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In de huidige maatschappelijke discussie over de 
wooncrisis spreekt men telkens over het gebrek 
aan woningen. In de analyse ontbreekt naar 
mijn idee iets wezenlijks: namelijk dat we een 
gebrek hebben aan ‘passende’ huisvesting. Dat is 
zorgelijk gezien de groei van het aantal (kwetsbare) 
senioren die langer thuis blijven wonen. Omdat ze 
dat zelf willen, maar ook door overheidsbeleid. We 
staan voor de maatschappelijke opgave om deze 
groep passende huisvesting te bieden die zelf- en 
samenredzaamheid faciliteert. En dat is veel meer 
dan alleen een dak boven het hoofd.  

Wonen gaat voor senioren ook over zorg, over 
diensten die hun leven vergemakkelijken, over een 
leefbare, zorgzame en veilige omgeving. Kwetsbare 
mensen die hoog in behoefte zijn, maar laag in 
energie, moeten we niet vragen om daar bij diverse 
loketten zelf naar te vragen. Die hebben behoefte 
aan een totaalpakket dat uitgaat van hun kracht 
en tegelijkertijd rekening houdt met hun (latente) 
behoeften  Bij het ontwerp van nieuwe woningen 

en wijken moeten dus technische en sociale 
voorwaarden worden meegenomen die er voor 
zorgen dat mensen goed kunnen wonen, ook als ze 
kwetsbaar zijn of later ondersteuning nodig zouden 
hebben.  

Dutch Empathic Environment Livinglabs (DEEL) 
wil daarom mét en voor mensen woningen en 
wijken realiseren die zich aanpassen aan en 
anticiperen op wat zij kunnen, willen en nodig 
hebben. Deze woningen en wijken noemen we 
empathische woonomgevingen. We werken nauw 
samen met kennisinstellingen, woningcorporaties, 
bewonersinitiatieven en zorginstellingen aan 
onderzoek naar deze woonomgeving die 
gezondheid bevordert . 

Ik ben trots op onze multidisciplinaire werkwijze 
om dit totaalpakket vorm te geven. Deze aanpak 
vraagt soms extra tijd. We spreken verschillende 
talen en hebben verschillende prioriteiten. We 
hebben daarom een gezamenlijk vertrekpunt, 

Van experiment naar bewijs
prof.dr.ir. Masi Mohammadi, scientific director DEEL Academy

Dutch Empathic Environment Livinglabs wil mét 
en voor mensen woningen en wijken realiseren 
die zich aanpassen aan en anticiperen op wat zij 

kunnen, willen en nodig hebben.

‘

’
- Masi Mohammadi
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lees maar visie, nodig en moeten soms een pas 
op de plaats maken. Maar we vinden elkaar altijd 
in de idealen die we delen: de eindgebruiker 
centraal stellen, de menselijke maat houden, de 
sociaal-technische mogelijkheden zien en inzetten 
en van elkaar blijven leren. En dat doen we met 
woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen 
die de moed hebben om af te wijken van het 
bekende pad en naar nieuwe wegen te zoeken. 
Ondanks de enorme druk die ze ervaren in de 
dagelijkse praktijk en de problemen die ze het 
hoofd moeten bieden.  

DEEL is voor mij al een geslaagde learning 
community. We zijn begonnen omdat we 
technologische en sociale toepassingen die wij 
onderzocht en bedacht hebben, in de  reële 
leefomgeving verder wilden onderzoeken. Samen 
met mensen die verstand hebben van de praktijk 
en vooral samen met de gebruikers. Dat is gelukt. 
Bovendien delen we onze kennis veelvuldig en 
horen we steeds vaker terug dat onze werkwijze en 

bevindingen als inspiratiebron mogen dienen voor 
anderen.  

In dit boekje vindt u een overzicht van projecten 
die we afgerond hebben en waaraan we werken. 
Inhoudelijk gezien richten deze livinglabs op 1) wat 
de bewoner wil/ (nog) kan, 2) waar deze woont 
(woning en wijk), 3) wat technologie kan toevoegen 
en 4) wat goed is voor het huis van ons allen: 
onze planeet. Ook geven we een kijkje in de keuken 
van onze onderzoekers, bewonersconsulenten en 
betrokken bewoners die participeren in onderzoek.  

Het fundament van DEEL staat. Dat geeft 
vertrouwen voor de toekomst waarin we meer 
ambities willen waarmaken. Waarin we de lange 
termijneffecten willen onderzoeken van de slimme 
woonomgevingen die we ontwikkelen. En de 
toekomst waarin we onze kennis verder willen 
delen en van elkaar willen leren. Internationaal 
maar ook in Nederland. Zodat de veiligheid, 
gezondheid, zelf- en samenredzaamheid in de 

woonomgeving bevorderd wordt en inachtneming 
van menselijke en technologische capaciteiten 
vanzelfsprekend wordt als het over ‘het nieuwe 
wonen’ gaat.  

  

Masi Mohammadi, 
Scientific Director van DEEL Academy

Masi Mohammadi, Scientific Director DEEL Academy
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De Dutch Empathic Environment Livinglabs (DEEL) 
Academy wil mét en voor mensen woningen 
en wijken realiseren die zich aanpassen aan en 
anticiperen op wat zij kunnen, willen en nodig 
hebben. Deze woningen en wijken noemen we 
empathische woonomgevingen. We bedoelen 
daarmee dat de wensen, behoeften en leefstijl 
van de eindgebruiker centraal staan. We proberen 
op empathische en begripvolle wijze het dagelijks 
leven van mensen in hun (eigen) woonomgeving 
te veraangenamen en te vergemakkelijken met 
behulp van slimme technologie: een technologie 
die hen kent, begrijpt, aanvoelt en daar adequaat 
op reageert.  

Multidiciplinair en innovatief 
Om dit te bereiken richt DEEL zich op 
wetenschappelijk én praktijkgericht onderzoek 
dat echt bijdraagt aan het verhogen van 
zelfstandigheid, zelf- en samenredzaamheid. Zodat 
mensen langer thuis kunnen blijven wonen, met 
behoud van kwaliteit van leven. We verrichten 

multidisciplinair onderzoek dat bijdraagt aan 
het mensgericht en toekomstgericht inzetten 
van sociale, ruimtelijke en technologische 
mogelijkheden. We onderzoeken nieuwe 
woonvormen, ontwerpprincipes, technieken en 
methoden voor ‘slim’ wonen op zowel theoretische 
als empirische basis. Verschillende kennisdomeinen 
bij elkaar moeten resulteren in een raamwerk 
van nieuwe geïntegreerde ruimtelijke concepten 
en toepassingen voor een duurzame, gezonde en 
stimulerende woon- en leefomgeving.  

Livinglabs 
DEEL kent drie themagebieden: Sociaal wonen, 
Wonen met technologie (‘Slim wonen’) en Wonen 
is meer dan een huis. De onderzoeken vinden 
plaats in Empathic Livinglabs door heel Nederland. 
Daar doen professionals vanuit verschillende 
vakgebieden onderzoek naar (ontwerp)principes 
en methoden. In en met zorginstellingen, 
woningcorporaties en vooral samen met bewoners. 
Het zijn labs die zich kenmerken door actieve, 

Samenwerken binnen de DEEL Academy

Dutch Empathic
Environment Livinglabs
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We trekken de komende jaren nog meer 
samen op bij het ontwikkelen van slimme 

woon-leef-zorgomgevingen. Door onderlinge 
kruisbestuivingen, het bevorderen van slagkracht 

en het delen van kennis en ervaringen.

innovatieve samenwerking in de hele keten van 
wonen, zelfstandig met of zonder ambulante zorg 
tot aan intramuraal wonen. Aan de projecten 
zijn regelmatig PDEng-/PhD-trajecten verbonden 
en werken studenten, als professional van de 
toekomst, mee.  

Lector (HAN) en hoogleraar (TU/e) Masi 
Mohammadi is initiatiefnemer van DEEL. In 2014 
ontstond het allereerste livinglab, de voorloper 
van de huidige Empathic Livinglabs: Motel 
Spatie, én de bouw van de Empathische Woning 
als testlocatie en showcase. In 2017 is met de 
start van het project ‘Slim wonen ontzorgt’ 
binnen RSZK (nu livinglab Oktober), een netwerk 
ontstaan van Empathic Livinglabs. Sinds die 
tijd vinden onderlinge kruisbestuivingen plaats 
tussen kennisinstellingen (onderzoek/onderwijs), 
livinglabs (bewonersiniatieven, zorginstellingen 
en woningcorporaties), overheid en bedrijfsleven. 
Inmiddels heeft DEEL Academy livinglabs verspreid 
over heel Nederland.  

Toekomst 
In 2022 is DEEL een nieuwe fase ingegaan. De 
komende jaren zal dit samenwerkingsverband 
verder worden bekrachtigd en verduurzaamd door 
het creëren van een learning community waarin 
werkveld, bewoners, studenten en onderzoekers 
samenwerken.   

We trekken nog meer samen op bij het ontwikkelen 
van slimme woon-leef-zorgomgevingen. Door 
onderlinge kruisbestuivingen, het bevorderen van 
slagkracht en het delen van kennis en ervaringen. 
Dit levert het netwerk van DEEL onder andere een 
gezamenlijke activiteitenagenda met workshops, 
webinars, een jaarlijks congres op, praktijkvertaling 
van wetenschappelijke kennis en snelle uitwisseling 
van kennis en ervaringen. Bovendien inspireren 
we elkaar en leren we van elkaars processen 
op verschillende niveaus. Als hét netwerk voor 
gefundeerde empathische oplossingen wil DEEL 
daadwerkelijk de opgave van wonen en zorg 
aanpakken.  
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vertalen naar praktische toepassingen binnen onze 
wooncomplexen en de directe omgeving daarvan. 
Onze bouw begint met de behoefte van en passend 
bij de doelgroep, omgeving en partners. Daarna 
volgt de architectuur. Want samen-zelfstandig 
begint bij samen creëren. 

Samen zelfstandig wonen: een thuis, waar mensen prettig 

en veilig wonen, waar ruimte is voor ontmoeting en waar 

zorg beschikbaar is indien nodig.

‘
’ - Cees van Boven

Woonzorg Nederland

samen kleur aan wonen voor senioren. Wij zijn 
dan ook trotse partner van DEEL Academy, waarin 
de hechte samenwerking met andere innovatieve 
partners en de directe link tussen wetenschap en 
praktijk geborgd is.   

Voor zelf- en samenredzaamheid is ontmoeten 
belangrijk. Dit thema staat dan ook hoog op 
onze agenda. Binnen livinglabs doet DEEL bij een 
tweetal wooncomplexen van Woonzorg Nederland 
onderzoek naar de vraag hoe gemeenschappelijk 
wonen en gemeenschapsvorming het beste 
gefaciliteerd kan worden. Een onderdeel van het 
onderzoek is hoe gebouwen de sociale interactie 
kunnen stimuleren en hoe een omgeving de 
zelf- en samenredzaamheid kan ontwikkelen of 
vergroten. Huurders denken zelf actief mee en 
hebben een belangrijke rol bij het vormgeven van 
hun wensen en voorkeuren.  

Op termijn gaan we de resultaten van de diverse 
livinglabs waar mogelijk met elkaar verbinden en 

Als grootste seniorenhuisvester van Nederland 
is het onze missie en zien wij het als onze plicht 
een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de 
samenleving van vandaag en morgen.  

De dubbele vergrijzing houdt de vraag naar 
seniorenhuisvesting hoog. We zien een grote 
variatie aan wensen onder de senioren. En het 
beleid om steeds langer zelfstandig thuis te wonen 
stelt eisen aan de woonvorm. Daarom investeren 
wij in ‘samen zelfstandig wonen’: een thuis, waar 
mensen prettig en veilig wonen, waar ruimte is 
voor ontmoeting en waar zorg beschikbaar is 
indien nodig. Dat doen we samen met huurders en 
met partners in de buurt. Het nieuwe programma 
van de rijksoverheid ‘Wonen, Ondersteuning en 
Zorg voor Ouderen’  bevestigt onze ingezette koers.

Om dit te realiseren is ook samenwerking met de 
wetenschap een must: het kennen van de wensen 
van senioren en het achterhalen wat er werkt in 
samenredzaamheid en preventie. Zo geven we 

Samen kleur geven aan wonen voor senioren
Cees van Boven, bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland

Cees van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg 
Nederland
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De DEEL Academy als gemeenschap: 
learning community
Moniek van Loon MSc & ing. Toine van Lieshout

DEEL Academy bestaat uit een ‘inner circle’ 
van DEEL-partners die samenwerken om een 
overkoepelend doel te bereiken: een empathische 
woonomgeving. Dit doet ze samen met bedrijven, 
overheid en andere netwerkpartners.

DEEL-partners
DEEL-partners nemen actief deel aan kennis-
vergaring, kennisverspreiding en kennisbenutting 
via hun projecten in livinglabs. Samen hebben 
zij daarmee invloed op de onderzoeksthema’s, 
het onderzoeksprogramma, de valorisatie van 
het onderzoek en de evenementen die DEEL 
organiseert. Ook de verbinding met het onderwijs 
is ingebed in de projecten, via PhD, PDEng en 
studentprojecten.

Als leergemeenschap heeft DEEL expliciet als 
doel om ook kruisbestuivingen tússen deze 
livinglabprojecten en partners onderling te laten 
plaatsvinden. Daarnaast wil de leergemeenschap 
ook medewerkers bínnen organisaties bereiken. 

Om korte lijntjes te creëren en samen op te 
trekken, is in 2022 het ‘Transitieteam Het Nieuwe 
Wonen’ in het leven geroepen. Daarin is elke 
partner vertegenwoordigd. En bespreken we op 
proces en inhoud waar we naar toe willen en hoe 
we dit doen. 

Binnen DEEL wisselen we tussentijds onderzoeks-
resultaten uit waar kan, zetten we elkaars ervaring 
en kennis in lopende projecten in (zoals bij de 
Braderie SLIMme Wijk) én willen we deze omzetten 
in handvatten voor de praktijk. Ook vinden er 
kruisbestuivingen plaats op andere gebieden: 
samen optrekken in nieuw te initiëren projecten, 
en zowel op inhoud als proces ‘bij elkaar in de 
keuken kijken’. 

Vrienden van DEEL
Vrienden van DEEL (partners in diverse 
Livinglabprojecten bijvoorbeeld) en ook het 
bredere netwerk van DEEL, worden regelmatig 
betrokken. Bij themaworkshops, maar ook 

DEEL-partners bouwen hun droom voor de empathische woonomgeving, maart 2018 (fotografie: Charlotte van Buuren)
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bijvoorbeeld bij lezingen en webinars. Een 
voorbeeld is het project The Art of Connection: 
via webinars op verschillende thema’s wordt, 
samen met leden van het DEELnetwerk, nagedacht 
over het inhoudelijke vervolg van het project. De 
webinars kunnen een lezing van een expert zijn, 
een verzameling van state of the art kennis, soms in 
combinatie met inbreng vanuit studentprojecten, 
maar ook meer interactieve sessies zijn waarin 
we concreet aan de slag gaan. Dit levert direct 
input voor het project zelf, maar geeft ook de 
aanwezigen nieuwe inzichten en energie. Het 
project krijgt daardoor een extra impuls, door input 
vanuit het netwerk direct toe te kunnen passen. 
Andere sessies zijn meer naar binnen toe gericht, 
waarbij stakeholders en gebruikers als community 
voor het livinglabproject samenkomen met het 
projectteam en studenten.

DEEL Academy en de buitenwereld
Tot slot, om van waarde te zijn voor de 
samenleving én de laatste inzichten met elkaar 

uit te wisselen, richt DEEL zich ook naar buiten: 
naast publicaties, communicatie-uitingen en het 
Congres Het Nieuwe Wonen, worden bijvoorbeeld 
op aanvraag inspiratiemiddagen, nationale en 
internationale keynotes en rondleidingen in de 
Empathische woning verzorgd.

Afgelopen jaar heeft er veel digitaal 
plaatsgevonden, nu gaan we een jaar in waarin we 
elkaar inspireren tijdens regiosafari’s en fysieke 
netwerkbijeenkomsten. Samen. We willen werken 
aan het projectoverstijgend vormgeven van tools 
voor de praktijk en wetenschappelijke kennis 
bruikbaar maken voor de praktijk. 

De afgelopen jaren hebben verschillende activiteiten 
plaatsgevonden binnen de Learning Community van DEEL. 
Verspreid over deze publicatie zijn voorbeelden genoemd 
van deze activiteiten. Deze voorbeelden kunt u herkennen 

aan het logo in de rechter bovenhoek van de pagina.

Dutch Empathic
Environment Livinglabs

Learning
Community
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In de DEEL Academy werken we samen met partners. Samen vormen 
wij het onderzoek binnen de livinglabprojecten vanuit verschillende 
invalshoeken.  Onze partners zijn woningbouwcorporaties, 
zorgorganisaties, maatschappelijke organisaties en 
bewonersinitiatieven, bedrijven en kennisinstellingen. Op de 
volgende pagina’s komen de partners aan bod.

Partners van livinglabprojecten
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Woonzorg Nederland Woningstichting Domus (nu: Nester)

Talis

Bestuurder: Cees van Boven Bestuurder: Harrie Oosterlee

Bestuurder: Ronald Leushuis

Woonzorg Nederland richt zich op het huisvesten van senioren. De woningvoorraad 
van Woonzorg Nederland bestaat uit circa 30.000 zelfstandige woningen en 12.600 
wooneenheden in gebouwen die worden verhuurd door zorginstellingen met 
landelijke dekking.  

Woningcorporatie Nester ontstond in 2020 uit een fusie tussen Woningstichting 
Domus en WoonGoed2-duizend. De corporatie biedt in Midden-, en Noord-
Limburg woningen aan mensen met een laag inkomen. Nester heeft zo’n 7000 
verhuureenheden, waarvan ongeveer 25% zorggerelateerd is. De wens is om in de 
toekomst nog meer zorggerelateerde woningen in bezit te hebben.  

Wooninc.
Bestuurder: Angela Pijnenburg

Woningcorporatie Wooninc. verhuurt ruim 12.000 woningen in metropoolregio 
Eindhoven en heeft ruim 120 medewerkers in dienst. De focus ligt op  senioren. 
De corporatie wil senioren helpen zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen op 
een manier die bij hen past. Er zijn diverse woonzorgconcepten en er wordt veel 
samengewerkt met zorginstellingen.

Talis is een woningcorporatie in de regio Nijmegen-Wijchen. Zij hebben zo’n 15.500 
woningen in hun beheer. Talis ziet het als doel om als huisvester verantwoordelijkheid 
te nemen in het netwerk van wonen, welzijn en zorg. Daarbij is haar inspanning 
gericht op het creëren van duurzame en vitale leefgemeenschappen. Zij biedt een 
steun in de rug door middel van passende en betaalbare huisvesting aan klanten die 
niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien. 

Livinglab partners: Woningcorporaties
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Zorggroep Oude en Nieuwe Land

St. Jozefoord

Bestuurder: Albert Hilvers

Bestuurder: Adré Groot Bluemink

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL)is een zorgorganisatie in Steenwijkerland, 
Noordoostpolder en Urk. Vanuit kleinschalige teams voegen de medewerkers voor 
korte of langere tijd waarde toe aan het leven van unieke mensen. De visie van 
ZONL op ‘Betrokken Zorg’ is daarbij hun kompas. Samen met de zorgvrager én diens 
omgeving maken zij mogelijk dat die zorg gegeven wordt, die ook echt nodig is, op 
dat moment en op die plek. Zorg die van waarde is. (bron: www.zorggroep-onl.nl)

Sint Jozefoord is een zorglandgoed, opgericht in 1950. Vanwege de afname van het 
aantal religeuzen in de loop der tijd is Sint Jozefoord sinds 2008 opengesteld voor 
iedereen. Het religieuze karakter is tot op de dag van vandaag voelbaar. Ook komt dit 
naar voren in het motto van de organisatie ‘alles vanuit verbondenheid’.

Santé Partners
Manager: Ilja Rodermans

Santé Partners is een zorgorganisatie in de regio Arnhem, Utrecht, de 
Bommelerwaard, Gelderse Vallei en Rivierenland. Het biedt ondersteuning en zorg 
in elke levensfase en is er op gericht mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te 
laten wonen. Het livinglab is gevestigd in het verzorgingstehuis Elisabeth-Hof in 
Culemborg. De doelgroep zijn senioren met dementie die in dit verzorgingstehuis 
wonen. Er nemen ongeveer 40 deelnemers deel aan dit lab, inclusief senioren, hun 
hulpverleners en medewerkers van het verzorgingstehuis. 

DrieGasthuizenGroep
Bestuurder: Angela Janssen

De DrieGasthuizenGroep houdt zich al sinds 1246 bezig met de zorg van senioren, in 
en rondom Arnhem. Er zijn 12 locaties waar senioren met zorg kunnen wonen. De 
organisatie biedt hulp op het moment van thuiswonen door middel van thuiszorg en 
hulp in de huishouding en tijdens het wonen in een zorginstelling tijdens de laatste 
levensfase.

Zorg in Oktober (voorheen RSZK 
Zorgprofessionals)
Bestuurders: Marion van Zoom & Jessica Vogel (Voorheen: Paula Nelissen)
Oktober is een ouderenzorgorganisatie in de regio de Kempen, Veldhoven en 
Waalre en biedt aan 600 bewoners huisvesting. Ruim 1200 senioren ontvangen 
zorg en ondersteuning thuis. Hiervoor zetten 1900 medewerkers en 900 vrijwilligers 
zich dagelijks in. Als partner binnen de SLIMme Wijk bouwt Oktober mee aan 
gemeenschapsparticipatie en verpleeghuis ‘t Laar. 

Livinglab partners: Zorgorganisaties
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Livinglab partners: Maatschappelijke 
organisaties en bewonersinitiatieven

Stadsdorp VondelHelmers Cohousing Arnhem

Motel Spatie

Kernteam: Marja Peltenburg, Marlene Hoynck Initiator: Peter Camp

Het Stadsdorp VondelHelmers te Amsterdam is een bewonersinitiatief en telt 
ruim 290 leden uit de buurt. Het doel van het Stadsdorp is om nabuurschap te 
bewerkstelligen in de wijk tussen de buurtbewoners. Hiertoe worden verschillende 
activiteiten georganiseerd in de wijk.  

Vereniging Cohousing Arnhem is de opdrachtgever van een woongebouw voor 30 
huishoudens in het centrum van Arnhem. Voorbereiding 2020-2022, start bouw 
2023, ingebruikname 2024. De doelen van Cohousing Arnhem: (inclusief) wonen met 
meer generaties, gemeenschapsvorming, interactie met de buurt en een bijzonder 
gebouw met gemeenschappelijke ruimtes. Website: cohousing-arnhem.nl

Motel Spatie is in 2010 als kunstruimte in de wijk Presikhaaf in Arnhem opgericht. De 
oprichters willen laten zien dat hedendaagse kunst zich op het snijvlak van cultuur, 
economie en politiek bevindt en daarom een   belangrijke speler kan zijn in het 
discours over onze gedeelde toekomst. (bron: www.motelspatie.nl)  
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Livinglab partners: Bedrijfsleven Livinglab partners: Kennisinstellingen

  
Sustainable 
Electrical 
Energy 
Centre of 

Expertise
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Tijdens ons jaarlijkse congres ‘Het Nieuwe 
Wonen’ voeren de bestuurders van onze 

livinglabs huiskamergesprekken met elkaar. 

Bestuurders met elkaar in gesprek tijdens het congres ‘Het Nieuwe Wonen’ in 2019 (fotografie: Charlotte van Buuren).

Dutch Empathic
Environment Livinglabs

Learning
Community
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Met alle livinglabs werken we aan een empathische woonomgeving 
die inspeelt op de behoeften en wensen van de gebruiker. Hierin 
onderscheiden wij drie thema’s: Sociaal wonen, Wonen met 
technologie en Wonen is meer dan een huis. In het eerste thema 
worden sociale aspecten van het wonen onderzocht. In het tweede 
thema komt de rol van technologie in het wonen aan bod. In het 
laatste thema kijken we verder dan de woning; we kijken naar 
wijkniveau én naar de impact van de woonomgeving op het gedrag 
van de gebruiker.

Op de volgende pagina’s komen de livinglabs per thema aan de orde. 

De livinglabs in drie thema’s

Thema: 
Sociaal wonen

Thema: 
Wonen met 
technologie

Thema: 
Wonen is meer dan 

een huis
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Mensen worden onder meer door 
goede gezondheidszorg steeds ouder. 
Tegelijkertijd wordt het aandeel mensen 
dat zich op de arbeidsmarkt begeeft steeds 
kleiner. Deze dubbele vergrijzing leidt tot 
nieuwe maatschappelijke uitdagingen. 
In onze participatiesamenleving wonen 
(kwetsbare) mensen steeds langer thuis en 
is er meer (in)formele zorg aan huis nodig. 
Dit doet een groot beroep op de zelf- en 
samenredzaamheid van mensen.  

Zo is het aandeel kwetsbare groepen in 
de sociale huursector de laatste jaren 
aanzienlijk toegenomen. Deze groepen, 
waaronder senioren en mensen met een 
zorg- of ondersteuningsbehoefte, hebben 
te maken met een verhoogde kans op 
eenzaamheid, sociale isolatie en een 
beperkte zelfredzaamheid. In buurten waar 
kwetsbare groepen samenwonen, neemt 
de overlast en zorgvraag toe en staan 
de samenredzaamheid en leefbaarheid 
steeds meer onder druk. Corporatie- en 
zorgprofessionals staan voor een enorme 

Thema: Sociaal wonen

opgave, die door maatschappelijke 
ontwikkelingen als vergrijzing en het 
scheiden van wonen en zorg de komende 
jaren alleen maar groter zal worden. Vooral 
voor mensen in kwetsbare situaties is 
voor het ontstaan van gemeenschapszin 
en sociale cohesie de (inrichting van 
de) (buiten)ruimte bepalend en is 
nabijheid van contacten (en toegankelijke 
hulpbronnen) cruciaal in het langer prettig 
thuis wonen. 

Binnen het onderzoeksthema Sociaal 
wonen onderzoeken we het belang van 
elkaar ontmoeten en ondersteunen 
en de rol die de gebouwde omgeving 
hierin kan spelen. Ook de mogelijke rol 
van technologie en AI worden hierin 
meegenomen. Aan de orde komen 
vraagstukken rondom ontmoetingsplekken, 
sociale voorzieningen, complexere 
bewonerssamenstellingen en de 
ontwikkeling van (gemeenschappelijke) 
woonvormen en bijbehorende 
ontwerprichtlijnen.  

Visualisatie van het thema Sociaal wonen, waarbij wordt uitgegaan van de sociale krachten (beeld: Masi Mohammadi)
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Sociaal wonen

Livinglabproject ‘Slim wonen ontzorgt’ (zorgorganisatie RSZK Zorgprofessionals)
Onderzoeksteam: Masi Mohammadi, Leonie van Buuren (TU/e)
Livinglab: Paula Nelissen, Rob Slegers (RSZK Zorgprofessionals)

Livinglabproject ‘De meerwaarde van gemeenschappelijk wonen in een vergrijzende 
samenleving’ (woningcorporatie Woonzorg Nederland)
Onderzoeksteam: Nienke Moor, Kim Hamers, Liudmila Neykova, Masi Mohammadi (TU/e)
Livinglab: Anne van Grinsven, Lucien Palmboom, Arianne Hendriks (WoonZorg Nederland)

Livinglabproject ‘Operatie ontmoetingsruimte’ (woningcorporatie Talis)
Onderzoeksteam: Masi Mohammadi, Nienke Moor, Ruth Bles, Liesbet Rabbinge (TU/e)
Livinglab: Mariëlle Heuvelmans, Jacques Steegemans (Talis)

Livinglabproject ‘Sociale woningbouw vanuit een empathisch persepectief’ 
(woningcorportatie Woningstichting Domus)
Onderzoeksteam: Masi Mohammadi, Marije Sanders-Kortekaas (TU/e)
Livinglab: Harrie Oosterlee (Domus)
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Gemeenschappelijk wonen leidt tot 
lagere maatschappelijke kosten.

Livinglab Woonzorg Nederland
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Het livinglab
Met de groeiende instroom van senioren gaat de 
samenredzaamheid van, en de sociale cohesie 
in corporatiebuurten achteruit: steeds meer 
mensen hebben ondersteuning en zorg nodig, 
maar steeds minder bewoners zijn in staat om 
hun medebewoners bij te staan. Dit leidt tot 
meer sociale kwetsbaarheid en eenzaamheid. 
Een woonomgeving waarin ontmoetingen tussen 
bewoners worden gestimuleerd en die sociale 
cohesie en samenredzaamheid bevordert, kan 
helpen om mensen langer op een prettige manier 
zelfstandig te laten wonen. Woningcorporatie 
Woonzorg Nederland ontwikkelt daarom nieuwe 
woonconcepten die ontmoeting tussen bewoners 
en de samenredzaamheid van de bewonersgroep 
stimuleren. De vraag is of deze woonconcepten 
daarin slagen en hoe deze woonconcepten sociaal-
ruimtelijk het beste kunnen worden vormgegeven. 

Lopend livinglab

Op weg naar passende woonvormen in de sociale 
huursector die het (sociale) welbevinden van oudere 
bewoners bevorderen

De meerwaarde van 
gemeenschappelijk wonen in een 
vergrijzende samenleving

Ontmoetingsruimte van wooncomplex Brinkpark (Blokker).

Met bewoners in gesprek aan de hand van hun 
zelfgemaakte foto’s. Over hun ervaringen met en behoeften 
voor hun woonomgeving en de ontmoetingen die hierin 
plaatsvinden.
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en risico’s van gemeenschappelijk wonen 
onderzoeken we met kwalitatieve methoden zoals 
participerende observatie en semi-gestructureerde 
diepte-interviews en photovoice. Met deze laatste 
methode worden ervaringen, herinneringen en 
emoties van bewoners direct gekoppeld aan het 
sociaal-ruimtelijke design van de woonomgeving.  

Toetsend onderzoek doen we met vastgoeddata 
van de woningcorporatie en surveydata die 
verzameld zijn onder medewerkers van de 
woningcorporatie en bewoners. Hiermee willen 
we - binnen de woningvoorraad van Woonzorg 
Nederland- varianten van gemeenschappelijk 
wonen onderscheiden op basis van relevante 
sociaal-ruimtelijke en organisatorische 
variabelen. Zo kijken we bijvoorbeeld met een 
exploratieve clusteranalyse hoe het wonen 
en samenleven ruimtelijk is vorm gegeven. 
En op welke wijze bewoners een rol spelen in 
de organisatie van de woonvorm en hoe de 
bewonersgroep is samengesteld. Vervolgens 
kijken we hoe de verschillende varianten invloed 

Het doel
We willen weten hoe collectieve woonvormen 
sociaal-ruimtelijk vormgegeven kunnen worden 
zodat ze cohesie en samenredzaamheid onder 
bewoners bevorderen. De resultaten van het 
onderzoek zijn (ontwerp)richtlijnen en strategieën 
voor gemeenschappelijk wonen voor senioren 
in de sociale huursector. We kijken met name 
naar het ruimtelijk en technologisch ontwerp 
van de woonvorm, maar altijd in relatie tot 
de samenstelling van de bewonersgroep en 
de wijze waarop bewoners het leven in de 
woongemeenschap (kunnen) organiseren. 

De methode
In het onderzoek werken we samen met 
medewerkers van Woonzorg Nederland 
die zich bezighouden met het (door)
ontwikkelen van woonformules voor passende 
(gemeenschappelijke) woonvormen voor 
senioren in de sociale huursector. We maken 
gebruik van verschillende onderzoeksmethoden: 
de meerwaarde en potentiële belemmeringen 

hebben op de contacten tussen bewoners, 
gemeenschapsvorming en samenredzaamheid. 
 
De opbrengst tot nu toe
Uit het onderzoek blijkt dat de woonruimte niet 
alleen georganiseerde activiteiten moet faciliteren, 
maar ook gelegenheid moet bieden aan spontane 
ontmoetingen tussen bewoners. Juist deze 
spontane ontmoetingen zijn van belang voor het 
leren (her)kennen van de gehele groep bewoners.  
 
Verder blijkt dat eigenaarschap en 
zelforganisatie van en door bewoners belangrijke 
randvoorwaarden zijn voor betrokkenheid onder 
bewoners. Deze betrokkenheid kan echter ook 
leiden tot meer wrijving onder bewoners. Immers 
wanneer mensen samenwerken en organiseren 
kunnen verschillende meningen en verwachtingen 
tot conflicten leiden. Duidelijk wordt dat 
gemeenschapsvorming niet vanzelf tot stand komt, 
maar het resultaat is van een combinatie van 
sociale, ruimtelijke en organisatorische condities. 

Een post-it op de voordeur (aan interne ingang) van één van 
de bewoners van het woongebouw. Het is een voorbeeld van 
informele communicatie onder bewoners.

Lopend livinglab
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Wat zegt de projectpartner over het 
livinglab?

Wat heeft het project tot nu toe opgeleverd? 
Door het project weten we nu welke gebouwen 
mogelijk wel ontmoeting stimuleren en welke 
waarschijnlijk niet. Het vastgoed van WZN is 
ingedeeld in vijftal clusters van woonvormen die 
verschillen in de mate waarin en de manieren 
waarop zij ontmoeting stimuleren. Daarnaast 
weten we door literatuurstudie en studie van 
wereldwijde best practices beter hoe gebouwen 
ontworpen kunnen worden en ruimtes anders 
ingedeeld en benut om sociaal contact tussen 
bewoners te stimuleren. Maar de meeste inzichten 
moeten nog komen uit het surveyonderzoek onder 
de bewoners naar hun beleving van de woon- en 
ontmoetingsruimtes en hun behoeften daarin. Dit 
onderzoek is recent gestart.  

Partners: 
Woonzorg Nederland

HAN: Architecture in Health

Looptijd: 
Juni 2020 - mei 2024

Wat is de meerwaarde van de samenwerking?  
WZN zet in op geschikte woningen en een 
woonomgeving die ontmoeting stimuleren. 
Daarbij wil WZN innoveren  en optimaal 
kunnen inspelen op veranderende wensen en 
behoeften van (toekomstige) senioren uit het 
sociale huursegment.  De samenwerking met 
de wetenschap is daar heel waardevol bij, dit 
onderzoek helpt WZN te leren hoe zij dit het beste 
kan doen. Het draagt wezenlijk bij aan het maken 
van nieuwe keuzes in het ontwerpen en inrichten 
van gebouwen op basis van onderzoek, kennis, 
experimenten en realisatie in de praktijk.   

Arianne Hendriks, Adviseur Strategie en Innovatie

Lopend livinglab
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Bewonersconsulent Arjan Appelman 
van woningcorporatie Woonzorg 
Nederland werkt op één van de 
onderzoekslocaties van livinglab 
Woonzorg. Voor het onderzoek 
naar behoeften en wensen van 

bewoners is hij de spil tussen de 
onderzoekers en de bewoners. Hij 
brengt de onderzoekers in contact 

en helpt de bewoners voorbereiden 
op het onderzoek. Als geen ander 
weet hij wat de waarde is van een 
goede ontmoetingsruimte, zoals 
die in wooncomplex Brinkpark in 
Blokker. We vragen hem hoe de 

ontmoetingsruimte in de praktijk 
werkt. Hoe wordt de ruimte gebruikt, 
wat waarderen de bewoners en wat is 

er aan organisatie nodig?  

Ontmoetingsruimte
Lange tafels, een grote moderne keuken 
en een zithoek met banken: de centrale 
ontmoetingsruimte van Brinkpark, gelegen op de 
begane grond van het wooncomplex, is ruim en 
gezellig ingericht. Arjan Appelman leidt zijn bezoek 
er met enthousiasme rond. Na de grootschalige 
renovatie van een aantal jaar geleden kwam hij hier 
als bewonersconsulent werken. Het voormalige 
verzorgingshuis werd een appartementencomplex 
voor 55-plussers. Op de begane grond kwam een 
grote ontmoetingsruimte waar nu zowel bewoners 
als buurtgenoten gebruik van maken.  

Op welke manier worden de ontmoetingsruimten 
gebruikt?
‘Op allerlei manieren. Elke dag kunnen mensen 
tussen tien en elf uur koffie komen drinken. En 
mensen die niet zelf koken maar gebruikmaken 
van een soort maaltijdservice eten tussen de 
middag hier. Verder zijn er biljartavonden en 
fitnessochtenden in naastgelegen ruimtes. Buiten 

hebben we een jeu de boulesbaan. Maar we 
hebben ook zangmiddagen of tekenworkshops.’ 
Arjan wijst naar de grote monitor bij de ingang van 
de ruimte. ‘Kijk, het programma is hierop te lezen 
voor iedereen. En we kondigen alle activiteiten 
ook aan in het dorpsblad. Zoals laatst, toen het 
Hazeskoor kwam optreden. Geweldig, allemaal 
mensen die in pak en met een hoed op nummers 
van André Hazes zingen.’  

Wie organiseren de activiteiten?
‘We werken met een grote vrijwilligerspoule. Er 
zijn een aantal wijkverbinders en die hebben op 
hun beurt weer een aantal vrijwilligers onder zich. 
En mijn collega en ik zijn er om de randzaken te 
organiseren. Wat mooi is; hier ontstaan allerlei 
wisselwerkingen. Sommige bewoners zijn zelf 
vrijwilliger, maar we maken ook wel mee dat 
mensen eerst als vrijwilliger in dit complex komen 
en er later zelf gaan wonen. Zo ontstaan er allerlei 
verbindingen.   

De ontmoetingsruimte in de praktijk
In gesprek met Arjan Appelman, bewonersconsulent van Woonzorg Nederland Interview

Bewonersconsulent Arjan Appelman van Woonzorg Nederland.
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Wat er georganiseerd wordt, hangt af van de 
wensen van de bewoners en van de interesses van 
de vrijwilligers. Zo is een van onze wijkverbinders 
een gepensioneerd kok. Hij kookt hier in de keuken 
driegangendiners, en dat is niet verkeerd hoor. En 
er woont hier een oud-maatschappelijk werkster 
die mensen wil gaan helpen bij het invullen van 
de formulieren voor tegemoetkoming voor de 
energierekening.’ 

Het is bijzonder dat ook mensen van buiten het 
complex gebruik kunnen maken van de ruimte. 
Waarom is daarvoor gekozen? 
‘Het is praktisch: in de buurt ontbreekt een 
dergelijke ruimte. En het versterkt wel de 
binding tussen mensen die er wonen en de 
woomomgeving. Nou is die binding er sowieso wel 
in Blokker, het is hier echt ‘ons kent ons’, maar dat 
de omgeving hier makkelijk in- en uit kan lopen, 
helpt wel bij het krijgen van een buurtgevoel.’

Waarom zijn ontmoetingsruimtes belangrijk? 
‘Je wil de mensen uit hun woning halen. 
Eenzaamheid tegengaan en een groepsgevoel 
creëren. Wat je probeert is om dat wat mensen 
thuis hadden aan veiligheid, geborgenheid en 
gezelligheid zoveel mogelijk te na te bootsen in 
de nieuwe situatie. En een fysieke ruimte waar 
mensen elkaar treffen is daarvoor heel belangrijk. 
Dat mensen ook zien dat er iets gebeurt en ook 
wat er gebeurt.  

Ik denk altijd maar: hoe zou je het zelf willen 
hebben als je hier zou wonen? Daar doe ik mijn 
best voor.’

Je probeert hier de gezelligheid te creëren 
die mensen vroeger thuis hadden.

‘
’

- Arjan Appelman 
Woonzorg Nederland
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Of mensen elkaar wel of niet 
ontmoeten, heeft alles te maken met 

het slimme ruimtelijk ontwerp.

Livinglab woningcorporatie Talis
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Een slim sociaal-ruimtelijk ontwerp van een 
ontmoetingsruimte die contacten tussen bewoners 
stimuleren

Operatie Ontmoetingsruimten

Het livinglab
Talis zoekt samen met andere betrokken partners 
naar woonconcepten die aansluiten op de nieuw 
ontstane behoeften van (kwetsbare) huurders. 
Zodat ze voor deze groeiende groep passender 
huisvesting kan bieden en de samenredzaamheid 
en vitaliteit van woongemeenschappen toenemen. 
Een mogelijkheid waarop Talis wil inzetten is het 
stimuleren van ontmoetingen tussen complex- 
en buurtbewoners. Mogelijk draagt dit bij aan 
het voorkomen van sociale eenzaamheid onder 
bewoners en stimuleert het dat medebewoners 
problemen van huurders eerder signaleren.  In de 
praktijk blijkt het succes van ontmoetingsruimten 
nogal te verschillen. Sommige ruimten worden 
druk bezocht terwijl andere onbenut blijven. 
We onderzoeken daarom op welke wijze 
ruimtelijke, technologische en sociale middelen 
kunnen worden ingezet om het gebruik van 
ontmoetingsruimten, en de contacten die 
hierin plaatsvinden tussen bewoners, te kunnen 
bevorderen. 

Onderzoekers Bernell Herder en Liesbet Rabbinge samen 
met een bewoner van de Toermalijn in een co-creatie sessie, 
waarbij op de vloer de inrichting van de ontmoetingsruimte 
met tape wordt opgeplakt.

Onderzoeker Bernell Herder samen met bewoners van de 
Toermalijk in een co-creatie sessie, waarbij bewoners op 
schildersdoeken hun ideeën kunnen weergeven. 

Lopend livinglab
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motiveert of belemmert om gebruik te maken van 
de ontmoetingsruimte en een gesprekje aan te 
knopen met medebewoners.  

Op deze wijze krijgt Talis meer inzicht in (de 
potentie) van haar ontmoetingsruimtes voor het 
faciliteren van ontmoeting en de aandachtspunten 
waaraan nog moet worden gewerkt. N.a.v. deze 
aandachtspunten stellen architecten binnen de 
HAN ontwerprichtlijnen op voor het (her)ontwerp 
van ontmoetingsruimten. In co-creatiesessies 
die we organiseren met bewoners worden deze 
richtlijnen omgezet naar ontwerpconcepten 
en producten voor meer effectieve 
ontmoetingsruimtes. 

De opbrengst
De resultaten tot nu toe hebben allereerst 
inzichtelijk gemaakt wat de verwachtingen zijn die 
binnen woningcorporaties leven; verwachtingen 
over ontmoetingsruimtes, de kansen om 
bewoners nog meer betrokken te krijgen door 

Het doel
Het doel is om bestaande ontmoetingsruimten 
optimaal te benutten om contact tussen 
bewoners en gebruik van de ruimten te 
bevorderen en te komen tot ontwerprichtlijnen en 
ontwerpconcepten die Talis kan gebruiken bij het 
(her)ontwikkelen van ontmoetingsruimten. 

De methode
Met literatuuronderzoek brachten we in 
kaart welke sociaal-ruimtelijke factoren van 
invloed kunnen zijn op a) het gebruik van een 
ontmoetingsruimte en b) de interactie die tussen 
bewoners in deze ruimte plaatsvindt. Door de 
verschillende ontmoetingsruimtes van Talis te 
observeren en de context waarin deze ruimtes 
zijn gesitueerd in kaart te brengen, werd duidelijk 
in welke mate deze ruimtes geschikt en uitgerust 
zijn om ontmoeting te kunnen bevorderen. Met 
behulp van interviews onder bewoners (gebruikers 
en niet-gebruikers van ontmoetingsruimten) 
is bovendien in kaart gebracht wat mensen 

het actief stimuleren van ontmoeting en de 
problemen die worden opgemerkt in de praktijk 
van alledag en die nog aandacht behoeven. 
Ook is inzichtelijk gemaakt welke ruimtelijke, 
sociale en organisatorische factoren mogelijk 
van invloed zijn op het al dan niet succesvol zijn 
van ontmoetingsruimten. Dat zijn factoren zoals 
routing, zichtbaarheid van de ruimte, geschiktheid 
van de ruimte voor multifunctioneel gebruik, 
huiselijkheid, samenstelling en grootte van de 
bewonersgroep, en de wijze waarop de ruimte 
wordt beheerd.  

Door de ontmoetingsruimten van Talis te 
beoordelen op basis van deze factoren weten 
we nu wat de sociaal-ruimtelijke potentie is 
van de verschillende gemeenschappelijke 
ruimten en waar ruimte is voor verbetering. 
Deze inzichten hebben we vertaald naar 
een eerste set van ontwerprichtlijnen voor 
effectieve ontmoetingsruimtes. In co-creatie 
met bewoners zijn deze ontwerprichtlijnen 

vertaald naar ontwerpconcepten voor twee 
specifieke ontmoetingsruimten van Talis. Ook 
leidden de co-creatiesessies tot twee producten 
die in een ontmoetingsruimtes de ontmoeting 
tussen bewoners beter tot stand kunnen laten 
komen: een interactieve tafel die bewoners kan 
helpen bij het opstarten van een gesprek en een 
communicerende wand die bewoners kan helpen 
bij het uitdrukken van hun gemeenschappelijke 
identiteit en bij het bevorderen van een gevoel van 
eigenaarschap van de ruimte.  

Lopend livinglab
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Wat zegt de projectpartner over het 
livinglab?

Wat heeft het project tot nu toe opgeleverd? 
In de samenwerking tot nu toe, is er 
naast (wetenschappelijke) kennis over 
ontmoetingsruimtes ook inzichtelijker geworden 
wat de behoeftes zijn bij de huurders met 
betrekking tot ontmoeten en ontmoetingsruimtes. 
In co-creatie sessies met huurders zijn er 
herontwerpen van ontmoetingsruimtes 
voorgelegd. Hieruit zijn twee producten ontwikkelt, 
waarvan de gespreksstarterstafel is onderzocht in 
ontmoetingsruimte de Toermalijn in juni 2022. 

Wat is de meerwaarde van de samenwerking?  
Een duidelijke meerwaarde is de langdurige 
samenwerking tussen het lectoraat en Talis. De 
context waarin Talis opereert helder krijgen is zeer 
belangrijk en draagt bij aan het onderzoek naar 
gebruik en ontwerp van ontmoetingsruimtes. Het 
heeft ons erg geholpen om de behoeften van de 
huurders te verduidelijken. Wat ook bijdraagt aan 
een (andere) visie voor het ontwerpen en het 
inrichten van de gebouwen. Dit is een uitgelezen 
kans om de wetenschap naar de praktijk te 
brengen.  

Mariëlle Heuvelmans, manager Leefbaarheid

Partners: 
Woningcorporatie Talis

HAN: Architecture in Health

Looptijd: 
Juni 2020 - mei 2024

Dit project wordt ook gesubsidieerd door 
Regieorgaan SIA (KIEM Subsidie). Ga 
voor meer informatie naar: https://

www.sia-projecten.nl/project/
vernieuwd-ontmoeten

De huidige situatie bij de ontmoetingsruimte in de 
Blikvanger, een woongebouw van woningcorporatie Talis.

Lopend livinglab
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Op basis van een goede briefing tot een ontwerp 
komen is mogelijk. Maar samen met een 
afvaardiging van gebruikers ontwerpen is zo veel 
sterker. Je leert je doelgroep en hun wensen beter 
kennen. Je kan het ontwerp in diverse fasen testen 
en de ideeën die bij mensen zelf leven leiden soms 
tot verrassende vondsten.  

Ruimte voor verbetering?
Zo ook bij een ontmoetingsruimte van 
woningcorporatie Talis. Uit interviews met 
bewoners kwam naar voren dat deze onvoldoende 
benut werd. Mensen zaten wel naast elkaar aan 
tafel maar maakten eigenlijk geen contact. Mensen 
vonden de ruimte niet gezellig. Met allemaal 
dezelfde kleine tafels en stoelen. Ze wilden graag 
een ovale tafel waaraan ze koffie konden drinken. 
Maar alleen een gezellige tafel leidt niet direct 
tot meer contact. Om interactie tussen mensen 
te bevorderen bedachten we een interactieve 
gespreksstartertafel. De tafel bevat een mini-
expositie: In de tafel zitten zes kleine schermpjes 

waarop wisselende afbeeldingen worden getoond.  

Met de bewoners in het achterhoofd hebben we 
gekeken naar wat voor afbeeldingen hielpen om 
een gesprek te starten. We zochten naar thema’s 
die gemeenschappelijk zijn voor mensen die op 
het eerste gezicht niks met elkaar gemeen hebben. 
Zo kwamen we tot verschillende afbeeldingen van 
Nijmegen. Een foto van ijspret op een Nijmeegse 
locatie leidde tot het ophalen van herinneringen. 
De één had er ook wel eens geschaatst, de ander 
bracht een andere locatie in.  

Anders denken over ruimtegebruik
In de ontmoetingsruimte bleken bovendien 
verschillende ideeën te bestaan over het gebruik 
van de ruimte. Voor sommigen was het een 
vanzelfsprekendheid dat de ruimte een plek 
was waar ze thuis hoorden, waardoor anderen 
er minder graag kwamen. Ook daar moest een 
oplossing voor komen. Er bleek behoefte aan de 
mogelijkheid om de ruimte verder op te delen. De 

Co-creatie leidt tot 
verrassende vondsten
Liesbet Rabbinge, ontwerper bij HAN

Column

Twee bewoners van de Toermalijn tijdens een co-creatie sessie.
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bewoners hebben plattegronden ingetekend: met 
de plek voor het biljart, de zithoek, etc. En ook daar 
gingen we over in gesprek.  

Op basis daarvan hebben we een communicerende 
wand gemaakt. Een semi-transparante kast 
met bewegende delen waarin mensen iets van 
zichzelf kunnen laten zien: een schilderijtje dat 
mensen maken op de schildercursus of foto’s van 
de kaartclub. Het geeft de ruimte een huiselijker 
gevoel en maakt plek voor iedereen.   

Co-creatie: wat werkte wel en wat werkte niet?
De co-creatiesessies geven ons ontwerprichtlijnen 
voor ontmoetingsruimten, maar ook inzicht 
in wat wel en niet werkt in het proces. De 
onderzoeksvorm waarbij we senioren vroegen 
om de ruimte in te delen door tape op de grond 
te bevestigen, bleek een brug te ver. Rollators en 
rugproblemen gaven de nodige belemmeringen. 
En waar we in het begin geneigd waren om met 
een grote groep in gesprek te gaan, laten we nu 

kleinere groepen met elkaar praten. Die vervolgens 
hun ideeën weer aan elkaar presenteren. Het 
leidt er toe dat niet slechts een paar mensen aan 
het woord zijn, maar dat veel meningen worden 
vertegenwoordigd. En dat is wat we willen.  

Op basis van een goede briefing 
tot een ontwerp komen is 

mogelijk. Maar samen met een 
afvaardiging van gebruikers 
ontwerpen is zo veel sterker.

Resultaten van een co-creatie sessie met bewoners.
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Het ontwerp van gebouwen 
beïnvloedt het stressniveau bij 

mensen met dementie.

Livinglab RSZK Zorgprofessionals
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Afgerond livinglab

Het livinglab
Senioren met ernstige dementie kunnen niet meer 
thuis blijven wonen en moeten verhuizen naar een 
intramurale woonzorgomgeving (verpleeghuis). 
Echter, veel intramurale woonzorgomgevingen 
voldoen niet meer aan de wensen van de 
bewoners. De zorginstelling RSZK Zorgprofessionals 
in de Kempen wil de komende jaren plek gaan 
bieden aan ruim 420 bewoners met dementie. Om 
aan de vraag en aan de wensen van bewoners te 
kunnen voldoen staan er renovatie-, uitbreidings- 
en nieuwbouwplannen op stapel.  

De organisatie wil weten hoe ze het vastgoed 
dat bestemd is voor senioren met dementie kan 
verbeteren en toekomstbestendig kan maken. 
Het huidige vastgoed verschilt sterk van elkaar: 
er is groot- en kleinschalig wonen en ook de 
ruimtelijke vertaling verschilt. Ze vraagt dan 
ook om ontwerpprincipes en randvoorwaarden 
op te stellen voor een slimme intramurale 
woonzorgomgeving voor senioren met dementie. 

Ontwerpprincipes en randvoorwaarden voor een 
slimme intramurale woonzorgomgeving

Slim Wonen Ontzorgt

RSZK Zorgprofessionals heeft acht woonzorggebouwen in de 
Kempen, Veldhoven en Waalre.

Onderzoeker Leonie van Buuren presenteert het Livinglab 
‘Slim wonen ontzorgt’ tijdens het symposium Het Nieuwe 
Wonen 2018 (fotografie: Charlotte van Buuren).
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voornamelijk gelet op verschillende kleuren deuren 
naast en tegenover elkaar. We hebben de situatie 
vóór en na de interventie gemeten op onder 
meer de ruimtelijke oriëntatie van mensen en de 
sfeerbeleving. 

De opbrengst
We hebben een model opgesteld met daarin 
ontwerpprincipes en randvoorwaarden voor 
een aantal ruimtes in het gebouw: de entree 
en ontvangst, de gang, de ontmoetingsplek, 
individuele ruimte en het sanitair. Enkele 
interventies zijn getest in binnen RSZK 
Zorgprofessionals. Op basis van het experiment 
met de deurstickers hebben we zo de richtlijn 
opgesteld om gebruik te maken van een 
vriendelijke, huiselijke en herkenbare entréedeur 
naar de individuele ruimte van de bewoner. Dit 
bevordert het sociaal contact en de ruimtelijke 
oriëntatie van bewoners met dementie. De 
werkwijze kan worden toegepast bij nieuwbouw-, 
uitbreidings- en renovatieprojecten binnen de 
zorgorganisatie.  

Het doel
Het project beoogt om in co-creatie met 
bewoners, medewerkers en mantelzorgers 
van RSZK Zorgprofessionals ontwerpprincipes 
en randvoorwaarden te ontwikkelen voor 
een toekomstgerichte en slimme intramurale 
woonzorgomgeving voor senioren met dementie. 
De ontwerpprincipes en randvoorwaarden richten 
zich op de ruimte. 
 
De methode
We passen verschillende onderzoeksmethoden 
toe om te komen tot ontwerpprincipes en 
randvoorwaarden en specifieke producten. En 
dat gaat van literatuurstudies en gebouwanalyses 
tot interviews met bewoners en mantelzorgers 
en gedragsobservaties. Zo voerden we een 
experiment uit met deurstickers: helpen we 
mensen met dementie bij hun oriëntatie als we 
variatie aanbrengen in het uiterlijk van de deuren 
in een gang? Om dat te toetsen hebben we in één 
verpleeghuis alle deuren ‘behangen’/’bestickerd’ 
met een afbeelding van een deur. Hierbij is 

In een van de woonzorggebouwen van RSZK 
Zorgprofessionals zijn de deuren van de kamers van de 
bewoners voorzien van deurstickers. In het Livinglab is 
uitgezocht wat de effecten van deze deurstickers zijn op het 
gedrag van bewoners met dementie.

Partners: 
RSZK Zorgprofessionals (nu: Zorg in 

Oktober)
TU/e: Smart Architectural Technologies

Looptijd: 
December 2016 - november 2018

Afgerond livinglab
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Kennisverspreiding van én over onze 
livinglabs reikt verder dan de DEEL Academy. 

Ook op nationale en internationale 
congressen presenteren wij over onze 

onderzoeksprojecten.

Masi Mohammadi presenteert samen met Anja van Lier over de livinglabs tijdens de Dutch Design Week 2021.

Dutch Empathic
Environment Livinglabs

Learning
Community
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Het empathisch ontwerp heeft alles te 
maken met de ruimtelijke dispositie 

van de plattegrond.

Livinglab Woningstichting Domus
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Het livinglab
Woningcorporatie Nester (voorheen Domus) zoekt 
naar manieren om senioren die zelfstandig thuis 
wonen zo goed mogelijk te ondersteunen. Het 
overheidsbeleid is daar immers op gericht, maar 
het is ook de wens van senioren zelf. Of iemand in 
staat is om zelfstandig te blijven wonen hangt af 
van persoonskenmerken, stimulerende factoren en 
de behoefte aan zorg. De omgeving waarin iemand 
woont, kan invloed hebben op die stimulerende 
factoren en de zorgbehoefte. En heeft zo ook 
invloed op de periode dat iemand zelfstandig kan 
blijven wonen. Nester vroeg zich af of (onderdelen 
van) de Empathische woning, het livinglab waarin 
onderzocht wordt hoe een woning met hulp van 
techniek als mantelzorger kan dienen,  toegepast 
kan worden in haar sociale woningbouw.  

Naar een betaalbaar empathisch woonconcept voor 
zelfstandig wonende senioren

De empathische woning in 
sociale woningbouw

De huidige status van het gebouw aan de Bredeweg.

Onderzoeker Marije Kortekaas praat met bewoners tijdens 
de ‘Domus Dag’ in 2017.

Afgerond livinglab
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laat nadenken over de woonsituatie en hoe deze 
aansluit bij de doelgroep. De kaartenset moet 
gebruikt worden als aanzet tot denken, niet als 
afvinklijst of strikte set met voorwaarden. De 
doelgroep en de technologische ontwikkelingen 
blijven immers continu veranderen.  

De opbrengst
We hebben bruikbare en duurzame 
ontwerpprincipes opgesteld voor toekomstgerichte 
sociale woningbouw die een (sociaal) actief en 
zelfstandig leven stimuleren voor senioren. Een 
bestaand woongebouw met aanleunwoningen 
is gebruikt als onderzoeksgebied. We hebben 
hier onderzocht hoe we de omgeving konden 
verbeteren. Eén van onze aanbevelingen was 
om op de gang persoonlijke spullen te kunnen 
plaatsen zodat voor senioren de overgang van de 
publieke ruimte in het gebouw naar de privéruimte 
versoepelt. De uiteindelijke resultaten hebben 
geleid tot concrete veranderingen die deels 
uitgevoerd worden op deze locatie.  

Om ontwikkelaars en woningcorporaties beter 
inzicht te geven in de behoeften en wensen van 
de oudere doelgroep is een kaartenset ontwikkeld. 
Op deze kaarten staan vragen die de ontwikkelaar 

Het doel
We onderzoeken welke ontwerpprincipes nodig zijn 
voor toekomstgerichte woningen die zelfstandig 
leven stimuleren voor senioren met een lage 
sociaaleconomische achtergrond. Hiermee willen 
we een empathisch woonconcept ontwikkelen dat 
betaalbaar is voor een kwetsbare doelgroep. 

De methode
Voor het samenstellen van de ontwerpprincipes 
hebben we gebruik gemaakt van 
literatuuronderzoek, interviews en best practice-
analyse. De ontwerpprincipes zijn getoetst 
aan de hand van een casus: een bestaand 
seniorencomplex in Roermond. In eerste instantie 
is onderzocht of dit complex gerenoveerd kon 
worden naar de huidige behoeften van de 
doelgroep. Toen bleek dat dat niet haalbaar was 
zijn de ontwerpprincipes vertaald naar het ontwerp 
van een nieuwbouwcomplex.  

Concept van sociale woningbouw vanuit empathisch 
perspectief in dit livinglab.

Partners: 
Woningstichting Domus (nu: Nester)

TU/e: Smart Architectural Technologies

Looptijd: 
Februari 2017 - januari 2019

Afgerond livinglab

De meerwaarde van het 
livinglab, is de meerwaarde van 
wetenschappelijk onderbouwde 

creativiteit. Dat leidt tot 
vernieuwing van de woonvorm.

‘

’
- Harrie Oosterlee

Nester



77

Dementie is volksziekte nummer één 
en de verwachting is dat het aandeel 
mensen met dementie alleen maar zal 
groeien. Senioren in het stadium van 
ernstige dementie kunnen niet meer 
thuis wonen en moeten verhuizen naar 
een intramurale woonzorgomgeving 
(verpleeghuis). Wanneer het thuiswonen 
niet meer gaat, moeten senioren kunnen 
rekenen op voldoende tijd, aandacht en 
goede zorg in een woonzorginstelling. 
Organisaties kunnen echter niet altijd 
voldoen aan deze verwachtingen met 
de voor hen beschikbare middelen. Dit 
heeft een negatief effect op de kwaliteit 
van hun leven. Technologie die zich aan 
kan passen aan de gebruiker kan het 
leven van senioren (met dementie) en 
hun zorgprofessionals vergemakkelijken. 
Bovendien weten we eigenlijk nog maar 
weinig over wat mensen met dementie 
daadwerkelijk ervaren en voelen. De inzet 
van invasieve technologie kan hier meer 
inzicht in geven én ondersteuning bieden 
alleen wanneer dat nodig is. 

Thema: Wonen met technologie

Ook het aandeel thuiswonende senioren 
(met dementie) groeit. Over het geheel 
genomen, groeit het aantal thuiswonenden 
met een zorgbehoefte, terwijl de groep 
jongeren die hierin mogelijk ondersteuning 
kan bieden krimpt.  Dit vergt aanpassingen 
van zowel de sociale als de fysieke 
omgeving. De inzet van technologie kan 
hier een bijdrage aan leveren als deze 
goed aansluit bij de behoeften van deze 
meer kwetsbare mensen en ze op de 
juiste momenten kan ondersteunen en 
stimuleren.  Corona heeft bovendien 
laten zien dat innovaties op sociaal vlak 
van belang zijn om eenzaamheid en 
de mogelijke gevolgen ervan voor de 
gezondheid en het welzijn van mensen 
tegen te gaan. 

Binnen het thema Wonen met technologie 
kijken we hoe (gebouwgebonden) 
technologie mensen op een empathische, 
warme wijze kan stimuleren, ondersteunen 
en/of kan dienen als medicijn.

Visualisatie van het thema Wonen met technologie (beeld: Masi Mohammadi).
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Wonen met technologie

Livinglabproject ‘Dementie en binnenklimaat’ (zorgorganisatie Santé Partners)
Onderzoeksteam: Masi Mohammadi, Olivia Guerra Santin, Chuan Ma, Anne Grave 
(TU/e)
Livinglab: Ilja Rodermans (Santé Partners)

Livinglabproject ‘Empathische Woning’ (kennisinstelling Hogeschool Arnhem & 
Nijmegen)
Onderzoeksteam: Masi Mohammadi, Toine van Lieshout, Erik Groen, Moniek van Loon 
(HAN)

Livinglabproject ‘It takes a village to grow old’ (burgerinitiatief Stadsdorp 
VondelHelmers)
Onderzoeksteam: Masi Mohammadi, Leonie van Buuren (TU/e), Barbara Groot, Tamar 
Shahinian (LA), Somaya Ben Allouch, Saskia Robben, Marwan El Morabet (HvA)
Livinglab: Marja Peltenburg, Marlene Hoynck (Stadsdorp VondelHelmers), Ivor Swaab 
(illi-tv), Annemiek Tuinhof de Moed (SM&D), Rozé van Leemput (WG Kunst), Deborah 
Lauria (CB)

Livinglabproject ‘Ruimte voor Duurzaam Geluk’ (zorgorganisatie St. Jozefoord)
Onderzoeksteam: Masi Mohammadi, Joyce Fisscher (TU/e)
Livinglab: André Groot Bluemink (St. Jozefoord)

Livinglabproject ‘The Guiding Environment’ (maatschappelijke organisatie KIEN & 
zorgorganisatie DrieGasthuizenGroep)
Onderzoeksteam: Masi Mohammadi, Coosje Hammink, Daniëlle Quinten, Erik Groen, Ivo 
Maathuis, Moniek van Loon, Toine van Lieshout (HAN), Anne Grave (TU/e), Somaya Ben 
Allouch, Saskia Robben, Sergio Bondietti, David Zeegfers, Marcel Aarts, Michel Oey, Mick 
Jongeling, NAzli Cila (HvA), Shihan Wang (UU)
Livinglab: Wanda Kruijt (KIEN), André Harinck (DrieGasthuizenGroep), Christiaan van 
Driel (Zorgcentra de Betuwe), Yvonne van Duin, Diana Geraerts (Zuidzorg), Bianca 
Buurman (A’dam UMC), Marco Seldentuis (Woonzorg Flevoland), Frans Lefeber (Smart 
Floor), Igor Kluin, Kris van Aalst, Michel Smit (Energy Floors), René ter Borg, Teus 
Speksnijder (Nora), Adrie van Duijne (Sherpa BV), Derrek van der Burg, Jelger Lemmens, 
Wilfred van der Plas (Simaxx), Ruurd Bell, Mike Oudshoorn, Ivor Swaab (illi-tv)

Livinglabproject ‘Motel Spatie’ (maatschappelijke organisatie Motel Spatie)
Onderzoeksteam: Masi Mohammadi, Toine van Lieshout, Erik Groen, Robbert van 
Bezooijen (HAN)
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Onze woningen zorgen voor ons.

Livinglab Hogeschool Arnhem & Nijmegen
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Het livinglab
De situatie in de ouderenzorg vraagt om 
een fundamentele verandering in hoe en waar 
wij zorgen. Ook in de komende jaren blijft de 
thuisomgeving dé belangrijkste plek waar zorg 
geleverd gaat worden en thuistechnologie zal 
daarbij een belangrijke rol moeten vervullen. 

Mensen met dementie hebben vaak moeite met 
het dagelijks ritme en de bezigheden die daar bij 
horen. Mensen worden vaak passiever, verdwalen 
soms. Door hun eigen vergeetachtigheid raakt 
hun dag- en nachtritme en eetpatroon verstoord. 
Hierdoor gaan mensen versneld achteruit. 
Mantelzorgers helpen vaak met de dagelijkse zaken 
als eten, opstaan en naar bed gaan. Maar is het ook 
mogelijk dat een woning deze taken overneemt? 
Kunnen we een huis ontwikkelen dat voor iemand 
zorgt? Een ‘slimme’ woning die de bewoner 
begeleidt bij het dagelijks leven? In het livinglab 
de Empathische Woning doen we hier onderzoek 
naar.  Slimme woningen kunnen niet alleen zorgen 

Het huis als mantelzorger

De Empathische woning

In de Empathische Woning wordt technologie ingezet om 
mensen met dementie langer thuis te laten wonen.

Scientific Director Masi Mohammadi voor de Empathische 
Woning. De empathische woning is een proefwoning op het 
IPKW-terrein te Arnhem. (Fotografie: Marc Pluim Fotografie).

Lopend livinglab
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Partners: 
HAN: Architecture in Health

Looptijd: 
Mei 2014 - heden

met dementie, maar ook voor kinderen met 
autisme of mensen met een beperking.  

We stellen ons de vraag hoe de woonomgeving 
met gebruikersgerichte technologie kan bijdragen 
aan de gezondheid van (kwetsbare) bewoners, met 
als doel zelf- en samenredzaamheid te bevorderen, 
(ervaren) kwetsbaarheid te verminderen en 
gerelateerde maatschappelijke kosten te beperken.

De opbrengst tot nu toe
De woning dient al jaren als showcase voor 
geïnteresseerden én testlocatie voor projecten 
waarin de techniek getest moet worden, de eerste 
gebruikerstesten worden gedaan óf die aanvullend 
zijn op onderzoek in livinglabs. De woning wordt 
steeds meer gebruikt als hybride leeromgeving, 
voor zowel professionals als studenten. Studenten 
werken er regelmatig aan projecten. En er vinden 
inspiratiemiddagen plaats voor verschillende 
organisaties, bedrijven en bewoners. De technieken 
die in de proefwoning gebruikt worden, kunnen 
weer terugkomen in andere projecten, zoals het 
project SLIMme Wijk.

waarbinnen de co-creatie met de verschillende 
partijen concreet gestalte krijgt.  

In de woning experimenteren we zowel op 
ruimtelijk als sociaal en circulair vlak. Daarbij zetten 
we duurzame materialen en oplossingen in. Zo 
heeft het huis naast een warmtepomp ook een 
‘actieve’ zolder (slim, circulair, tijdelijk, lichtgewicht, 
vervoerbaar, energieleverend, duurzaam en brengt 
en extra daglicht brenged in de onderliggende 
woning). De woning, op industriepark de 
Kleefse Waard, vormt daarmee het lab voor 
kennisoverdracht en het praktijkbestendig maken 
van de theoretische concepten die voortkomen uit 
de onderzoeksprojecten op het gebied van slimme 
woonomgevingen. 

Het doel
Projecten binnen de empathische woning zijn 
gericht op het ontwikkelen van innovatieve 
(ontwerp)oplossingen voor het bouwen voor 
kwetsbare groepen. Voornamelijk voor mensen 

voor mensen met (chronische) ziekten, maar 
dragen ook bij aan ziektepreventie. Dit doen ze 
door het vermogen van mensen te stimuleren om 
met fysieke, sociale en emotionele uitdagingen in 
het leven om te gaan. In de empathische woning 
ligt de focus op technologische mogelijkheden 
die de zelfredzaamheid van mensen bevorderen. 
Hierbij ontwikkelen we een gepersonaliseerde 
aanpak en werken we met intelligente, 
adaptieve technologieën, zodat de ontwikkelde 
ontwerpoplossingen inspelen op de huidige 
en toekomstige behoeften en voorkeuren van 
bewoners. 

Voor het ontwikkelen van innovatieve (ontwerp)-
oplossingen is het belangrijk dat partijen uit 
sectoren als technologie, bouw en gezondheidszorg 
bij elkaar gebracht worden in een co-creatieproces. 
De empathische woning is gebaseerd op een 
‘standaard’ woning in de sociale woningbouw  die 
kan gaan fungeren als mantelzorger. Vanuit dit 
uitgangspunt zijn diverse projecten geïnitieerd 

Lopend livinglab
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Koken is voor mensen met (beginnende) dementie 
en hun omgeving een bron van zorg: mensen 
vergeten bijvoorbeeld het gas uit te draaien als 
ze klaar zijn of vergeten überhaupt dat ze aan 
het koken zijn. Met alle gevaarlijke gevolgen van 
dien. Maar wat als technische hulpmiddelen 
mensen met dementie helpen terwijl ze koken? 
Als die bijvoorbeeld een waarschuwing geven 
als de aardappelen dreigen aan te branden? 
Hulpmiddelen die eenvoudig en intuïtief 
werken en effectief zijn? Waarmee mensen hun 
zelfredzaamheid behouden omdat het hulpmiddel 
alleen ingrijpt als het nodig is, aangepast op de 
gebruiker? 

Digital Twin
Met de COOK3R komt een kookoplossing steeds 
dichterbij. Deze kookplaat is een productinnovatie 
uit de empathische woning. In het COOK3R SIM-
project ontwikkelen we software die de COOK3R 
-en andere productinnovaties voor mensen met 
dementie- adaptief vermogen geeft: het krijgt 

de mogelijkheid om zich aan te passen aan zijn 
gebruiker. Het product wordt als het ware ‘slim’ 
gemaakt. De kookplaat leert hoe hij moet reageren 
om senioren met dementie adequaat te begeleiden 
bij het koken. We bereiken dit door een ‘digital 
twin’ van de productinnovatie te maken. Deze 
digitale tweeling is een virtuele variant van het 
fysieke product. Zo kunnen we het product op een 
veilige manier blootstellen aan allerlei scenario’s.  

Door acties uit te proberen en fouten te maken, 
leert de virtuele COOK3R welke signalen het moet 
geven om gebruikers op tijd de juiste handeling 
te laten uitvoeren. We doen dit met behulp van 
simulaties zodat het model met zoveel mogelijk 
scenario’s geconfronteerd wordt zonder dat er 
gevaarlijke of vervelende situaties ontstaan met 
kwetsbare mensen. Hierdoor weet de COOK3R 
in elk scenario en voor elk persoon wat de meest 
kansrijke manier is om tot een gezonde en veilig 
gekookte maaltijd te komen. 

De meedenkende kookplaat voor 
mensen met dementie
Liesbet Rabbinge, ontwerper, en Maya Sappelli onderzoeker bij HAN 

Column

Prototype 3 van de COOK3R begeleidt het koken stap voor stap.
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Op maat
Met de kennis die de COOK3R heeft opgedaan in 
de virtuele situaties, berekenen we een algoritme. 
Deze ‘formule’ geeft aan wat de COOK3R moet 
doen in verschillende situaties. Dit algoritme wordt 
ook toegepast op de echte COOK3R. Daarmee 
maken we de COOK3R adaptief, hij past zich 
aan zijn gebruiker aan en blijft daarin leren. Hij 
ontdekt bijvoorbeeld dat een bepaald persoon 
beter reageert op een geluidssignaal dan op een 
lichtsignaal. Door de doelgroep en zijn gebruik te 
kennen kan er software ontwikkeld worden die 
de verschillende typen gebruikers kent en daarop 
inspeelt.  

Naar een reëel product
Het COOK3R SIM project is een samenwerking 
tussen het Lectoraat Architecture in Health (AiH), 
het Centrum IT & Mediadesign (CIM) en het 
Edomah programma. Als de COOK3R een adaptief 
vermogen krijgt, zijn we in staat om het kooktoestel 
voor een langere periode op een veilige manier 

in de thuissituatie te testen. Daarmee komt de 
mogelijkheid in zicht om samen met ATAG toe te 
werken naar een reëel product. Op deze manier 
proberen we met de COOK3R en andere slimme 
zorgproducten er aan bij te dragen dat mensen 
met dementie langer prettig thuis kunnen wonen. 

Onderzoek met mantelzorgers naar het gebruik van prototype 2 van de COOK3R.



91

Inspiratiemiddag De Alliantie en Cordaan: 
‘Domotica voor senioren, inleven in de 
gebruiker’. In samenwerking met Het 

Innovatielab, Holland ConTecht & PropTech.  

‘Wat een inspirerende kennissessie en workshop over empathische 

woningen en de mogelijkheden om langer thuis wonen te bevorderen.’  

Wouter Truffino, Founder en CEO Holland ConTech & PropTech 

De deelnemers zijn bij de Empathische Woning met elkaar in gesprek over een slimme woonomgeving, april 2021.

Dutch Empathic
Environment Livinglabs

Learning
Community
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Met burgers aan zet biedt 
slimme kunst kansen voor 

samenredzaamheid.

Livinglab Stadsdorp VondelHelmers
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Het livinglab
In de wijk Vondel/Helmersbuurt in Amsterdam 
is 93% tevreden tot zeer tevreden met zijn 
woonsituatie. Als bewoners moeten verhuizen, 
wil tweederde in de buurt blijven wonen. Ook als 
zij kwetsbaarder worden of dementie krijgen. De 
lokale wijkgerichte burgercollectieven Stadsdorpen 
willen hieraan bijdragen. Zij richten zich op 
samenredzaamheid (i.e., nabuurschap), zodat 
mensen zo lang mogelijk ‘mee blijven doen’.  

Sociale contacten en ontmoetingen in de 
buurt spelen hierbij een rol. Het stimuleert de 
samenredzaamheid van buurtbewoners en in het 
bijzonder van mensen met beginnende dementie. 
Artificial intelligence kunstwerken zijn rijk aan 
interactie en bevorderen sociaal contact. In de 
praktijk blijkt echter dat niet alle buurtbewoners 
even sterk gehoord worden bij het ontwerp ervan. 
Dat moet beter kunnen. In het project ‘It takes a 
village to grow old’ wordt daarom onderzocht hoe 
samen met burgers gewerkt kan worden aan een 

Nabuurschap stimuleren met hulp van artificial 
intelligence (AI) kunst

It takes a village to grow old

Ka
lle

 W
ol

te
rs

Alle deelnemers in het Livinglab zijn gelijkwaardig 
(citizen science). In co-creatie werken wij samen aan de 
ontwikkeling en realisatie van een AI-kunstobject (illustratie: 
Kalle Wolters).

Met bewoners van het Stadsdorp VondelHelmers in gesprek 
over hun eigen buurt aan de hand van een plattegrond van 
het Stadsdorp.

Lopend livinglab
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speelt zich ook af tussen de bewoners onderling. 
Het lijkt wel alsof  er al een omgeving ontstaat 
waarin oog is voor elkaar. 

Door het gezamenlijk onderzoek van professionals 
en bewoners hebben we gezamenlijk invloed op  
de richting van het onderzoeksproces en op het 
mogelijke resultaat. Voor bewoners maakt het 
de in te zetten kunst en techniek hanteerbaar en 
betekenisvol. 

andere betrokkenen te stimuleren. Zo hebben we 
bewoners gevraagd een dagboek bij te houden 
met welke routes zij regelmatig lopen. Uit de 
analyse van die looproutes kunnen we bepaalde 
knooppunten signaleren waar meerdere bewoners 
komen. En die daarom mogelijke locaties voor het 
interactieve kunstwerk vormen. Ook hebben we 
gevraagd foto’s te maken (photovoice) van plekken 
die ze wél en niet prettig vinden. 

De opbrengst
We hebben op basis van de eerste uitvoering van 
het behoefte-onderzoek de werkwijze aangepast. 
De eerste resultaten worden nu geanalyseerd.   

Wat zegt de projectpartner over het livinglab?
Doordat wij nu al enkele maanden samen op 
onderzoek zijn ontstaat er een proces van naar 
elkaar toe bewegen. Allereerst door elkaar beter 
te kennen en te communiceren. We kennen nu 
de gezichten, datgene wat de professionals doen 
en de professionals leren ons kennen. Dit proces 

dementievriendelijke buurt. De buitenruimte in 
het Stadsdorp Vondel/Helmers dient daarbij als 
livinglab. 

Het doel
Het project richt zich op twee pijlers: ten eerste 
wordt onderzocht hoe extreme citizen science, 
waarbij bewoners zelf het onderzoek doen met 
hulp van de wetenschap, kan bijdragen aan 
het onderzoek naar het stimuleren van sociale 
interactie met hulp van AI-kunstinterventies in de 
openbare ruimte. Ten tweede wordt onderzoek 
gedaan naar het daadwerkelijke ontwerp van deze 
AI-based kunstinterventies. 

De methode
We combineren participatief actieonderzoek 
met het Empathisch Ontwerp Framework. We 
onderzoeken zo met en onder bewoners hoe 
en welke fourth places - buitenruimtes waar 
mensen verblijven - kunnen worden aangepast om 
sociale cohesie tussen diverse buurtbewoners en 

Bewoners, professionals en onderzoekers werken samen om 
de nabuurschap in het Stadsdorp te vergroten (illustratie: 
Kalle Wolters).

Partners: 
Stadsdorp VondelHelmers

TU/e: Smart Architectural Technologies
Leyden Academy

Hogeschool van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam

illi-tv
WG-Kunst

Stichting Mantelzorg & Dementie
Cliëntenbelang Amsterdam

Looptijd: 
April 2022 - maart 2024

Dit project wordt gesubsidieerd door 
Health~Holland in samenwerking met 

ZonMw. Ga voor meer informatie 
naar: www.health-holland.com/

project/2022/2022/it-takes-village-
grow-old

Lopend livinglab
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‘Ik zie dat senioren vaak de neiging hebben om 
te wachten op wat de zorg of de wetenschap te 
bieden heeft. Maar ik vind dat als je een stem 
krijgt, je deze ook moet nemen. Ik vind dat je 
duidelijk moet maken wat je voelt en nodig hebt 
om tot een goede samenwerking met zorg en 
wetenschap te komen voor een passend resultaat,’ 
zegt Marja Peltenburg die als kernteamlid van 
Stadsdorp VondelHelmers meedenkt en werkt 
aan het ontwerp van een kunstobject in de 
buitenruimte.   

Modern nabuurschap 
Het Stadsdorp is onderdeel van een netwerk van 
26 stadsdorpen in Amsterdam. Toen in het netwerk 
door de TU/e gevraagd werd naar een innovatief 
stadsdorp dat samen onderzoek wilde doen naar 
een interactief object in de buitenruimte, zegde 
VondelHelmers direct toe. Marja: ‘Het Stadsdorp 
bestond inmiddels al een aantal jaar, er sloop wat 
routine in. We wilden graag weer dynamischer 
worden, we zochten naar manieren om het 

nabuurschap moderner te maken.’  

En met modern bedoelt Marja een veilige en 
prettige woonomgeving waar mensen elkaar op 
lichtvoetige wijze ontmoeten. ’Naarmate je ouder 
wordt, wordt je omgeving kleiner. Ik heb dat zelf 
gemerkt na mijn pensionering. Ik ben in staat om 
mijn leven vorm te geven, maar ik realiseer mij wel 
dat mijn actieradius  afneemt. Dan is het prettig 
om veel meer betrokken te raken op de buurt. 
Een uitnodigende omgeving met de mogelijkheid 
tot een wandelingetje. Om ‘hallo’ te kunnen 
zeggen, en zelf gezien en herkend te worden. 
Een kunstobject in de buitenruimte kan daar aan 
bijdragen.’  

Citizen science 
Wat Marja aantrok in het project was het 
samenwerken door middel van citizen science: ‘Ik 
wil de leef- en systeemwereld dichter bij elkaar 
brengen. De wetenschap, de zorg en bewoners 
spreken elkaars taal niet.’ De samenwerking met 

‘Ik wil de leef- en systeemwereld bij 
elkaar brengen’
In gesprek met Marja Peltenburg van Stadsdorp VondelHelmers

Interview

Marja Peltenburg is kernteamlid van het Stadsdorp VondelHelmers.
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Ik vind dat als je een stem krijgt, 
je deze ook moet nemen.’

- Marja Peltenburg
Stadsdorp VondelHelmers

‘

de TU/e en anderen vindt Marja een boeiend 
proces: ‘Het blijkt dat we moeite moeten doen om 
elkaar te begrijpen en willen daar tijd en energie in 
steken.‘ 

Daarom heeft het Stadsdorp de wetenschappers 
meegenomen op een wandeling door de buurt. 
‘We hebben de professionals het gebied van 
Stadsdorp VondelHelmers laten ervaren. En zij 
hebben ons met workshops wegwijs gemaakt in 
publieke familiariteit, kunst en architectuur en 
artificial intelligence.’

Marja glimlacht: ’We leren veel van elkaar. De 
wetenschappers van ons maar ook andersom. Ik 
ben onder de indruk van het gemak waarmee zij 
met techniek omgaan. Zij zien veel mogelijkheden, 
ook om daar op een veilige manier mee om 
te gaan. Ik vind het belangrijk dat we die 
mogelijkheden benutten. Daarvoor is het wel nodig 
dat we begrijpen wat de wetenschappers doen en 
hoe ze veiligheid waarborgen. Als techniek voor 

ieder van betekenis wordt, zullen mensen het beter 
gebruiken dan wanneer het aangeboden wordt 
zonder context.’ 

Marja heeft goede hoop dat de twee werelden 
dichter bij elkaar komen: ‘We willen allemaal iets 
doen voor een prettige omgeving waarin we goed 
kunnen wonen.’  
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Gebouwen beïnvloeden de nachtrust 
van mensen met dementie.

Livinglab Santé Partners
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Het livinglab
Mensen met dementie zijn erg gevoelig voor 
omgevingsfactoren binnenshuis. Zo ook voor de 
luchtkwaliteit en luchtvochtigheid. Deze kunnen 
problematisch gedrag van mensen met dementie 
versterken waardoor verzorgenden extra belast 
raken. Santé Partners zoekt naar middelen om 
bewoners, familie en de medewerkers van de 
woonvormen van Santé Partners te ondersteunen. 
Ze wil dan ook weten hoe de leefomgeving 
geoptimaliseerd kan worden zodat deze problemen 
verminderd/ voorkomen worden. 

Datagedreven ontwerp waarbij de gebruiker centraal 
staat

Dementie en binnenklimaat

Gang in het verpleeghuis waar sensoren zijn neergezet om 
het binnenklimaat te meten.

Sensoren in de activiteiten ruimte.

Lopend livinglab
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krijgen hulpverleners tijdig inzicht in de 
leefomstandigheden en kunnen waar nodig zorg 
bieden. 

Verder bleek dat bewoners soms werden 
blootgesteld aan een lage luchtvochtigheid en een 
hoge CO2- concentratie. Een interventie was nodig 
ter bevordering van de leefkwaliteit.

De problemen bleken een gevolg van het centraal 
regelen van de mechanische ventilatie en 
vloerverwarming. 
Vanwege de COVID-19-richtlijnen konden we geen 
data verzamelen over de subjectieve beleving van 
senioren over bijvoorbeeld comfort en voorkeuren. 
De gebruikte informatie geeft mogelijk geen 
accuraat beeld van hun beleving en gevoelens 
weer.  

Het doel
Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van 
een geïntegreerde aanpak voor het verbeteren van 
de leefkwaliteit in verzorgingshuizen. 
 
De methode
Het onderzoek wordt gedaan met verschillende 
kwalitatieve en kwantitatieve methoden. 
Onder meer met analyse van de sensordata 
uit het verzorgingstehuis, een kwalitatieve 
dataverzameling en analyse van bewoners 
met dementie van verzorgingstehuizen, 
dagboeknotitities van verpleegkundigen en 
interviews.

De opbrengst tot nu toe
Het project biedt en valideert een voorlopige 
methode om data te verzamelen van senioren 
met dementie. Enkele probleemgedragingen, 
zoals rondzwerven, zijn vastgesteld door 
zowel sensordata als dagboeknotities. Door 
de niet-intrusieve monitortechnologieën 

Partners: 
Santé Partners

TU/e: Smart Architectural Technologies

Looptijd: 
September 2020 - augustus 2022

Onderzoeker Chuan Ma presenteert zijn voorlopige 
resultaten tijdens het internationale CLIMA congres 2022.

Lopend livinglab
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Ieder jaar verschijnen er meerdere 
wetenschappelijke artikelen, vakpublicaties, 

handleidingen en tools over de 
werkzaamheden en resultaten in onze 

livinglabs.

Collage van wetenschappelijke artikelen en vakpublicaties over de livinglabs.

Dutch Empathic
Environment Livinglabs

Learning
Community
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Woongenot van mensen met 
dementie wordt sterk beïnvloed door 

ruimte.

Livinglab St. Jozefoord
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Het livinglab
Bewoners met dementie zijn vaak zo kwetsbaar 
dat zij volledig afhankelijk zijn van hun fysieke en 
sociale omgeving. Hierdoor hebben ze zelf nog 
weinig invloed op hun kwaliteit van leven. Het is 
daarom essentieel dat de woonomgeving aansluit 
bij de behoeftes van deze bewoners. 
Tegelijkertijd menen we dat de eisen die we stellen 
aan de woonomgeving voor mensen met dementie 
de eisen aan een reguliere woonomgeving 
uitvergroten. Als iemand met dementie zich 
door een verbetering van de situatie beter kan 
oriënteren in een gebouw, geldt dit misschien 
ook wel voor iemand zonder dementie. Oftewel: 
de lessen die we leren bij het verbeteren van de 
woonomgeving van mensen met dementie kunnen 
we wellicht toepassen bij woningen van senioren 
zonder dementie.  

Verpleeghuis Sint Jozefoord is in dit project een 
livinglab waar de empathische woonomgeving voor 
nu en in de toekomst wordt gebouwd en getest in 

Een woonomgeving die de kwaliteit van leven 
stimuleert

Ruimte voor Duurzaam Geluk

De oude kapel van St. Jozefoord.

Presentatie van onderzoeker Joyce Fisscher tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van 2018 over de ontwikkelingen van het 
verleden, heden en toekomst van St. Jozefoord.

Afgerond livinglab
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Ieder jaar organiseert DEEL Academy het 
congres ‘Het Nieuwe Wonen’. Tijdens deze 

congressen staan kennisdeling, inspireren en 
elkaar ontmoeten centraal.

Deelnemers van het congres ‘Het Nieuwe Wonen’ in 2019 (fotografie: Charlotte van Buuren).

Dutch Empathic
Environment Livinglabs

Learning
Community
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een televisiescherm met daarop een ‘loopje’ van 
een rustgevend bewegend beeld. In dit geval 
rondzwemmende vissen en een vijver waar een 
eend in dobbert. Het levend schilderij biedt de 
bewoners een rustige, constante, dynamische 
prikkel. Hierdoor wordt de balans in prikkels en 
de ruimtelijke oriëntatie gestimuleerd, zodat de 
agitatie van bewoners vermindert. 

De opbrengst
De oplossingen zijn in ‘inspireerschijven’ 
vastgelegd die als uitgangspunt kunnen dienen 
bij het opstellen van een programma van eisen 
voor nieuwbouw of bij de renovatie van de 
woonomgeving van mensen met dementie. Ook 
kunnen ze helpen bij het afwegen van kleine 
aanpassingen in de ruimte. Daarnaast is de tool 
een hulpmiddel om voor de bestaande ruimte 
of het ontwerp van een ruimte te beoordelen in 
hoeverre de omgeving de kwaliteit van leven van 
de bewoners stimuleert.  

en vragenlijsten zijn de problemen, beperkingen, 
behoeftes en mogelijkheden van de doelgroep 
onderzocht. Vervolgens is deze kennis en ervaring 
vertaald naar architectonische ontwerprichtlijnen 
die de ruimtelijke oriëntatie en sociale interactie 
verbeteren en tot balans in prikkels leidt. Deze 
richtlijnen zijn onderverdeeld in 3 gebouwlagen: 
objecten, oppervlakte afwerking en ruimtelijk 
ontwerp.  

Vervolgens zijn deze richtlijnen verwerkt tot 
ontwerpoplossingen passend binnen de context. 
Deze ontwerpoplossingen zijn in samenwerking 
met de organisatie ontwikkeld. En in een 
nieuwbouwproject en een renovatieproject 
toegepast. Tot slot zijn in vijf experimenten de 
effecten van gerealiseerde ontwerpoplossingen 
onderzocht.  

Levend schilderij 
Zo is in de eethoek van de huiskamer van Sint 
Jozefoord een ‘levend schilderij’ gerealiseerd: 

de praktijk. Hoe kunnen de woonzorginstellingen 
van Sint Jozefoord transformeren naar een 
stimulerende leefomgeving die de kwaliteit van 
leven verbetert? 

Het doel
In dit livinglab ontwikkelen we ruimtelijke en 
technologische ontwerpoplossingen voor de 
gemeenschappelijke ruimtes in het verpleeghuis: 
de gang en de huiskamer.  

De verwachting is dat neuropsychiatrische 
symptomen, zoals agitatie, afnemen door de 
ruimtelijke oriëntatie voor mensen te verbeteren, 
een balans in prikkels te krijgen en sociale 
interactie te stimuleren. Zodat de kwaliteit van 
leven van bewoners in een woonzorginstelling 
verbetert.   
 
De methode
In vier opeenvolgende fasen is onderzoek gedaan. 
Met behulp van literatuuronderzoek, observaties 

Livinglab ‘levend schilderij’ in de gang van St. Jozefoord.

Partners: 
St. Jozefoord

TU/e: Smart Architectural Technologies

Looptijd: 
April 2017 - maart 2019

Afgerond livinglab
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Aanwijzende ruimte ontwart mensen 
met dementie.

Livinglab Stichting KIEN en DrieGasthuizenGroep
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Het livinglab
Senioren met beginnende dementie kunnen 
moeite hebben om een regulier dag- en nachtritme 
aan te houden. Dat kan leiden tot verschillende 
problemen: sociale isolatie, een vergroot gevaar op 
vallen, ondervoeding en uitdroging en problemen 
met de gezondheid. Als senioren met dementie 
langer zelfstandig thuis blijven wonen, is het 
noodzakelijk iets te doen aan dit verlies van dag- en 
nachtritme. We onderzoeken daarom de vraag hoe 
we een guiding environment – een meedenkende 
woonomgeving- kunnen ontwerpen die anticipeert 
op en zich aanpast aan de (latente) behoefte 
van senioren met beginnende dementie. De 
Empathische Woning is de plek van ons experiment 
en in woonzorgcentrum DrieGasthuizenGroep zijn 
de eerste gebruikers op locatie bevraagd. 

Het ontwerp van een stimulerende en ondersteunende 
omgeving voor senioren met beginnende dementie

The Guiding Environment

De Guiding Environment geïmplementeerd in de 
empathische woning te Arnhem. Met behulp van 
technologie, zoals projecties en licht, wordt de bewoner met 
dementie ondersteund in het dagelijks ritme.

Met signalen in de woning wordt de bewoner ondersteund 
in zijn dagelijkse activiteiten.

Lopend livinglab
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De opbrengst tot nu toe
Er is een eerste prototype van de guiding 
environment en een tool. Samen geven ze een 
visie voor de guiding environment. Het prototype 
is geïnstalleerd in de empathische woning 
waar het systeem verder wordt ontwikkeld. En 
met de guiding environment-tool die uit een 
interactieve pdf bestaat die snel inzicht geeft in de 
uitgangspunten en het concept, kunnen we onze 
visie uitdragen naar andere stakeholders.  

In twee vervolgstudies is en wordt geëvalueerd of 
de projecties en licht- en geluidssignalen die in het 
prototype van de guiding environment gebruikt 
zijn, bruikbaar zijn en voldoende aansluiten 
bij de voorkeuren en wensen van mensen met 
dementie zodat het gewenste effect bereikt kan 
worden. Hiervoor is het prototype geëvalueerd 
met mantelzorgers en professionele verzorgers van 
deze groep. In september gaat een vervolgproject 
van start waarin de guiding environment verder 
ontwikkeld wordt.  

Partners: 
Stichting KIEN

TU/e: Smart Architectural Technologies
HAN: Architecture in Health
Hogeschool van Amsterdam

DrieGasthuizenGroep
Smart Floor
Energy Floor
Nora Floor

Simaxx

Looptijd: 
December 2017 - augustus 2024

Dit project wordt ook gesubsidieerd 
door RAAK-MKB, RAAK Impuls, RAAK 

Publiek en RAAK Top-Up. Ga voor meer 
informatie naar: www.sia-projecten.nl/

project/de-interactieve-woonkamer-
productevaluatie-door-zorgprofessionals

De methode
In samenwerking met verschillende stakeholders 
is een demomodel van de guiding environment 
ontwikkeld en getest in de empathische woning. 
Dit gebeurt aan de hand van de vier fases van de 
Empathische Ontwerp Methode.  

In de verkenningsfase zijn de behoeften van 
senioren met dementie in kaart gebracht met 
literatuuronderzoek, interviews met mantelzorgers 
en zorgprofessionals, focusgroepen met senioren 
met dementie en observaties. In fase twee zijn 
deze behoeften vertaald naar verschillende 
gebruiksscenario’s. In co-creatiesessies met 
professionals zijn ontwerpconcepten opgesteld. 
In de derde fase zijn deze verwerkt tot een 
prototype van de guiding environment. In fase 
vier zijn de eerste gebruikerstesten uitgevoerd in 
de empathische woning en bij zorginstelling de 
DrieGasthuizenGroep. Samen met senioren met 
dementie zijn verschillende onderdelen van het 
project getest. 

Het doel
We beogen een ontwerpconcept voor een guiding 
environment te ontwikkelen waardoor senioren 
met beginnende dementie langer thuis kunnen 
blijven wonen. Het betreft technologie die zich 
volledig aanpast aan de gebruiker en daarbij een 
veilige en comfortabele leefomgeving creëert. 
Deze nieuwe technologieën moeten het leven 
van de senioren niet nog moeilijker maken maar 
juist eenvoudiger. Dus geen technologie die 
meet hoelang de senior stil zit maar technologie 
die de senioren stimuleert en ondersteunt. Die 
bijvoorbeeld de gordijnen ’s ochtends opendoet, 
het geluid van vogels simuleert en die via een stem 
de oudere op een warme en persoonlijke manier 
helpt bij het doorlopen zijn ochtendritueel. Waarbij 
de COOK3R, de slimme interactieve kookplaat, ook 
van dienst kan zijn bij bijvoorbeeld het koken van 
een ei.  

Lopend livinglab
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Ter promotie van DEEL Academy maakten we 
een korte videofilm. 

Zie de video hier:

Achter de schermen meekijken naar een scene in de Empathische Woning.

Dutch Empathic
Environment Livinglabs

Learning
Community
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Slimme ruimte stimuleert duurzame 
gedragspatronen.

Livinglab Motel Spatie
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Het livinglab
In 2013 kampte Nederland met miljoenen 
vierkante meters leegstaand vastgoed; steeds meer 
kantoren bleven onbezet. Destijds ging men er al 
vanuit dat deze trend zich door zou zetten in de 
toekomst als gevolg van een krimpende overheid, 
de vergrijzing, de economische crisis en de komst 
van ‘het nieuwe werken’.  

Leegstaande gebouwen zijn vrijwel niet meer 
verhuurbaar als kantoorpand, ook niet als de 
markt weer aantrekt. Ze leveren geen geld op voor 
exploitanten. Bovendien krijgen gebieden met veel 
leegstaande kantoren een spookachtig karakter 
dat de aantrekkelijkheid van het gebied nadelig 
beïnvloedt. De sociale veiligheid rond lege panden 
is slecht en de gebouwen vertonen na verloop van 
tijd achterstallig onderhoud.  

Tegelijkertijd leven er veel duurzaamheidsvraag-
stukken in de samenleving die vragen om een 
wezenlijke gedragsverandering. Dat bracht het 

Van leegstaand kantoor naar een duurzame en 
leefbare woonomgeving

The 4th Dimension

Afgerond livinglab

Studenten en onderzoekers bouwen zelf het livinglab van 
Motel Spatie.

Het bouwteam van Motel Spatie.
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De methode
Onderzoekers hebben samen met stichting Motel 
Spatie het allereerste livinglab gerealiseerd.  Het 
ging om het omvormen van een leegstaand 
kantoorpand tot tijdelijke woning voor 
buitenlandse kunstenaars die sociaal-artistiek 
werken in de wijk. In de woning konden studenten 
van de HAN en de TU/e slimme toepassingen 
inzetten en testen waarmee ze het energieverbruik 
door bewoners zichtbaar wilden maken.  

De opbrengst tot nu toe
Een aantal  door studenten van de TU/e 
ontwikkelde slimme toepassingen zijn ingezet 
die duurzame gedragsverandering kunnen 
bewerkstelligen. De slimme ontwerpen 
maakten zichtbaar wanneer er sprake was 
van overconsumptie. Alhoewel de producten 
technisch werkten, bleken ze niet altijd bruikbaar 
in de praktijk. Dit livinglab is de voorloper van de 
Empathic Livinglabs in hun huidige vorm. 

lectoraat Architecture in Health en SEECE (HAN) 
en partners uit de praktijk bij de vraag of men 
met slimme toepassingen tot duurzame renovatie 
van deze ‘kansloze gebouwen’ kan komen. 
Om dit te onderzoeken is een kantoorpand tot 
tijdelijke woning getransformeerd. Een ‘thuis’ voor 
buitenlandse kunstenaars die sociaal-artistiek 
werk verrichtten voor het vergroten van de sociale 
cohesie in deze volksbuurt en het zichtbaar maken 
van duurzaam gedrag. 

Het doel
Het doel was bevordering van de sociale 
cohesie in de wijk Presikhaaf (Arnhem) door het 
inzetten van kunst en technologie én duurzame 
gedragsverandering. 

Een nevendoel van het ontwikkelen van de 
demonstratie- en experimenteerruimte was het 
creëren van mogelijkheden voor samenwerking 
tussen studenten van de HAN vanuit verschillende 
disciplines. 

Partners: 
HAN: Architecture in Health

HAN
TU/e

Motel Spatie Artist-in-residence
Corio Vastgoed BV

Vitaal ZorgVast
Stichting KIEN

Looptijd: 
September 2013 - juli 2015

Afgerond livinglab

Brainstormsessie met onderzoekers en studenten over het 
livinglab Motel Spatie.
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De huisvesting van senioren en andere 
kwetsbare groepen is een relevant en 
prangend vraagstuk voor zowel gemeenten, 
woningcorporaties als zorginstellingen. 
Uiteenlopende maatschappelijke 
veranderingen liggen daaraan ten 
grondslag, waaronder de vergrijzing , de 
participatiesamenleving, bevolkingskrimp 
en overheidsbeleid dat aanstuurt op 
extramuralisering en het scheiden van 
wonen en zorg. Mensen wonen hierdoor 
langer thuis. Maar hun woonomgevingen 
kunnen niet altijd passende ondersteuning 
bieden. De toename van kwetsbare 
mensen heeft invloed op de leefbaarheid 
in wijken en dorpen, bijvoorbeeld omdat 
het ontbreekt aan veerkrachtige sociale 
netwerken of voorzieningen. Dit vormt 
een grote en gedeelde uitdaging voor 
burgers, gemeenten, woningcorporaties en 
zorgorganisaties.  

Tegelijkertijd is de toepassing van 
technologie in en om de woning, 
zoals domotica en zorgtechnologie,  
veelbelovend. Sociaal-ruimtelijke-

Thema: Wonen is meer dan een huis

technologische interventies dragen bij 
aan het vergroten van sociale interactie 
in de buurt ten behoeve van de 
samenredzaamheid van buurtbewoners.  

Binnen het thema Wonen is meer dan 
een huis kijken we verder dan alleen de 
toepassingen binnen de woning. Juist 
de buitenruimte en de buurt waarin 
mensen wonen, kunnen bijdragen aan 
een hogere kwaliteit van leven. Het 
doel is een ‘slimme inclusieve wijk’ te 
ontwikkelen die zijn bewoner ‘kent’, met 
hem meevoelt en waar mogelijk ook voor 
hem ‘zorgt’. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan slimme meetapparatuur, ingebed in 
muren, lantaarnpalen of straten, die de 
technische infrastructuur kunnen vormen 
voor veiligheidsmonitoring (zoals een 
‘digitaal hek’) of het stimuleren van sociaal 
contact. Zo kan een wijk ontstaan waarin 
bewoners meer dan waar ook worden 
ondersteund en gestimuleerd en waar de 
woonomgeving zelf- en samenredzaamheid 
en sociale inclusie bevordert. 

Visualisatie van het thema Wonen is meer dan een huis (beeld: Masi Mohammadi).
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Wonen is meer dan een huis

Livinglabproject ‘Het meten van emoties’ (zorgorganisaties ZONL en Zorg in Oktober)
Onderzoeksteam: Masi Mohammadi, Coosje Hammink, Leonie van Buuren (TU/e)
Livinglab: Anneke de Munnik (ZONL), Rianne van Kaathoven (Zorg in Oktober), Bernard 
Maarsingh (Jamzone), Hans Achterbosch (Achterbosch Architecten)

Livinglabproject ‘SLIMme wijk Malvalaan’ (woningcorporatie Wooninc en 
zorgorganisatie Zorg in Oktober)
Onderzoeksteam: Masi Mohammadi, Leonie van Buuren, Anne Grave, Sophie Peters, 
Peyman Najafi (TU/e)
Livinglab: Anja van Lier (Wooninc.), Vivian Poulussen, Marit Janssen (Zorg in Oktober), 
Bram Daamen (Gemeente Waalre)

Livinglabproject ‘The Art of Connection’ (maatschappelijke organisatie Cohousing 
Arnhem)
Onderzoeksteam: Masi Mohammadi, Marleen van Beuzekom, Moniek van Loon, Gerald 
Gosselink (HAN), Jeroen van der Eijnde (Artez), Merel van Mansom (Windesheim), 
Simona Orzan (Fontys)
Livinlab: Peter Camp (Cohousing Arnhem), Tom Kortbeek (Filip Studios), Jolien de 
Gruijter , Eva Smit (Rijnstate)

Livinglabproject ‘Krake Woon Communities’
Onderzoeksteam: Nienke Moor, Kim Hamers, Teun van Haren, Masi Mohammadi (HAN)
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Een slimme woonomgeving leidt 
tot meer gelijkheid binnen de 

samenleving.

Livinglab Wooninc. en Zorg in Oktober
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Het livinglab
In meerdere woonwijken in Nederland stijgt het 
aantal kwetsbare (oudere) mensen. Zij hebben 
vaak sociale ondersteuning of zorg aan huis nodig, 
terwijl steeds minder mensen in staat zijn om 
hun medebewoners bij te staan. De toename 
van kwetsbare groepen in de buurt lijkt ook zijn 
weerslag te hebben op de sociale cohesie en 
leefbaarheid.  

Sociale en technologische innovatie kunnen de 
sociale cohesie en leefbaarheid helpen verbeteren, 
mits ze goed worden geïntegreerd in de wijk. 
In Aalst-Waalre hebben Wooninc. en Oktober 
de handen ineengeslagen om een SLIMme, 
bewonersgestuurde wijk te ontwikkelen aan de 
Malvalaan in Aalst-Waalre. Een SLIMme wijk 
betekent dat de wijk Sociaal gezond, Leefbaar, 
Innovatief en Mensgericht is. In de wijk passen we 
ruimtelijke, technologische en sociale innovaties 
toe die (kwetsbare) bewoners ondersteunen en 
stimuleren. Zodat zij langer (zelfstandig) thuis 
kunnen blijven wonen.  

Een bewonersgestuurde wijk die verbindt en activeert

SLIMme wijk Malvalaan

Impressie van de SLIMme wijk Malvalaan, waarin sociale, 
ruimtelijke en technologische (zoals sensoren die mensen 
kunnen begeleiden) aspecten zijn geïntegreerd (beeld: Masi 
Mohammadi).

Met behulp van virtual reality en een digital twin kunnen 
bewoners op inhoudelijk niveau met de deskundigen spreken 
over het inrichten van de wijk (beelden: Peyman Najafi).

Lopend livinglab



140 141

zijn 36 masterstudenten betrokken geweest 
bij het project. Zij hebben verschillende 
stedebouwkundige en architectonische ontwerpen 
gemaakt voor het gebied.

We hebben een beleidsdocument opgesteld 
over hoe je kwetsbare senioren kunt betrekken 
bij ruimtelijk ontwerponderzoek en er is een 
beleidsdocument en participatie-instrument 
ontwikkeld.  

Verder organiseerden we verschillende 
bewonersparticipatie-activiteiten, zoals een 
braderie, waar bewoners actief konden deelnemen 
aan het onderzoek. En binnenkort opent een 
speciale ruimte op het livinglabterrein waar 
bewoners langs kunnen komen voor deelname aan 
het onderzoek in hun wijk.  

De methode
We gebruiken een mix van methoden, zoals 
de onderzoeksbraderie, ideegeneratieposters 
en groepsinterviews, maar altijd betrekken we 
(toekomstige) bewoners bij het proces. Ook maken 
we gebruik van innovatieve methoden zoals een 
digital twin: een digitaal simulatiemodel van het 
Malvalaangebied. Met behulp van virtual reality 
kunnen we ontwerpconcepten voorleggen aan 
bewoners.  

De opbrengst tot nu toe
We hebben ontwerprichtlijnen opgesteld voor 
het bevorderen van de sociale interactie in de 
wijk. Deze ontwikkelen we verder naar ruimtelijke 
ontwerpconcepten. Hierop aansluitend is er 
een digital twin model ontwikkeld van de wijk. 
Hiermee kunnen we met hulp van virtual reality 
ontwerpconcepten valideren bij bewoners.  
Het behoefte-onderzoek onder senioren is gebruikt 
bij de ontwikkeling van een stedenbouwkundig 
plan voor het gebied. Hierop aansluitend 

Het livinglab bestaat uit drie sociale 
huurappartementencomplexen met 120 
appartementen die gerenoveerd zullen worden 
voor 55-plussers. En een nieuw te bouwen 
zorggebouw voor 80 senioren met dementie. Ook 
de publieke ruimte rondom de gebouwen wordt 
herontwikkeld tot een ruimte die gezondheid van 
senioren stimuleert.   

Het doel
Het doel van het project is om een SLIMme wijk 
te ontwikkelen. We zijn op zoek naar sociale, 
ruimtelijke en technologische ontwerpoplossingen 
om spontane en georganiseerde ontmoetingen 
te bevorderen, om de mentale gezondheid te 
stimuleren, om langer zelfstandig thuis blijven 
wonen te ondersteunen en om mensen met 
vergevorderde dementie veilig gebruik te laten 
maken van de wijk. Daarnaast werken we op 
verschillende manieren aan bewonersparticipatie.

Impressie van de SLIMme wijk Malvalaan, waarin 
ontmoeting centraal staat (beeld: Masi Mohammadi).

Lopend livinglab
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Partners: 
Wooninc.

Zorg in Oktober
Gemeente Waalre

TU/e: Smart Architectural Technologies

Looptijd: 
[maand] 2020 - [maand] 2024

Dit project wordt ook gesubsidieerd 
door NWO en ZonMw. Ga voor 

meer informatie naar: www.nwo.
nl/projecten/43819177-0 en www.
zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/

preventie/maak-ruimte-voor-
gezondheid/Gemeente Waalre:

Het project heeft concreet opgeleverd dat partijen 
in een vroegtijdig stadium samen aan tafel zitten 
om integraal na te denken over het gebied. Zo 
wordt niet per gebouw bekeken wat de beste 
ontwikkeloptie is, maar wordt het gebied centraal 
gesteld waarbij de uitgangspunten van SLIM 
leidend zijn. Extra perspectieven zorgen voor een 
beter gesprek en hopelijk uiteindelijk ook een 
beter functionerend gebied. 

Wat zeggen projectpartners over het 
livinglab?

Wooninc: 
Het onderzoek heeft ervoor gezorgd dat Wooninc. 
beter inzicht heeft in de ontmoetingswensen en 
behoeften van bewoners en omwonenden. En 
de samenwerking leidt er toe dat we elkaar en 
elkaars organisatie, belangen en behoeften beter 
leren kennen. Met als resultaat een gezamenlijk 
concept-stedenbouwkundig plan waarin aandacht 
is voor de individuele en gezamenlijke belangen 
en doelstellingen van het project én aandacht 
voor de wensen en behoeften van de bewoners en 
omwonenden. Ook maken we gebruik van eerder 
opgedane kennis en informatie vanuit andere 
livinglabs.   

Oktober: 
Het project Slimme Wijk zorgt ervoor dat kennis 
wordt opgedaan over gemeenschapsvorming, 
sociale kracht in combinatie met geschikte 
woonvormen en de inzet van technologie in het 
gebied rondom de Malvalaan. Deze opgedane 
kennis draagt bij aan een andere manier van 
kijken naar en realiseren van verpleeghuis ‘t Laar. 
Betrokken partijen weten elkaar beter te vinden en 
betrekken (wijk)bewoners bij deze ontwikkeling.  

Lopend livinglab
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De braderie
Op een zonnige vrijdagmiddag in september 2021 
zijn de tuinen van de Malvalaan versierd met 
marktkraampjes en vlaggetjes. Het is de braderie 
waarin het participatietraject van de SLIMme wijk 
Malvalaan officieel van start gaat. Er komen ruim 
80 bewoners van de Malvalaan-gebouwen en 
buurtbewoners op af; allen benieuwd naar wat de 
SLIMme wijk precies inhoudt en waar ze over mee 
kunnen praten.

Mentale gezondheid en sociale interactie 
Mensen kregen een virtuele rondleiding door de 
toekomstige wijk. In het digitale model van de 
wijk, ook wel een digital twin genoemd, werden 
innovaties getoond aan bewoners voordat de wijk 
gebouwd zal worden. Zo konden bewoners van 
tevoren de plannen voor de wijk inzien en daar 
feedback op geven. 

Ook waren er verschillende kramen waar bewoners 
met onderzoekers konden praten. Er was een 

kraam waar mensen hun ideale ruimte om tot 
rust te komen konden bouwen met legoblokjes. 
Onderzoekers analyseerden vervolgens de 
bouwwerken en de verhalen van de deelnemers 
en verwerkten deze tot ontwerprichtlijnen voor de 
inrichting van de publieke ruimte in de Malvalaan. 
Zo kan de omgeving de mentale gezondheid van de 
bewoners ondersteunen.  

In samenwerking met het livinglabproject 
Operatie Ontmoetingsruimte organiseerden 
we een discussie met bewoners over de 
ontmoetingsruimte die op het terrein wordt 
gebouwd. Bewoners werden gevraagd hoe deze 
ruimte er uit moest komen te zien, wie er mocht 
komen en welke activiteiten er georganiseerd 
konden worden.  

Maar ontmoeten gebeurt natuurlijk niet alleen 
in een ontmoetingsruimte, dat kan ook op 
de gang of in de publieke ruimte. Binnen het 
SLIMme wijkproject doen we onderzoek naar 

De braderie: van een virtuele 
rondleiding tot meebouwen aan de 
slimme wijk
Anne Grave, onderzoeker bij TU/e

Column

Wat is ervoor nodig om de wijk 
Voldijn sociaal, leefbaar, innovatief en 

mensgericht te maken? Daar dachten de 
bewoners uit de wijk op verschillende 

manieren over mee tijdens een braderie.  

Sfeerimpressie van de braderie van livinglab SLIMme wijk Malvalaan.
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hoe je spontane ontmoetingen kunt faciliteren. 
We vroegen bewoners daarom te stemmen op 
verschillende ontwerpvarianten van het landschap. 
Bijvoorbeeld op verschillende uitwerkingen van 
voetpaden, die varieerden in vorm, breedte en 
materiaal. De looppaden in de publieke ruimte 
kunnen namelijk informele sociale contacten 
ondersteunen en publieke familiariteit in de wijk 
vergroten. 

Het onderzoek van de TU/e vertaalt zich naar 
livinglab Malvalaan 
De SLIMme Wijk wordt een livinglab. Dat betekent 
dat de wijk aan de Malvalaan in ontwikkeling is en 
blijft. Nieuwe ideeën worden in de praktijk getest. 
Bewoners mogen meedoen en meedenken zoals 
ze op de braderie hebben gedaan. Hun ideeën 
implementeren we in het ontwerp van de SLIMme 
wijk en testen we opnieuw. Hiermee worden de 
behoeften van de bewoners volledig meegenomen 
in het ontwerp van de omgeving. En kunnen 
technologieën worden geïmplementeerd die de 
bewoners ondersteunen en stimuleren.  

De volgende stappen 
De braderie was geen eenmalig event. Ook 
bij het ontwerp voor het zorggebouw van 
Oktober en de renovatieplannen van de sociale 
huurwoningen van Wooninc. vragen we bewoners 
en geïnteresseerden om mee te doen en te denken 
binnen het project.   

Zo openen we in september een informatiepunt 
waar mensen elke week langs kunnen komen 
voor informatie over het ontwerp, de bouw en 
het renovatietraject en kunnen meedoen aan 
verschillende onderzoeksactiviteiten.  Ook vindt 
binnenkort een omgevingsdialoog plaats waarbij 
organisaties, onderzoekers en bewoners samen 
nadenken over het stedenbouwkundig plan.  

Samen komen we tot een SLIMme Wijk waar 
bewoners centraal staan.  

Onderzoeker Anne Grave in gesprek met een bewoner over het ontwerp van de openbare ruimte.
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In februari 2020 maakten de bestuurders van 
woningcorporatie Wooninc. en zorgorganisatie 

Zorg in Oktober, de wethouder van de 
gemeente Waalre en de hoogleraar van de 
TU/e de samenwerking officieel bekend.

Masi Mohammadi, Paula Nelissen, Liesbet Schouw en Angela Peijnenburg maken hun samenwerking officieel.

Dutch Empathic
Environment Livinglabs

Learning
Community
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Artificial intelligence brengt 
wijkbewoners bij elkaar.

Livinglab Cohousing Arnhem
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Het livinglab
In de creatieve wijk Coehoorn verrijst een 
appartementencomplex van het Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap Cohousing 
Arnhem. Dit complex bevat diverse koopwoningen 
voor alleenstaanden, koppels en gezinnen, maar 
ook een gemeenschappelijke ruimte. Het CPO 
zoekt naar verbinding met de buurt en vraagt 
zich af welke mogelijkheden technologie biedt 
in de buitenruimte rondom het complex. Kan 
een semi-publieke ruimte in de vorm van een 
dynamische ‘fourth place’, de sociale interactie 
tussen bewoners van de CPO en andere, vooral 
de meer kwetsbare, buurtbewoners, stimuleren 
en faciliteren?  Hierbij zijn ze op zoek naar een 
interactieve buitenruimte die past bij het dna 
van de wijk. Dit kan gaan van zitelementen die 
van kleur veranderen op het moment dat er 
iemand op gaat zitten, projecties op de muur 
van de geschiedenis van de wijk, spelelementen 
of losse ‘triggers’ in het park met vogelgeluiden 
of tegels die oplichten, tot een multi-inzetbare 

Op naar een prototype interactieve buitenruimte die 
sociale interactie tussen buurtbewoners stimuleert

The Art of Connection

Visualisatie van een mogelijke inrichting van het park met 
interactieve kunst bij Cohousing Arnhem (beeld: Masi 
Mohammadi).

Visualisatie van een mogelijke inrichting van het 
park behorende bij Cohousing Arnhem (beeld: Masi 
Mohammadi).

Lopend livinglab
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In de leergemeenschap wisselen de 
projectpartners en andere geïnteresseerden 
informatie uit over de werking van een CPO, 
interactieve buitenruimtes en kunst, betrokkenheid 
creëren en over een leergemeenschap als 
‘boundary object’ om interactie te stimuleren. 

Ook deed een groep studenten van de minor 
Smart Healthy Environments van het lectoraat 
Architecture in Health van de HAN onderzoek 
naar de behoeften binnen Coehoorn en hoe een 
interactieve buitenruimte eruit zou kunnen zien. Ze 
maakte aan de hand van een lijst met ‘eisen’,  een 
ontwerp (in de vorm van een maquette) voor het 
toekomstige park, dat ter inspiratie dient voor de 
projectgroep van The Art of Connection. 

interactieve buitenruimte. De HAN evalueert in 
een pilot met big data, observaties, interviews en 
expertmeetings.  

De opbrengst tot nu toe
Aan de hand van een verkennend 
behoefteonderzoek onder (o.a. toekomstige) 
bewoners en andere betrokkenen zijn 
richtinggevende eisen en wensen geformuleerd 
en zijn er 8 persona’s opgesteld. Tijdens een 
interactieve bijeenkomst met de betrokken 
partners zijn we tot een eerste aanzet gekomen 
voor het creatieve proces waarin interactieve 
buitenruimtes ontworpen worden. Momenteel 
wordt een ‘designbrief’ opgesteld. Deze vormt het 
uitgangspunt voor de oplossingsontwerpen die 
Fillip Studios in co-creatie met de verschillende 
doelgroepen zal maken. Ook vinden er met alle 
partners gesprekken plaats om alle expertise te 
bundelen voor dit project. 

 

buitenkeuken. In het project The Art of Connection 
onderzoekt Cohousing Arnhem samen met het 
lectoraat Architecture in Health (AiH) deze vraag. 

Het doel
Het ontwikkelen van een interactieve (buiten)
ruimte die de sociale interactie tussen bewoners 
van het CPO en de buurt bevordert.  

Een nevendoel van het co-creatieproces waarin 
buurtbewoners en andere (lokale) stakeholders 
actief betrokken zijn, is dat een leergemeenschap 
gevormd wordt waarmee de kans op een geslaagde 
(duurzame) interventie groter wordt. 

De methode
Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van 
een interactieve (buiten)ruimte die de sociale 
interactie tussen bewoners van de wijk Coehoorn 
in Arnhem moet bevorderen. In co-creatie met 
gebruikers en stakeholders ontwikkelt het CPO 
in een iteratief proces een prototype van een 

Lopend livinglab
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om in een vroeg stadium samen met de leden van 
de onderzoeksgroep en andere participanten aan 
de gebiedsontwikkeling te inventariseren welke 
bouwstenen hiervoor nodig zijn. 

Als een van de initiatiefnemers van Cohousing 
Arnhem wil ik graag onze doelstellingen realiseren. 
Niet alleen op papier maar ook in de praktijk 
onderzoeken wat mogelijk is en wat kan: Walk 
your talk. Een livinglab sluit daar goed op aan. 
Innovatieve en creatieve aanpakken, daar ben ik 
altijd voor in.   

Ik ben dan ook blij dat we samen twee jaar kunnen 
optrekken om te kijken welke interventies er 
mogelijk zijn.  Ook ben ik enthousiast over de 
wijze waarop we samen nieuwe kennis opdoen 
en hoe we met het consortium en andere 
belanghebbenden aan een of meer interactief 
kunstwerken kunnen werken. 

Wat heeft het project tot nu toe opgeleverd?
The Art of Connection is een belangrijke actor in de 
gebiedsontwikkeling van Coehoorn Creatieve wijk 
en werkt mee aan het bevorderen en ontwikkelen 
van een samenhangende visie op ontmoeting, 
verbinding en sociale cohesie in de buurt. 
Aansluitend bij het dna van de te ontwikkelen 
hotspot, legt ze een basis voor sociaal betrokken 
(creatieve) interventies in het kader van het grotere 
doel van sociale gezondheid: het verminderen van 
de zorgvraag.  

Door interactieve presentaties en een creatieve 
aanpak ontstaat er enthousiasme en elan. In 
het onderzoeksproces (met (groeps)interviews, 
filmopnames, ideevorming) ontstaat er al 
betrokkenheid op het onderzoeksobject, maar 
ook onderling door ontmoeting en verbinding 
tussen CPOleden, studenten, onderzoekers en 
andere buurtbewoners. Zo leren sommige leden 
van Cohousing Arnhem andere buurtbewoners 
kennen. Ontmoeting met anderen wordt concreet 

en het perspectief erop vergroot. Het zijn de 
eerste stappen naar sociale duurzaamheid 
en betrokkenheid bij omwonenden en 
woonomgeving. 

Ook op organisatorisch vlak zorgt The Art of 
Connection voor verbinding van Cohousing Arnhem 
met andere spelers in de Coehoornbuurt, al in de 
fase van voorbereiding en realisering van de bouw. 
De onderzoeksgroep stemt haar ontwikkelingen af 
met de stakeholders in de Coehoornbuurt. Zoals 
creatieve bedrijven, gemeente, en ontwikkelaars 
van de nieuwbouwprojecten. Ook de rol van 
Fillip Studio’s, als in de buurt gehuisvest bedrijf, 
bevordert aansluiting van de woongemeenschap 
Cohousing Arnhem op bestaande en nieuwe 
buurtnetwerken. 

Wat is de meerwaarde van de samenwerking wat 
jou betreft?  
Voor Cohousing Arnhem is het interessant en van 
belang om hieraan mee te doen. Het is boeiend 

Partners: 
Cohousing Arnhem

HAN: Architecture in Health
Filip Studios

Rijnstate
Hogeschool Windesheim

Energy Floors
Artez

Looptijd: 
September 2021 - september 2023

Dit project wordt gesubsidieerd door 
Regieorgaan SIA in relatie met 
Health~Holland. Ga voor meer 

informatie naar: https://www.health-
holland.com/project/2021/2021/

art-connection-how-interactive-art-
improves-social-interaction

Wat zegt de projectpartner over het 
livinglab?
Peter Camp, initiator
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Voor Fillip Studios is de DEEL-samenwerking 
bij The Art of Connection enorm waardevol: 
het uitgebreide onderzoek naar de wensen van 
bewoners en naar hun mening over het resultaat 
geeft veel bruikbare informatie, de studio kan iets 
creatiefs ontwikkelen dat maatschappelijke waarde 
heeft. En dat allemaal in de wijk waarin ze zelf 
gevestigd zijn.  

Designbrief 
Van een buitenkeuken tot een interactieve vloer 
waar mensen op kunnen dansen: de ideeën 
die er zijn voor de interactieve buitenruimte bij 
Cohousing Arnhem gaan nog alle kanten op. En 
dat is in deze fase van het proces ook prima: Fillip 
Studios heeft de taak om de informatie die wordt 
opgehaald over de wensen en behoeften van 
bewoners en opdrachtgevers voor de buitenruimte 
te verwerken tot een interactief ontwerp. Dat 
gebeurt in een aantal fases.  

Na het verkennende behoefte-onderzoek en 

afstemming met alle betrokken partners is een 
designbrief opgesteld. ‘Hierin staat kort gezegd 
vooral wat het ontwerp allemaal niet moet zijn,’ 
lacht Tom Kortbeek, eigenaar van Fillip Studios. 
’Geen ontwerp waar niemand iets aan heeft of dat 
te ingewikkeld in gebruik is.’ Maar in alle eerlijkheid 
heeft Tom veel aan de resultaten die zijn opgehaald 
in het behoefte-onderzoek. ‘Dat is erg uitgebreid 
en geeft veel inzicht.’ 

Voor hem gaat het werk nu beginnen. In een 
iteratief proces komt het bureau samen met de 
bewoners tot een ontwerp voor de buitenruimte. 
Tom: ‘We halen in een eerste sessie ideeën op bij 
bewoners en delen die van ons. Daarna maken 
we een eerste ontwerp. Daar krijgen we feedback 
op van bewoners. We doen aanpassingen en 
bespreken die opnieuw met bewoners. Dat proces 
herhaalt zich een paar keer voor we een definitief 
ontwerp hebben.’ 

Ook dit proces is heel waardevol voor Tom. ‘We 

Co-creatie gaat ook over het 
managen van verwachtingen
In gesprek met Tom Kortbeek van Fillip Studios

Interview

Ontwerper Tom Kortbeek van Fillip Studios.
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Met het interactieve ontwerp voor de 
openbare leefomgeving creëren we kaders 

waarbinnen mensen een verbinding aangaan 
en ze iets beleven.’

- Tom Kortbeek
Fillip Studios

‘
krijgen zo de mogelijkheid om te experimenteren 
en krijgen daar direct reactie op. Daarbij zijn we 
samen op zoek naar hoe je een co-creatieproces 
het best kunt inrichten. Als een aanpak niet blijkt 
te werken, is dat ook nuttige informatie. Mislukken 
mag in een experiment.’ 

Impact door verwondering 
Het project past goed bij de missie die Fillip 
Studios heeft. ‘We willen impact maken door 
verwondering,’ vertelt Tom. ‘Met het interactieve 
ontwerp voor de openbare leefomgeving creëren 
we kaders waarbinnen mensen een verbinding 
aangaan en ze iets beleven.’  

En voor de senioren die er wonen is het nog 
belangrijker om moderne technieken op een 
laagdrempelige manier in te zetten. ‘Zo hebben wij 
voor een ander project een muur van zwarte stof 
ontwikkeld. Als je die aanraakt ontstaat muziek. 
Je gaat vanzelf op ontdekkingstocht. Op een 
analoge manier terwijl er aan de achterkant hele 

moeilijke digitale technieken aan te pas komen. 
Die toegankelijkheid willen we ook bij het CPO 
realiseren.’ Het is voor Tom extra leuk dat hij met 
het project maatschappelijk kan bijdragen aan de 
wijk waarin de studio gevestigd is.  

Verwachtingsmanagement 
Tom wil de verwachtingen over in hoeverre het 
ontwerp tot binding tussen mensen leidt wel wat 
temperen. ‘Het is slechts één van de middelen die 
ingezet kunnen worden. We hebben niet de illusie 
dat het ontwerp zelf straks leidt tot een enorme 
binding tussen buurtbewoners. Dat is ook een deel 
van ons werk in de co-creatie: dat we duidelijk 
maken wat er binnen het budget en tijdspad 
wel en niet mogelijk is. En wat wel zo is: het co-
creatieproces zelf leidt al tot mooie verbindingen.’    
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Tijdens een bijeenkomst vanuit 
livinglabproject The Art of Connection, 

deelden bewoners van Cohousing Arnhem, 
onderzoekers en studenten kennis, 

ervaringen en behoeften met elkaar.

Peter Camp staat de genodigden te woord tijdens een bewonersavond.

Dutch Empathic
Environment Livinglabs

Learning
Community
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Het kennen van de emoties van 
de bewoners leidt tot een geschikt 

ontwerp.

Livinglab ZorgGroep Oude en Nieuwe Land en 
Zorg in Oktober
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Het livinglab
Gebouwen en de inrichting ervan hebben invloed 
op mensen. Zo kan de woonomgeving zowel een 
een positieve als een negatieve bijdrage leveren 
aan het gedrag en de levenskwaliteit van mensen 
met dementie. Maar als we hier onderzoek naar 
willen doen, kan dat niet met hulp van interviews, 
gesprekken of vragenlijsten: mensen met dementie 
kunnen zich vaak moeilijker (verbaal) uiten. We 
hebben dus andere manieren nodig om het 
gedrag en de belevingswereld van mensen met 
dementie (beter) in kaart te brengen. Zodat we 
met die informatie op langere termijn een goede 
woonomgeving voor ze kunnen ontwerpen. 
Daarom voeren we in twee zorginstellingen in het 
land – ZONL en Oktober – andersoortige metingen 
uit om het dagelijks gedrag van bewoners met 
dementie in hun zorginstelling in kaart te brengen. 

Over de wijze waarop ruimtes invloed hebben op het 
gedrag van mensen met dementie

Het meten van emoties

Woonkamer van een woonzorglocatie van ZONL waar 
het dagelijks gedrag van bewoners met dementie is 
geobserveerd.

Onderzoeker Coosje Hammink ervaart via virtual reality 
nieuwe ontwerpen voor zorgorganisatie ZONL van 
Achterbosch Architecten.

Lopend livinglab
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Partners: 
Jamzone

Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Zorg in Oktober

Achterbosch Architecten
TU/e: Smart Architectural Technologies

Looptijd: 
Maart 2021 - juli 2023gebracht. Ook hebben we met de sensoren de 

emotionele reacties van de bewoners kunnen 
meten tijdens dagelijkse activiteiten, zoals 
communicatie, verplaatsing, eten en drinken, 
spelletje doen en ‘niets doen’. Momenteel 
analyseren we de resultaten.  

Het doel
We willen inzicht krijgen in de relatie tussen het 
ruimtelijk ontwerp, de activiteiten die senioren met 
dementie ondernemen en het effect daarvan op 
hun emoties. 

De methode
We maken gebruik van verschillende methoden. 
We analyseren de ruimtelijke context: hoe zijn 
bijvoorbeeld de gangen in de zorginstelling 
ingericht? Ook brengen we met hulp van 
observaties de dagelijkse patronen in beeld: wat 
zijn bijvoorbeeld veelgebruikte looproutes? En tot 
slot brengen we emotionele reacties van mensen 
in kaart met observaties en met biometrische 
sensoren. 

De opbrengst tot nu toe
We hebben in beide zorginstellingen metingen 
uitgevoerd. Het dagelijks gedrag van bewoners 
met vergevorderde dementie is in de gang en in 
de woonkamer van de verpleeghuizen in kaart 

Onderzoeker Leonie van Buuren speelt een spel in virtual 
reality waarin ze met haar emoties, gemeten door de 
sensoren van Jamzone, vooruit kan.

Lopend livinglab
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In dit livinglab onderzoeken we hoe de dagelijkse 
patronen van mensen met dementie en hun 
bouwkundige omgeving effect hebben op hun 
emoties. Hiervoor moeten we eerst die dagelijkse 
patronen van mensen in kaart brengen. Dat doen 
wij door te observeren.  

In de praktijk betekent het dat ik de hele dag 
op een stoel zit en opschrijf wat de bewoners 
zoal doen. Zo heb ik ruim een week hele dagen 
zittend op een stoel doorgebracht in de gangen 
van twee verpleeghuizen. Daar zat ik dan met 
mijn paperassen: bladen met lege tabellen om 
de acties van bewoners in te vullen en een stapel 
plattegronden van de gang om de locatie van die 
acties op aan te geven.  

Op een dag loopt een bewoonster vanaf haar 
eigen kamer langs mij naar de woonkamer en 
zegt mij gedag. Als ze weer terugloopt, vraagt de 
bewoonster wat ik eigenlijk aan het doen ben. Ik 
leg uit dat ik in kaart breng wat er in de gang zoal 
gebeurt. Ze knikt begrijpend. Later die dag loopt ze 

weer langs, kijkt me glimlachend aan en zegt: ‘Ah, u 
bent van de statistiek, toch?’ 

Een andere keer loop ik met een bewoner een 
aantal rondjes over de gang. Tijdens mijn ‘zittende’ 
observatie, had ik deze bewoner al een aantal keer 
door het raam zien kijken richting de woonkamer, 
en ik vroeg mij af waarom hij dat deed. Nu we 
samen voor dat raam staan, begint de bewoner 
ineens te vertellen wat hij daar doet. ‘Ik kijk altijd 
even naar binnen, om te zien wie er allemaal 
zitten. Maar nee, ik zie nu geen leuk iemand. We 
lopen een stukje verder.’ 

Zo zit mijn hoofd vol verhalen van gebeurtenissen 
die zich afspelen op de gangen in het verpleeghuis 
en over de mensen die er wonen. Uiteraard geven 
deze observaties mij de data waarmee we de studie 
goed kunnen uitvoeren en antwoorden kunnen 
geven op onze onderzoeksvragen. Maar het zorgt 
er ook voor dat ik deze verpleeghuisbewoners in 
mijn hart ben gaan dragen en dat ik voor hen een 
nog mooiere leefomgeving wil creëren. 

Het reilen en zeilen in verpleeghuis-
gangen: mijn hoofd vol verhalen
Leonie van Buuren, onderzoeker bij TU/e

Column

Leonie van Buuren over haar 
werkzaamheden in livinglab Het meten 

van emoties van zorgorganisaties 
Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Zorg 

in Oktober en bedrijven Jamzone en 
Achterbosch Architecten.

Sfeerimpressie van het dagelijkse gedrag in een verpleeghuisgang van Oktober (illustratie: Leonie van Buuren).
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Wie de leiding neemt in het 
burgerinitiatief in kleine kernen, 

bepaalt het dorpslandschap.

Livinglab Krake
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Het livinglab
De gevolgen van dubbele vergrijzing, ontgroening 
en krimp worden in de landelijke grensregio 
van Nederland en Duitsland steeds duidelijker 
merkbaar. De identiteit en aantrekkelijkheid van de 
dorpen, samen met het aanbod van voorzieningen, 
komen onder druk te staan. Om kleine kernen 
en dorpen te ondersteunen bij het duurzaam 
versterken van de leefbaarheid werd in 2016 
het grensoverschrijdende en multidisciplinaire 
Krachtige Kernenproject (KRAKE) geïnitieerd door 
de HAN. In vijfenvijftig Nederlandse en Duitse 
dorpen in de Euregio Rijn-Waal is onderzoek 
gedaan naar mogelijkheden om de leefbaarheid 
en toekomstbestendigheid van deze kleine 
kernen te kunnen optimaliseren. Omdat de 
leefbaarheidsproblematiek tussen de dorpen 
verschilde, zijn er rondom verschillende thema’s, 
zoals zorg, wonen, en identiteit, zes communities 
opgericht waarin praktijkgericht onderzoek 
plaatsvond. Een van deze communities, de Woon 
Community, werd geleid door het lectoraat 

Het optimaliseren van de toekomstbestendigheid van 
dorpen

KRAKE Woon Community

Kennisuitwisseling tussen de deelnemende Nederlandse en 
Duitse dorpen tijdens een van de dorpendagen van de Woon 
Community, Winssen.

Zelfgemaakte foto’s weerspiegelen de ervaringen en 
gevoelens van dorpsbewoners ten aanzien van hun 
woonomgeving, Doornenburg.

Afgerond livinglab
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Partners: 
Hochschule Rhein-Waal: Fakultät 

Kommunikation und Umwelt
Doprsontwikkeling Reek

Krachtig Winssen
Werkgroep Doornenburg thema wonen

Werkgroep Aangenaam Leven, 
Wichmond

HAN: Architecture in Health

Looptijd: 
Januari 2016 - Juni 2019

Dit project werd gesubsidieerd door 
INTERREG V A Deutschland-Nederland. 

Ga voor meer informatie naar: www.
deutschland-nederland.eu/nl/krake-

regiostars-2019-2/

die zijn opgedaan binnen de Nederlandse en Duitse 
dorpen van de Woon Community zijn vertaald naar 
een handboek voor burgerinitiatieven in kleine 
kernen en andere betrokkenen die voornemens 
zijn de leefbaarheid in het eigen dorp of in de eigen 
gemeente te verbeteren. In het handboek wordt 
o.a. ingegaan op passende woonconcepten voor 
(oudere) dorpsbewoners, het slim combineren 
van de aanpak van de woonproblematiek i.c.m. 
andere aspecten van de leefbaarheidsproblematiek 
en het stimuleren van ontmoetingen in de 
woonomgeving. 

en de woonbehoeften te kunnen optimaliseren.  

De opbrengst tot nu toe
Door de nauwe samenwerking tussen onderzoekers 
en dorpsvertegenwoordigers binnen de Woon 
Community vormden de (ontwerp)aanbevelingen 
uit het onderzoek de basis voor verdere acties 
van initiatiefgroepen en betrokken gemeenten. Zo 
werden werkgroepen gevormd rondom specifieke 
aspecten van de leefbaarheidsproblematiek, zoals 
het organiseren van een passend woonaanbod 
(voor senioren), het vergroenen  van de dorpskern 
of het verbeteren van de verkeersveiligheid. Ook 
werden de resultaten in verschillende gemeenten 
meegenomen in de lokale beleidsvorming. De 
inzichten uit de behoeftepeiling en de (ontwerp)
aanbevelingen werden o.a. gebruikt voor een 
verkiezingsdebat tijdens de gemeentelijke 
verkiezingen, het sturen van gesprekken tussen 
initiatiefgroepen en gemeentes, en het actualiseren 
van de woonvisie in een gemeente.  
De resultaten van het onderzoek en de ervaringen 

Architecture in Health en richtte zich op de aanpak 
van de woonproblematiek in kleinere dorpen. 

Het doel
Het onderzoek binnen de Woon Community vond 
plaats in samenwerking met lokale initiatiefgroepen 
in acht Nederlandse en Duitse pilotdorpen. 
We richtten ons op de vraag hoe we de fysieke 
woonomgeving van kleine kernen moeten inrichten 
om de leefbaarheid van inwoners te kunnen 
optimaliseren.  

De methode
We brachten allereerst de behoeften van de 
dorpsbewoners in kaart. Met semi-gestructureerde 
(groeps)interviews, gevolgd door het uitvoeren 
van creatieve workshops (photo voice) en het 
afnemen van een survey onder alle huishoudens 
in de dorpen. Aan de hand van de hieruit  
voortvloeiende aandachtspunten ontwikkelden 
we vervolgens (ontwerp)aanbevelingen om de 
aansluiting tussen aspecten van de woonomgeving 

Afgerond livinglab
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De Empathic Research Community bestaat uit onderzoekers 
die betrokken zijn bij projecten in de livinglabs. De kern bestaat 
uit onderzoekers van de TU/e (leerstoel Smart Architectural 
Technologies) en de HAN (lectoraat Architecture in Health) en deze 
wordt aangevuld met onderzoekers vanuit andere kennisinstellingen 
en andere vakgebieden. Naast dat we samen onderzoek doen, delen 
we kennis en is er ruimte voor gezellige activiteiten.

Empathic Research Community

Onderzoekers van de Empathic Research Community bij de Empathische Woning.
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