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De menselijke maat als rode draad
van het Nieuwe Wonen
prof. dr. ir. Masi Mohammadi (TU/e en HAN)

Het Nederlandse woon- en zorglandschap is
in beweging. De woon(zorg)omgeving wordt
gevormd door de wederzijdse beïnvloeding
van menselijke behoeften, sociale patronen,
technologische mogelijkheden en ruimtelijke
mechanismen. Deze wisselwerking heeft in de
afgelopen jaren geleid tot meer ruimte voor
variëteit en toename van het aantal initiatieven
en experimenten in ons land op zoek naar “Het
Nieuwe Wonen”. Kijkend naar uiteenlopende
(bottom-up) initiatieven kunnen we concluderen:
waar vroeger de zorgtypologie het uitgangspunt
vormde voor woonvormen, lijken vandaag de
dag sociale en technologische ontwikkelingen de
doorslaggevende factor te zijn.

Samen met zorginstellingen, woningcorporaties,
brancheorganisaties, het bedrijfsleven en
kennisinstellingen zijn wij, als kennisinstelling, aan
de slag gegaan om een antwoord te vinden op
deze en vele andere openstaande vragen binnen
dit domein.

De vraag rijst: waar draait het wonen van kwetsbare
doelgroepen in de toekomst om? Daarbinnen
zijn er dan de vragen die zich richten op de
sociale, medische, technologische en ruimtelijke
interventies met de daarvoor benodigde crossdisciplinaire samenwerkingsaanpak. Hoe kunnen
ontwikkelingen zoals slimme woonomgeving
en het toenemende aantal burgerinitiatieven
leiden tot hogere woonkwaliteit en duurzame
leefbaarheid? Wat is het effect van deze
veranderingen op de samenwerking in dit
domein, bijvoorbeeld tussen maatschappelijke
organisaties en wetenschap en daarbinnen
de samenwerking tussen praktijkgericht en
fundamenteel onderzoek, zoals bijvoorbeeld die
tussen het hoger beroepsonderwijs en universitair
onderwijs? En wat betekent dat voor het profiel
van de “nieuwe professional” en wat is de invloed
op de beleidsvorming? Hoe zal de slimme ruimte
de gezondheidszorg beïnvloeden en hoe het
menselijk handelen?

Woonzorgcentra, woningen en woonwijken
in diverse steden van ons land zijn daarom
in dit proces getransformeerd tot “levende
laboratoria”, letterlijk ‘werkplaatsen’ waarin de
wetenschappelijke inzichten over gezonde en
slimme woonomgevingen zowel getoetst worden
aan, als verbonden worden met de dagelijkse
realiteit van het wonen. De vraag gaat in brede
zin over hoe wetenschappelijk onderzoek het
debat over gezond wonen met een beperking kan
voeden. Het gaat daarbij om het verzamelen van
“bewijsmaterialen” (Evidence Based solutions)
die de daadwerkelijke impact van de slimme
woonsituatie op zijn drie grote beloftes zichtbaar
maakt, te weten: preventie stimuleren, de zorg
en het ondersteuningsproces verbeteren en de
leefomgeving mensvriendelijker maken. Hiermee
doelen wij op het ontwikkelen van een nieuwe
interpretatie van de slimme woonomgeving, een
woonomgeving die de gebruiker “kent”, met hem
meevoelt en waar mogelijk en zo mogelijk, voor
hem zorgt. Daarom hebben wij dit kennisplatform
“Empathic Living Labs” genoemd.

Hoe kunnen we alle mogelijkheden en
onmogelijkheden van deze overweldigende
ontwikkelingen omvatten, begrijpen, beoordelen
en vertalen naar het (zelfstandig) wonen?
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Wonen is een holistisch begrip; daarom richten
wij ons niet op één aspect zoals bijvoorbeeld
technologie, maar op de totaliteit van het (slim)
wonen in zijn context. De problematiek wordt
nog complexer als wij de focus richten op de
waarneming en (gepreciseerde) realiteit van de
zorgbehoevenden, met name zij die intramuraal
wonen.

Technologische ontwikkelingen zoals IoT, Big
Data, Robotica en Artificial intelligence spelen

Voorwoord

fig. 1 Het platform Empathic Living Labs

Over de grondlegger...

Prof. dr. ir. Masi Mohammadi is hoogleraar van de
leerstoel Smart Architectural Technologies aan
de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en
lector van het lectoraat Architecture in Health
aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
(HAN). In haar onderzoeksprogramma Empathic
Environments beschouwt ze de gebouwde
omgeving als een sociotechnologisch systeem
en onderzoekt ze hoe slimme technologie dit
systeem en zijn (ouder wordende) bewoners
beïnvloed. Mohammadi is grondlegger van het
platform Empathic Living Labs.
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fig. 2 Focusgebieden en resultaten binnen Empathic Living Labs
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Voorwoord

een steeds belangrijkere rol binnen de woon- en
zorgsector. In de living labs wordt onderzocht
hoe slim wonen uitgaande van de menselijke
maat en met het oog op de optimale balans
tussen ruimtelijke, technologische, medische en
sociale factoren vorm en gestalte kan krijgen.
De eindgebruiker met zijn behoeften, gedrag,
leefpatroon en mogelijke beperkingen, vormt de
rode raad binnen onze methodieken en beoogde
oplossingen. Dit confronteert ons vanzelfsprekend
ook met ethische dilemma’s die onvermijdelijk
gepaard gaan met het nieuwe wonen. De nieuwe
mogelijkheden rondom o.a. toepassingen van
Big Data en AI roepen fundamentele vragen op
over zelfstandigheid, privacy en keuzevrijheid
van met name - maar niet alleen - de kwetsbare
doelgroepen.
Binnenkort ronden we drie PDEng-projecten af,
terwijl de opgezette samenwerking met twee
zorginstellingen en een woningcorporatie in deze
living labs verder doorgaat.
Een snelle blik op de resultaten laat zien dat
de afgelegde trajecten op meerdere niveaus
vernieuwend zijn. Het cross-disciplinaire karakter
en de intensiviteit van de participatie van de
industriepartners in het onderzoek gedurende het
traject bood de mogelijkheid om het onderzoek
uit te voeren en vervolgens de resultaten te
toetsen in real-life. Dit vereist een overzichtelijk
en flexibel kader, dat jarenlang vooruitkijkt.
Samen hebben we gewerkt aan onderzoek,
ontwikkeling en implementatie van nieuwe
woon(zorg)vormen,
(ontwerp)principes
en
randvoorwaarden die mens en technologie
verbinden. Bijvoorbeeld hebben de onderzoekers
in de drie living labs experimenten opgezet en
uitgevoerd op het gebied van sociale interactie,
balans in prikkels en ruimtelijke oriëntatie
van mensen met dementie. Uitgaande van
de opgedane kennis hebben zij ontwerpen realisatierichtlijnen ontwikkeld voor de
woonomgeving van deze doelgroep.

De onderzoekers in deze living labs waren niet
alleen technische vakspecialisten maar vooral ook
meedenkers en meebeslissers in het (ontwerp)
proces. De verscheidenheid aan waarden,
bijvoorbeeld de kosten vs. de kwaliteit van het
wonen, leidden tot beslissingsdilemma’s zowel op
het niveau van het individu als op het niveau van
de woonzorgorganisaties.
Voorliggende publicatie weerspiegelt het ontstaan
van dit ketenbreed consortium en werpt een blik
op de lopende zoektocht naar een Kennisagenda
voor Het Nieuwe Wonen, wat in de living labs
vertaald wordt naar concrete realisatieprojecten.
Aan de hand van interviews gaan de beleidsmakers en bestuurders van de deelnemende
vooruitstrevende zorgorganisaties en woningcorporaties in op de visie, plannen en opgedane
ervaringen in de afgelopen twee jaar en op de
huidige stand van zaken binnen de lopende
samenwerkingsprojecten.
Daarnaast geven deskundigen uit het veld in de
opiniestukken inzicht in de relevante thema’s
binnen dit domein. Onderwerpen zoals het wonen
in slimme wijken, inzet van technologie, omgaan
met de doelgroepen en de veranderende rollen
door de technologische ontwikkelingen komen in
deze opiniestukken aan de orde.
De tijd is aangebroken voor sociaal intelligente
woningen en wijken. Een woonomgeving die een
enabler is voor sociale interactie, zelfredzaamheid
en participatie van kwetsbare doelgroepen en
voor duurzame leefbaarheid in onze samenleving.
Met Empathic Living Labs leveren wij een bijdrage
aan de kwaliteit van leven van mensen: daar gaan
wij voor!
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“Het kost tijd en er zal, nee er moet, nog
heel veel gesproken worden over de inzet
van technologie in de woonomgeving van
kwetsbare mensen.”

Over de schrijver...

Jasper van Alten MSc. is coördinator bij KIVI; het
Koninklijk Instituut voor Ingenieurs. KIVI is de
beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland en
zet zich in voor het ondersteunen van ingenieurs
in hun beroepsuitoefening en de erkenning van
de waarde van hun werk. De organisatie helpt
ingenieurs met het leggen van verbindingen
met onderzoek, onderwijs, de samenleving en
uiteraard ook met elkaar.
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Veelheid van vragen en
veelheid van oplossingen
Jasper van Alten, MSc. (Koninklijk Instituut Voor Ingenieurs)

Vanuit het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
(KIVI), de beroepsvereniging van ingenieurs,
kom je vaak leuke innovatieve onderzoekers
tegen. De ontmoetingen met onderzoekers uit
de groep rond KIVI Chair van Masi Mohammadi
zijn daar altijd een mooi voorbeeld van. Of je
nu op de hogeschool in Arnhem komt of tussen
de maquettes in de faculteit bouwkunde in
Eindhoven staat, het zijn altijd gedegen verhalen
met compassie die je te horen krijgt. Je wordt
bekend met observaties en ingenieursdenken
die bijdragen aan oplossingen voor mensen die
van zorg afhankelijk zijn of die zorg verlenen.
Altijd gericht op een positieve bijdrage, goed
onderbouwd, een innovatie, iets waar de wereld
een stukje beter van wordt.
En werk is er genoeg, vanuit de samenleving komt
een veelheid van vragen. Hoe kan je mensen
langer thuis laten wonen? Hoe ga je om met
(dreigende) personeelstekorten in de zorgsector?
Hoe houden we de kosten in de hand? Of hoe
maken we het plezieriger voor mensen die
afhankelijk zijn van de omgeving die voor hen
wordt gecreëerd? Als je de onderzoekers van de
leerstoel Smart Architectural Technologies aan
de TU/e of het lectoraat Architecture in Health
op de HAN ontmoet zie je dat er voor de veelheid
van vragen ook een veelheid van oplossingen is.

Het kost tijd en er zal, nee er moet, nog heel veel
gesproken worden over de inzet van technologie in
de woonomgeving van kwetsbare mensen. Denk
alleen maar aan big data. Dankzij onderzoekers
zoals Anne, Marije, Joyce en Leonie komen we
steeds een stukje dichterbij verstandige inzet
van technische middelen in de zorgsector. Met
goed onderbouwd wetenschappelijk, toegepast
en praktijkgericht onderzoek. Ook heel mooi dat
er verschillende onderzoekers zijn uit het PDEng
programma. Een programma voor technologisch
ontwerpers waardoor wetenschappelijk werk
mogelijk sneller naar de praktijk wordt gebracht.
Het is ook mooi dat vanuit twee verschillende
soorten kennisinstellingen zo hard wordt
gewerkt aan het onderzoek voor een betere
woonomgeving. Je ontmoet Arnhemse onderzoekers in Eindhoven en vice versa. Samenwerking tussen onderzoekers onderling en met
zorginstellingen is hier vanzelfsprekend. Het
is ook mooi dat SIA tijdens het congres meer
voorbeelden laat zien en dit stimuleert. Naast
PDEngs vind je PhD’s, afstudeerders en andere
onderzoekers vanuit diverse disciplines die allen
werken aan de toekomst van de zorg. Tijdens
het congres ‘Het nieuwe wonen’ maken we
kennis met dit veelzijdige werk. Werk waar het
lectoraat in Arnhem zich als KIVI Chair mee mag
onderscheiden.

En overigens ook een veelheid aan relaties.
Diverse zorginstellingen, stichtingen, bedrijven
en individuen ondersteunen het werk van de
onderzoekers. Tijdens het congres ‘Het nieuwe
wonen’ duiken we in dit onderzoek, zien we
het belang van multidisciplinair werken en het
als ingenieur-onderzoeker in de organisatie
zelf aanwezig zijn. Dat zorginstellingen zich
hier voor openstellen en het onderzoekswerk
in zogenaamde Emphatic Living Labs mogelijk
maken is heel waardevol. Juist ook de care
kant van de zorgsector kan nog in ruime mate
profiteren van ingenieurskennis en –ervaring.
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Empathic Living Labs
Lopende en startende Living Labs

RSZK ZorgProfessionals
Ouderenzorg
Bestuurder:
PDEng trainee:

Paula Nelissen
Leonie van Buuren

Woningstichting Domus
Sociale woningbouw
Bestuurder:
PDEng trainee:

Harrie Oosterlee
Marije Sanders-Kortekaas

St. Jozefoord wonen, welzijn en zorg
Ouderenzorg
Bestuurder:
PDEng trainee:

André Groot Bluemink
Joyce Fisscher

Stichting KIEN

Branchevertegenwoordiger voor installatietechniek
Supervisor:
Wanda Kruijt
PDEng trainee:
Anne Grave

Stichting DrieGasthuizenGroep
Ouderenzorg
Bestuurders:

PDEng trainee:

Angela Jansen
Karin Reesing
Erik Ruessink

Stichting Siza

Gehandicaptenzorg
Bestuurder:
Hoofdonderzoeker:

Rob Hoogma
Brigitte Boon

Stichting Talis

Woningbouwcorporatie
Bestuurders:
Ronald Leushuis
Walter Hamers

COFFR

Vastgoedrealisatie
Bestuurder:
Vastgoedonderzoeker:
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Wim Boers
Martin Drijvers
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In gesprek met Paula Nelissen
Voorzitter Raad van Bestuur RSZK ZorgProfessionals, te Bladel

RSZK ZorgProfessionals & de uitdagingen

RSZK ZorgProfessionals is een ouderenzorgorganisatie in de Kempen, Veldhoven en Waalre
die het hele palet aan zorg en dienstverlening
biedt voor kwetsbare ouderen. De organisatie
is volop in beweging! Begin 2017 heeft zij haar
meerjarenbeleidsplan 2017- 2020 opgesteld
met als motto ‘Thuis kan overal’. Een ambitieus
plan, dat inspeelt op de uitdagingen die op ons
afkomen, aldus Paula Nelissen, voorzitter Raad
van Bestuur van de RSZK.
De kwetsbaarheid van ouderen neemt toe.
De zorgvraag wordt steeds groter, zwaarder
en complexer. Door de vergrijzing stijgt het
aantal ouderen terwijl door de ontgroening de
arbeidsmarkt krimpt. Dit maakt dat we meer
met minder moeten doen. ‘’Onze doelgroep
verandert’’ vertelt Nelissen. ‘’De groep kwetsbare
ouderen is de naoorlogse generatie. Deze groep
kenmerkt zich door een hoger opleidingsniveau,
meer eigen vermogen en meer zelfbewustzijn.
Daarnaast zijn zij ook mondiger. Het is een
groep die leeft in een tijd waarin technologische
ontwikkelingen snel gaan. Zij zijn technisch ook
vaardig. Dit leidt tot meer eisen, meer diversiteit,
meer individuele vragen en meer eigen regie.
Wij worden hierdoor uitgedaagd om sneller te
kunnen anticiperen op veranderingen”.

Toekomstvisie van RSZK ZorgProfessionals
op het gebied van wonen (met zorg)

Naast de veranderende doelgroep, ligt de
focus van het beleid in Nederland en binnen
RSZK ZorgProfessionals op het zo lang mogelijk
zelfstandig thuis blijven wonen. “Alleen als
thuis wonen echt niet meer mogelijk is, kunnen
kwetsbare ouderen bij ons in de intramurale
woonzorgomgevingen komen wonen. Dit vergt
een andere manier van wonen, waarvoor
nieuwe concepten moeten worden ontwikkeld.”
Technologie speelt hierin een grote rol. Door
gebruik te maken van technologie in de
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thuissituatie kunnen ouderen langer thuis wonen.
Maar ook intramuraal, in onze woonzorglocaties,
kan technologie bijdragen aan het zorg- en
ondersteuningsproces. Slimme technologie zal
een grote rol gaan spelen in het contact tussen
mensen, zorg en welzijn. “Onze visie hierbij is
‘digitaal als het kan, maar persoonlijk als het
moet’.”

Stelling: een wijk wordt als geheel beter
voor iedereen, als we de meest kwetsbaren
in onze samenleving als leidend principe
nemen bij het ontwikkelen van deze wijk.

“Wanneer mijn wensen en behoeften veranderen,
en ik wellicht ook een zorgvraag heb, dan zou ik
graag in zo’n wijk willen wonen. Wanneer ik meer
hulpbehoevend word en mij veilig wil voelen, dan
zie ik de slimme wijk als een mooie manier van
samenleven. Het kan een soort commune-achtige
leefomgeving zijn. Ik denk dat de veranderende
maatschappij hier zeker iets aan heeft”, zegt
Paula. “Tegelijkertijd vraag ik mij wel af hoe zich dit
verhoudt tot de verstedelijking en het wegtrekken
van de jeugd uit de dorpen. Bij het ontwikkelen
van de wijk dient gekeken te worden naar de
meest kwetsbare mensen in de samenleving én
naar de jongeren. Meerdere generaties zullen
moeten gaan leven in deze wijken. Het is nog een
zoektocht”, aldus de bestuurder.

RSZK ZorgProfessionals & Empathic Living
Labs

‘’De afgelopen jaren zijn er vele mooie ideeën
ontwikkeld hoe de organisatie verder kan komen.
Wij zijn nu op een punt gekomen om tot uitvoering
over te gaan en daarvoor zochten we partners ”.
De samenwerking tussen RSZK ZorgProfessionals
en de Technische Universiteit Eindhoven is het
eerste Empathic Living Lab (ELL) binnen het
platform. “Ons project ‘Slim wonen ontzorgt’ had
als doel zicht en gevoel te krijgen voor wat er
mogelijk is op het gebied van wonen voor ouderen

met dementie (zie pag. 14 voor de beschrijving).
Het eerste deel van het project is kortgeleden
afgerond en de doelstelling is behaald”.
Paula sluit het interview af met het statement dat
maatschappelijke organisaties verplicht zijn om
(wetenschappelijk) onderzoek uit te voeren ten
bate van de burger. “Wetenschappelijk onderzoek
zou in het land collectief opgepakt moeten worden.
Dit kan in netwerk- of in samenwerkingsverband.
De financiering dienen wij gezamenlijk te
dragen. Daarnaast zou er een brug geslagen
moeten worden tussen het gedachtegoed en
de daadwerkelijke implementatie daarvan.
Uitdokteren, doen en nameten.”

“Als collectief zijn wij het aan
de maatschappij verplicht om
onderzoek te verrichten ten
bate van de burger.”

RSZK Zorgprofessionals
RSZK ZorgProfessionals is een ouderenzorgorganisatie in de Kempen,
Veldhoven en Waalre, met drs. Paula
Nelissen als bestuurder Met 1850
medewerkers en 975 vrijwilligers
biedt de organisatie in deze regio
een breed en onderscheidend
palet aan zorg- en dienstverlening.
Met acht woonzorglocaties, zorgboerderijen, revalidatiecentra, een
hospice, dagbesteding, thuiszorg,
huishoudelijke hulp en welzijnsdiensten werken zij dagelijks aan hun
motto: ‘Thuis kan overal’.

Slim wonen ontzorgt
Empathic Living Lab RSZK ZorgProfessionals, door Leonie van Buuren

Ontwerpprincipes en randvoorwaarden
voor een slimme intramurale woonzorgomgeving

De Nederlandse samenleving vergrijst. Daarnaast
stijgt de leeftijd van de inwoners én stijgt
het aantal senioren dat lijdt aan dementie.
Senioren die aan dementie in een laat stadium
lijden, kunnen niet meer thuis blijven wonen
en moeten verhuizen naar een intramurale
woonzorgomgeving (verpleeghuis). De vraag rijst
waar deze intramurale woonzorgomgeving aan
moet voldoen en wat de ruimtelijke eisen van
het gebouw zijn om de kwaliteit van leven van de
bewoners te behouden.
RSZK ZorgProfessionals is een vooruitstrevende
zorgorganisatie in de segmenten verpleging,
verzorging en thuiszorg. Naast deze vormen
van zorg, levert zij ook een breed scala aan
dienstverlening aan huis. Om in te spelen op de
sociale uitdagingen van deze tijd en om zich op de
toekomst te richten, is RSZK ZorgProfessionals op
zoek naar de wijze waarop de woonzorgomgeving

De onderzoeker
Ir. Leonie van Buuren PDEng is onderzoeker binnen
de leerstoel Smart Architectural Technologies
aan de Technische Universiteit Eindhoven
(TU/e). Hier verricht zij onderzoek naar slimme
woontypologieën voor senioren met dementie.
Ze heeft kort geleden haar PDEng afgerond aan
de TU/e. Het PDEng-onderzoek ‘Slim wonen
ontzorgt’ stond in het teken van het opstellen
van ontwerpprincipes en randvoorwaarden voor
een slimme intramurale woonzorgomgeving voor
senioren met dementie.
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voor senioren met dementie binnen de organisatie
zou moeten veranderen.
Het doel van de studie ‘Slim wonen ontzorgt’ is het
ontwikkelen in co-creatie van een toekomstgericht
model voor een slimme intramurale woonzorgomgeving; inclusief ontwerpprincipes en
randvoorwaarden op de domeinen van
ruimte, technologie en het zorgconcept. In
deze studie is de focus gelegd op de volgende
ruimte in het gebouw: entree & ontvangst,
gang, ontmoetingsplek, individuele ruimte en
het sanitair. Het model bevat een werkwijze,
ontwerpprincipes, randvoorwaarden en typologische plattegronden voor het ontwikkelen
van een slimme intramurale woonzorgomgeving
voor senioren met dementie. Daarnaast is een
interventie getest binnen de zorgorganisatie RSZK
Zorgprofessionals in een living lab. De werkwijze
en opgedane kennis zijn toegepast in een aantal
projecten binnen RSZK Zorgprofessionals, in een
uitbreidingsproject en renovatieproject.

Empathic Living Lab Project

fig. 3 Visuele samenvatting ‘Slim wonen ontzorgt’

“Samen ontwikkelen wij een slimme
woonzorgomgeving voor de bewoner
met dementie én de zorgprofessional.”
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Slim wonen ontzorgt
Empathic Living Lab RSZK Zorgprofessionals, door Leonie van Buuren

fig. 4 Ontwerp ‘beleefrotonde’: het bos

fig. 5 Ontwerp ‘beleefrotonde’: bloemenwereld

fig. 6 Presentatie tijdens symposium RSZK 2016

fig. 7 Living Lab ‘deurstickers’
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“In dit woonlandschap
kan een pensioenfonds
financieel rendement
behalen en een
maatschappelijke rol
vervullen door voor
goede kwalitatief
hoogwaardige
huisvesting te zorgen.”
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Column

De veranderende rol in het
woonzorglandschap
Esther Akkerman-Dwars (Syntrus Achmea Real Estate & Finance)

Ruim 10 jaar geleden heeft Syntrus Achmea
Real Estate & Finance voor institutionele
beleggers het Achmea Dutch Health Care
Property Fund opgericht. Een Fonds specifiek
voor zorgvastgoed. De gedachte hierachter
was dat met de demografische ontwikkelingen
en de doorvoering van scheiding van wonen
en zorg er ruimte was voor een nieuw
beleggingsproduct. Een belegging in woon- en
leefomgevingen van senioren, zowel kwetsbaar
als niet-kwetsbaar. In dit woonlandschap kan een
pensioenfonds financieel rendement behalen en
een maatschappelijke rol vervullen door voor
goede kwalitatief hoogwaardige huisvesting te
zorgen. Huisvesting voor bewoners die echt niet
meer thuis kunnen blijven wonen en huisvesting
voor bewoners die zo lang mogelijk zelfstandig
willen wonen. Echter alleen een goede
levensloopbestendige woning is niet voldoende.
Het vraagt ook wat van de omgeving. Zowel
van de fysieke omgeving als de mensen om ons
heen. Voorzieningen en ondersteuning moet in
de nabijheid zijn. Daarnaast is het ook belangrijk
dat de openbare ruimte goed ingericht is, zodat
het geen belemmering wordt om naar buiten
te gaan om een boodschap te doen of andere
mensen te ontmoeten. We merken steeds meer
dat door de wijzigingen in het financieringsstelsel
van de zorg, de schaarste op de arbeidsmarkt
en de hoge eisen die onze maatschappij stelt
aan mantelzorgers er steeds meer een beroep
wordt gedaan op technologie. Technologie kan
ons ondersteunen in onze dagelijkse leven, maar
ook preventief of zorg ondersteunend worden
ingezet. Vooral in woon- en leefomgevingen
van kwetsbare mensen is technologie niet meer
weg te denken. Technologie ondersteunt zorg
en hulpverleners, geeft mantelzorgers een beter
beeld van hoe het echt gaat en kan ook een
grotere rol spelen om eenzaamheid te bestrijden
en sociale contacten mogelijk te maken.

Bij onze zorgprojecten besteden wij veel aandacht
aan de samenwerking met zorginstellingen en
contact met onze bewoners. Hierdoor krijgen
wij een goed beeld van wat er leeft en wat de
behoeftes zijn van bewoners zowel met zware
zorg als lichtere zorg. We willen zo lang mogelijk
zelf de regie houden over ons eigen leven! Om hier
zo goed mogelijk invulling aan te geven, werken
wij onder meer samen met zorginstellingen,
huurders, zorg- en welzijnsondernemers maar
ook met de verschillende bedrijfsonderdelen
van Achmea. Samen met Achmea hebben
we een woonvisie opgesteld om meer te
kunnen betekenen voor onze verzekerden
en huurders. Door samen te werken met de
verschillende bedrijven binnen Achmea en met
de ondernemers en welzijnsorganisaties waar
iedereen goede ervaring mee heeft, kunnen we
een toekomstbestendig woonzorglandschap
creëren dat beter aansluit op de behoefte van deze
(kwetsbare) doelgroep. Een woonzorglandschap
dat mee kan bewegen met demografische en
maatschappelijke ontwikkelingen.

Over de schrijfster...

Esther Akkerman-Dwars is concept
ontwikkelaar bij Syntrus Achmea Real
Estate & Finance. Deze organisatie is een
gespecialiseerde vermogensbeheerder in
onder andere zorgvastgoed. Kernwaarden
hiervoor zijn hierin verantwoorde rendementen, duurzaamheid, kwaliteitsvastgoed en trans-parantie. AkkermanDwars is hierbinnen verantwoordelijk
voor het signaleren, onderzoeken en
ontwikkelen van nieuwe kansen en
mogelijkheden voor het verwerven
van projectlocaties ten behoeve van
zorgvastgoed.

In gesprek met Harrie Oosterlee
Directeur-bestuurder Woningstichting Domus, te Roermond

Woningstichting Domus & de uitdagingen

Als woningcorporatie richten wij ons op
de doelgroep die aangewezen is op sociale
huisvesting. Dit betekent dat de primaire uitdaging
is dat de woningen die wij aanbieden betaalbaar
en beschikbaar zijn voor deze doelgroep. Dit geldt
niet alleen voor nieuwbouwprojecten, maar ook
voor onze bestaande woningvoorraad. Wij zijn
altijd op zoek naar de balans tussen het inkomen
van de doelgroep en de woonlasten.
Naast het bieden van betaalbare woningen, wordt
er verwacht dat wij ons vastgoed verduurzamen.
Samen met twee andere corporaties hebben
wij deze uitdaging opgepakt en gezamenlijk
een visie op duurzaamheid vastgelegd. Deze
gaan wij de komende periode laden naar een
uitvoeringsprogramma. Duurzaamheid zal in
de uitwerking natuurlijk betaalbaar moeten
blijven, maar biedt ook zeker kansen wanneer wij
kijken naar het totaal aan woonlasten voor onze
bewoners.
Duurzaamheid betekent meer dan het verlagen
van de energierekening. Wij zetten ons ook
sterk in voor sociale duurzaamheid. Dit doen
wij door het creëren en onderhouden van
woongemeenschappen. Dit staat of valt met de
betrokkenheid van onze bewoners in hun eigen
woonomgeving. Wij stimuleren dit met vastgoed
met ondersteuning van bewonerscommissies en
in afstemming met zorgpartners. De bewoner
speelt hierin een belangrijke rol.
Alle uitdagingen komen samen in de
betaalbaarheid. Van ons inkomen (totaal 12
maal de maandelijkse huursom van ons totale
bezit) wordt namelijk bijna twee maanden aan
inkomsten afgedragen in de vorm van belastingen
en heffingen. Dit vraagt om een strakke sturing
op onze financiële mogelijkheden in relatie tot
de inhoudelijke uitdagingen, een stevige opgave
en een grote uitdaging om alle ambities samen te
voegen.
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Toekomstvisie van Woningstichting Domus
op het gebied van wonen (met zorg)

Trend is dat mensen steeds langer (zelfstandig)
thuis blijven wonen. Belangrijk is dat mensen hun
huis en de omgeving als een thuis ervaren waarbij
ontmoeting met andere mensen vanzelfsprekend
is. Onze visie om dat te realiseren is, dat het wonen
een combinatie wordt van sociale duurzaamheid,
technische duurzaamheid en energetische
duurzaamheid. Wonen is daarbij meer dan het
hebben van een woning en bewoners maken deel
uit van een woongemeenschap. Dat betekent
dat wij niet alleen investeren in de woning, maar
ook in het woongebouw en in de samenwerking
met bewoners en zorgpartners waar het gaat om
leefbaarheid.
Het vastgoed moet ook flexibel zijn. Door
de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zal onze doelgroep in de toekomst
nog sterker veranderen. Wat nu ontwikkeld wordt,
moet dan ook in de toekomst geschikt zijn voor de
doelgroep die er dan is.

De rol van slimme technologie in de
woonvraag binnen Woningstichting Domus

In het toepassen van slimme technologie voorzien
wij zeker mogelijkheden. Technologie kan niet
alleen de bewoner ondersteunen, maar ook
ons. Door middel van sensoren in alle installaties
kunnen wij op voorhand zien of iets onderhoud
nodig heeft of defect is. Hierdoor hoeft de bewoner
geen melding meer te maken, maar kunnen wij
zelf al een afspraak maken om het probleem te
verhelpen. Op het gebied van zorgtechnologie
kunnen wij ons richten op preventietechnologie.

Stelling: een wijk wordt als geheel beter
voor iedereen, als we de meest kwetsbaren
in onze samenleving als leidend principe
nemen bij het ontwikkelen van deze wijk.
Hoewel wij ons speciaal richten op de meest
kwetsbaren in de samenleving, denk ik niet
dat zij hèt leidend principe moeten zijn bij de
ontwikkeling van wijken. Kunnen we dan namelijk

de betaalbaarheid garanderen? En voelen
andere doelgroepen zich nog wel welkom in een
dergelijke wijk?

Woningstichting Domus & Empathic Living
Labs

Wij zoeken naar vernieuwing waarmee wij kunnen
inspelen op de woonvraag van vandaag, morgen en
overmorgen. In die zoektocht hebben wij sociale
duurzaamheid, energetische duurzaamheid
en technische duurzaamheid benoemd. In de
gesprekken met de TU/e bleek dit aan te sluiten
bij de richting van de Empathic Living Labs. Het
doel van ons project is te komen tot een gebouw
dat en een woonomgeving die de behoeften van
de bewoners faciliteert. Dat wil zeggen dat er
ruimte is voor ontmoeting, zowel spontaan als
georganiseerd. Dat een woonomgeving ontstaat
waarin de ontwerpprincipes zijn gebruikt en
geïntegreerd, uiteraard tegen de achtergrond
van betaalbare en beschikbare woningen voor
onze doelgroep. Onze PDEng onderzoeker, Marije
Sanders, heeft de randvoorwaarden vanuit
duurzaamheid vertaald naar ontwerpprincipes
die binnen het project geleid hebben tot toetsing
van het voorlopig ontwerp en de verfijning
daarvan naar het definitief ontwerp. Wij hebben
de ambitie om een vervolgfase in te gaan, waarbij
ik graag zou zien dat de ontwerpprincipes die
wij nu toepassen, na realisatie van het gebouw
getoetst worden tijdens de bewoning qua gebruik
en beleving.

“Wonen is daarbij meer dan
het hebben van een woning,
bewoners maken deel uit van
een woongemeenschap.”

Woningstichting Domus
Woningstichting Domus is een
kleine woningcorporatie in de stad
Roermond. Vanuit de woningwet heeft
de woningstichting een doelgroep die
is aangewezen op sociale huisvesting.
In het ondernemingsplan is daarnaast
gekozen om binnen deze doelgroep
voornamelijk te focussen op senioren
en mensen met een zorgvraag.
Op dit moment is al 25% van het
vastgoed verhuurd aan zorgpartners,
zowel voor ouderenzorg als voor
mensen met een verstandelijke of
geestelijke zorgvraag. 40% van het
vastgoed is zorggeschikt, wat inhoudt
dat deze woningen toegankelijk zijn
voor rolstoelgebruikers.
“Bij het invullen van onze ambitie
bewandelen wij niet altijd de gangbare
weg, maar zoeken met partners naar
vernieuwingen die ook aansluiten bij
de woonvraag van morgen.”
Sinds september 2016 is ing. Harrie
Oosterlee directeur-bestuurder bij
Woningstichting Domus. Hij is iemand
die graag zijn creativiteit inzet voor
oplossingen voor de vraagstukken
van morgen.

Sociaal wonen vanuit empathisch
perspectief
Empathic Living Lab Woningstichting Domus, door Marije Sanders-Kortekaas

Zelfstandig wonen stimuleren
senioren in sociale woningbouw

voor

In de provincie Limburg is er sprake van dubbele
vergrijzing. Jongeren trekken weg uit de provincie,
waardoor het percentage 65-plussers nog sterker
stijgt. Op dit moment is 22% van de bevolking in
Limburg 65+, naar verwachting zal dit stijgen tot
33% in 2040 (CBS E,til, 2016).
De vergrijzing resulteert in een toename in de
zorgvraag. Masi Mohammadi, hoogleraar Smart
Architectural Technologies aan de Technische
Universiteit Eindhoven, speelt hierop in met de
Empathische Woning. Dit zal ervoor zorgen dat
mensen met een zorgvraag langer zelfstandig
kunnen blijven wonen. De woning zal inspelen
op de behoefte van de bewoner. Dit aspect
sprak Woningstichting Domus aan en heeft tot
samenwerking tussen de Technische Universiteit
Eindhoven en Woningstichting Domus geleid.
Het doel van deze PDEng opdracht is om
ontwerpprincipes te ontwikkelen voor toekomst-

De onderzoeker
Ir. Marije Sanders-Kortekaas is in januari 2017
afgestudeerd aan de Technische Universiteit
Eindhoven met een master in Architectuur.
Direct na haar afstuderen is zij begonnen
met een tweejarig PDEng onderzoek naar
de empathische woonomgeving binnen de
leerstoel van prof. dr. ir. Masi Mohammadi
(Smart Architectural Technologies). Zij doet
onderzoek voor woningstichting Domus naar de
invulling van het empathisch wonen in sociale
woningbouw. Inmiddels bevindt haar onderzoek
zich in de afrondende fase, waarbij de laatste
hand wordt gelegd aan haar onderzoeksrapport.
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gerichte sociale woningbouw die een actief
en zelfstandig leven stimuleren voor senioren,
waarbij betaalbaarheid en duurzaamheid
belangrijke aspecten zijn.
Voor deze opgave is gekeken naar een bestaand
woongebouw met 39 aanleunwoningen aan de
Bredeweg in Roermond. Dit gebouw voldoet niet
meer aan de huidige eisen en zal in de nabije
toekomst aangepakt moeten worden. De vraag is
of deze locatie kan voorzien in toekomstgerichte
woningen voor senioren. Om hier een antwoord
op te vinden, is op verschillende lagen
onderzoek gedaan. Globaal is het onderzoek te
verdelen in drie focusgebieden: duurzaamheid,
bruikbaarheid en sociaal contact. De uiteindelijke
resultaten hebben geleid tot ontwerpprincipes
voor toekomstgerichte woningen voor senioren
en zullen deze deels uitgevoerd worden op
de aangewezen locatie. Daarnaast heeft de
samenwerking geleid tot een beter ontwerp. 25
februari zal het eindrapport van dit onderzoek
gepresenteerd worden.

Empathic Living Lab Project

fig. 8 Drie zones binnen de casus

“De empathische woning moet voor
iedereen toegankelijk zijn.”
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Sociaal wonen vanuit empathisch
perspectief
Empathic Living Lab woningstichting Domus, door Marije Sanders-Kortekaas

fig. 9 Mogelijke uitstraling van de casus
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fig. 10 KWH-I-opener

fig. 11 Domus Dag 2017

fig. 12 Huidige gebouw Bredeweg
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In gesprek met André Groot Bluemink
Voorzitter Raad van Bestuur St. Jozefoord wonen, welzijn en zorg, te Nuland

St. Jozefoord & de uitdagingen

De uitdaging waar we voor staan is enerzijds
thuiswonende ouderen met een zorgvraag te
helpen langer thuis te blijven wonen, terwijl het
aantal mantelzorgers afneemt en anderzijds om
ouderen (met een steeds zwaardere zorgvraag)
die bij ons komen wonen niet alleen goede zorg
te bieden, maar ook hen een zo prettig mogelijke,
stimulerende leefomgeving te bieden.
Ook zal het aantal ouderen de komende 20 jaar
sterk toenemen vanwege de babyboomgeneratie
en de stijgende levensverwachting. Dit zal er
ook toe leiden dat het aandeel bewoners met
dementie steeds groter zal worden doordat
toename in leeftijd de belangrijkste risicofactor
is van dementie. De leefomgeving zo optimaal
mogelijk inrichten voor mensen met dementie is
dan ook onze ambitie.
Daarnaast is het dreigend tekort aan zorgprofessionals op de arbeidsmarkt de laatste
bijkomende uitdaging. Dit merken wij zelf als
organisatie gelukkig nog niet; 5 keer behoorden
we tot de categorie ‘de Beste werkgever van
Nederland’ (van organisaties met minder dan
1000 werknemers), maar dit betekent wel dat we
hierin niet mogen verzwakken.

Toekomstvisie van St. Jozefoord op het
gebied van wonen (met zorg)

Jozefoord zal gaan differentiëren op het gebied
van wonen met zorg. Op de eerste plaats zal
wonen met zware zorg een belangrijke plek
gaan innemen, daarnaast wil Jozefoord ook
wonen met kortdurende zorg bieden, zoals
respijtzorg of zorghotel. Tot slot willen wij ook
huurappartementen aanbieden voor de vitale
oudere.

De rol van slimme technologie in de
woonvraag binnen St. Jozefoord

Op dit moment zijn we nog druk bezig om
de domotica, die we nu voor de bewoners in
de nieuwe vleugel ‘Zicht op Nuland’ hebben
geïmplementeerd, optimaal te regelen. Vervolgens is dan de wens om deze domotica ook
voor mensen thuis aan te bieden vanuit de
thuiszorg.
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Stelling: een wijk wordt als geheel beter
voor iedereen, als we de meest kwetsbaren
in onze samenleving als leidend principe
nemen bij het ontwikkelen van deze wijk.

Sint Jozefoord is het eens met deze stelling. Wij
zijn hier dan ook al op verschillende manieren
vooruitstrevend mee bezig. Al 6 jaar zijn wij
bezig om de meest kwetsbare ouderen in de
omgeving van Sint Jozefoord in kaart te brengen
samen met de Katholieke Bond voor Ouderen
en de Seniorenraad. In de omgeving Nuland,
Geffen en Vinkel komt dit neer op ongeveer 150
ouderen. Elk jaar organiseren wij voor deze groep
een dag lang een bijeenkomst bij ons op het
terrein en daarnaast nodigen wij hen ook uit om
gezamenlijk te komen eten met Kerstmis en met
Pasen. Ook zijn we nu bezig met het revitaliseren
van het voorterrein om het geschikt te maken
als kloostertuin, waar deze kwetsbare mensen
uit de omgeving kunnen samenkomen voor
een kop koffie en een wandeling, maar ook om
bijvoorbeeld te kunnen tuinieren.

St. Jozefoord & Empathic Living Labs

De Empathic Living Labs (ELL) leken mij een
interessante ontwikkeling. Ik vind het goed dat
meerdere disciplines actief bijdragen aan de
organisatie.
Technologie binnen de zorg wordt steeds
belangrijker en daarom willen we als organisatie
graag leren van nieuwe technologie. En nu, ruim
anderhalf jaar later, kan ik stellen dat ik daar niet
in ben teleurgesteld. Ik vind het een waardevolle
inbreng. De nieuwbouw ‘Zicht op Nuland’ was
zonder deze inbreng niet op de manier ontwikkeld
zoals het er nu staat, iets waar de medewerkers
en bewoners erg blij mee zijn.
Het doel van het ELL-project is een omgeving
te creëren die de kwaliteit van leven van de
bewoners bevordert met behoud van de eigen
identiteit. De kernwaarde van Sint Jozefoord is
verbondenheid: vastgoed en domotica staan
hieraan ten dienste. Het doel van Jozefoord
is dus leuke, gezellige laatste levensjaren te
bieden aan de bewoners door verbondenheid,
gezamenlijkheid en veiligheid. En dit alles op een
efficiënte en effectieve wijze. Ik denk dat het ELL
project daar aan bijdraagt.

Daarnaast denk ik dat het belangrijk is voor elke
organisatie, groot of klein, om te proberen de
nieuwste kennis en kunde van universiteiten naar
zich toe te halen. Dit kan je doen door af en toe
een congres te bezoeken, iemand te spreken of
een boekje te lezen, maar het is veel beter om
iemand van vlees en bloed voor 2 jaar naar je toe
te halen, zodat je dan echt de ‘State of the Art’kennis in huis haalt. Zo hadden we in het verleden
ook veel HBO-stagiaires op het gebied van ICT of
social media hier rondlopen en dat wil ik ook wel
weer een boost geven. Om als kleine organisatie
mee te kunnen met de ‘grote’ moet je slim zijn
met het inzetten van kennis door bijvoorbeeld
het aangaan van een Empathic Living lab project.
Met betrekking tot een eventueel advies voor
de vervolgstappen van ELL, is het belangrijk
om te blijven doorontwikkelen. Zolang het ELLproject nog loopt, wordt er actief deelgenomen,
waardoor kennis rechtstreeks wordt ingebracht
en daar moeten wij als organisatie na beëindiging
van het project op blijven voortborduren. En
wellicht dat we op bepaalde momenten met
specifieke vragen opnieuw een kortdurende
samenwerking met een ELL- expert kunnen
aangaan.

“Kernwaarde van Sint
Jozefoord is verbondenheid,
vastgoed en domotica staan
hieraan ten dienste.”

St. Jozefoord
Mijn naam is drs. André Groot
Bluemink en ik ben nu 7,5 jaar
directeur-bestuurder
bij
Sint
Jozefoord. Hiervoor heb ik gewerkt
als directeur bij een GGZ-instelling,
daarvoor als directeur bij een
universiteit en daarvoor bij het
ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Sint Jozefoord is een zorglandgoed
opgericht in 1950 door de
congregatie Dochters van Maria en
Joseph. Destijds was Sint Jozefoord
alleen voor zusters bestemd, maar
doordat het aantal religieuzen in de
loop der tijd afnam, is sinds 2008 Sint
Jozefoord opengesteld voor iedereen.
Het religieuze karakter is tot op de
dag van vandaag nog steeds voelbaar.
Ook komt dit naar voren in het motto
van de organisatie ‘alles vanuit
verbondenheid’. Deze verbondenheid
wordt gezocht tussen de mensen bij
Sint Jozefoord en uit zich daarnaast
ook in de gebouwtypologie.

Ruimte voor duurzaam geluk
Empathic Living Lab St. Jozefoord, door Joyce Fisscher

Een stimulerende woonomgeving voor
bewoners van een woonzorginstelling die
de Kwaliteit van Leven verbetert

Veel senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig
thuis blijven wonen. Door de vergrijzende
samenleving is dit ook de eis van de Nederlandse
overheid, zodat ook in de toekomst het zorgstelsel
betaalbaar blijft. Deze ontwikkeling heeft geleid
tot een verandering in de populatie van de
intramurale zorg. De gemiddelde leeftijd en
zorgvraag van bewoners in een woonzorginstelling
is toegenomen, waardoor de bewoners steeds
kwetsbaarder binnen komen. Bovendien is het
aandeel van bewoners dat lijdt aan dementie
sterk gestegen. Dit benadrukt het belang om de
kwaliteit van leven van bewoners in de laatste
levensfase te bevorderen.
Dit resulteert in de onderzoeksvraag van dit
project: hoe kan een woonzorginstelling (Sint

De onderzoeker
Ir. Joyce Fisscher is in januari 2017 afgestudeerd
als master Architecture, Building & Planning aan
de Technische Universiteit Eindhoven. Sinds
april 2017 houdt Joyce zich als PDEng trainee
(Professoinal Doctorate in Engineering) bezig
met de tweejarige post-master Smart Buildings
and Cities bij de leerstoel van prof. dr. ir. Masi
Mohammadi: Smart Architectural Technologies.
Tijdens deze periode verricht zij onderzoek in
een woonzorginstelling naar het ontwikkelen
van een stimulerende woonomgeving die de
Kwaliteit van Leven verbetert van de bewoners.
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Jozefoord) worden getransformeerd in een
stimulerende leefomgeving om de kwaliteit
van leven van de bewoners te verbeteren? Het
doel van het project is om op het gebied van
ruimte en technologie ontwerpoplossingen te
ontwikkelen voor de gemeenschappelijke ruimtes
(entree, gang, woonkamer, buitenruimte) in een
woonzorginstelling. Dit project richt zich in het
bijzonder op het verminderen van de aspecten
die geassocieerd worden met het verlagen van
KvL, namelijk neuropsychiatrische symptomen
(NPS). Omgevingsfactoren die bijdragen aan de
prevalentie van NPS zijn ruimtelijke desoriëntatie,
sociaal isolement en onbalans in stimuli. Deze
factoren zijn de uitgangspunten voor de te
ontwikkelen ontwerpoplossingen.

Empathic Living Lab Project

space

technology

Ontwerp oplossingen

Architectonische Ontwerp Richtlijnen
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S
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voor . .
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fig. 13 Visuele samenvatting ‘Ruimte voor duurzaam geluk’

“Een woonomgeving moet de kwaliteit
van leven bevorderen.”
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Ruimte voor duurzaam geluk
Empathic Living Lab St. Jozefoord, door Joyce Fisscher

fig. 14 Ontwerp gang met gepersonaliseerde voordeur, geheugenkastjes, groen en wolkenplafond

fig. 15 Presentatie tijdens nieuwjaarsreceptie 2018 over de
ontwikkelingen van het verleden, heden en toekomst van
St. Jozefoord

fig. 16 Living Lab ‘levend schilderij’

fig. 17 St. Jozefoord met zicht op de oude kapel
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In gesprek met Wanda Kruijt
Projectleider zorg, comfort en veiligheid in de eigen woning
Stichting KIEN, te Eindhoven

Stichting KIEN & de uitdagingen

en installateurs, om zo op een laagdrempelige
manier de technologieën bij mensen thuis te
krijgen. Installateurs zijn degenen die uiteindelijk
ook bij mensen thuis achter de voordeur komen
om het huis aan te passen. Zij kunnen de
benodigde internet infrastructuur en allerlei op
domotica gebaseerde systemen aanleggen in
een woning, maar kunnen deze technologieën
ook onderhouden en inregelen. Vooral als de
zorgvraag verandert, als men meer zorg nodig
heeft.

Een andere uitdaging zit in de installatiesector zelf.
Installateurs zijn bij uitstek techneuten die op dit
moment veel nieuwe uitdagingen voorgeschoteld
krijgen. De gehele energietransitie en de boost
op de woningmarkt zorgen voor een aanzienlijke
groei in potentieel werk. Maar aan de andere kant
is er een tekort aan opgeleid personeel. Dit wordt
nog eens versterkt door de hele digitalisering
van de maatschappij. Hierdoor wordt de vraag
naar gespecialiseerde ICT- kennis alleen maar
groter. De sector zelf kampt dus met een tekort
aan personeel, terwijl ze werk in overvloed
hebben. Hierdoor krijgen de installatiebedrijven
onvoldoende mogelijkheid om zich te kunnen
verdiepen in nieuwe onderwerpen en uitdagingen
zoals het langer zelfstandig thuiswonen. Verder
is het inzetten van installatietechniek om
langer zelfstandig thuis te wonen een moeilijk
onderwerp. Het is een nieuwe markt waar veel
kansen liggen, maar doordat de zorg zelf nog
worstelt met de digitalisering, komen deze kansen
nog niet altijd naar voren. Bedrijven die zich hier
op willen voorbereiden zijn op dit moment dus
vooral nog aan het investeren, zonder dat er echt
inkomsten tegenover staan.

Ik ben ook van mening dat ICT in de zorg, zorg
op afstand en eHealth in de toekomst steeds
belangrijker worden. Digitalisering van de zorg zal
gaan toenemen. Men krijgt steeds meer technische
(zorg) apparatuur in huis. En de common factor
daarin is dat er altijd data verzameld, gedeeld en
geanalyseerd moeten worden met bijvoorbeeld
zorgaanbieders. Er zullen dus goede verbindingen
moeten komen waar die data vertrouwd over kan
worden verstuurd. Juist die datastromen en de
internetstructuur gaan heel belangrijk worden.

Stichting KIEN is opgericht om de innovatiekracht
in de installatiebranche te versnellen (Zie kader).
De uitdaging voor de Stichting is vooral het
begeleiden van de samenwerking tussen de
verschillende bedrijven en organisaties, een
stukje sociale innovatie. Hoe kom je nu tot
goede proposities waar al die partijen elkaar ook
echt aanvullen, dat is de uitdaging. Via dit soort
Empathische Living Lab (ELL) projecten hopen we
dat die samenwerking beter tot stand komt.

Toekomstvisie van Stichting KIEN op het
gebied van wonen (met zorg)

belangrijke rol kunnen spelen bij het zelfstandig
langer thuiswonen van ouderen, doordat zij
in en om de woningen de zorg dragen voor de
infrastructuur en de technologie die nodig is om
dit langer zelfstandig wonen te kunnen realiseren.
Wat we vanuit Stichting KIEN voor ogen hebben,
is dat er een integrale samenwerking ontstaat
tussen gemeente, zorgaanbieders, fabrikanten
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Stelling: een wijk wordt als geheel beter
voor iedereen, als we de meest kwetsbaren
in onze samenleving als leidend principe
nemen bij het ontwikkelen van deze wijk.

Het moeilijke aan deze stelling is dat je de wijk ook
niet wilt overdimensioneren. Je wilt niet te veel
systemen neerleggen voor iedereen, dan wordt
het te duur. Je moet in ieder geval zorgen dat je een
common factor vindt voor een basisinfrastructuur
in woningen die voor alles geschikt is en dat je
op basis daarvan kunt gaan differentiëren door
er dingen op te zetten. Ik denk dat als je echt
uitgaat van de meest kwetsbare dat je dan het
systeem overdimensioneert. Dus je moet ervoor
zorgen dat nu juist de basis goed is voor iedereen.
En dat de oplossingen voor de meest kwetsbare
op een kostenefficiënte manier kunnen worden
toegevoegd. Binnen Stichting KIEN hebben we
deze visie ook, de basisinfrastructuur in de woning
goedkrijgen en dan daar modules op kunnen
zetten. Modules toevoegen of verwijderen is
afhankelijk van de persoonlijke behoefte van de
gebruiker. Op die manier kun je ervoor zorgen dat
ook de meest kwetsbare doelgroepen toegang
hebben tot nieuwe digitale zorgfaciliteiten.

Stichting KIEN & Empathic Living Labs

Als Stichting KIEN willen we echt de verbindende
factor zijn naar het MKB, de installatiesector,
dus voor onze organisatie is het heel relevant
om betrokken te zijn bij ELL, omdat we via het
netwerk onze achterban op de hoogte kunnen
brengen van de ontwikkelingen die er gaande zijn.
Dit sluit weer aan op het doel van Stichting KIEN
om te werken aan sociale innovatie.
We zijn eigenlijk binnen de ELL bezig om ervoor
te zorgen dat er verschillende technologieën
in woningen komen die zowel aansluiten op
de behoefte van de eindgebruiker die in de
woning woont, als van de mantelzorger en de
zorgaanbieders. Dit betreft niet alleen de losse
technologieën maar ook het hele systeem
eromheen, het systeem/netwerk waarin die
woning functioneert, dus een bepaalde regionale
context met wet- en regelgeving, inclusief
de zorgorganisaties die betrokken zijn en de
financieringssystemen. Het complete netwerk
wordt opgezet om een goede leefomgeving te
creëren. Daarom werken we ook aan het project
de Guiding Environment. Hier ontwikkelen we
een concept voor een ‘Guiding Environment’
waardoor ouderen met beginnende dementie
langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
Technologie die zich volledig aanpast aan de
gebruiker en daarbij een veilige en comfortabele
leefomgeving wordt gecreëerd. Samen met de ELL
kunnen we deze nieuwe systemen, technieken
en tools echt gaan opschalen, valideren en
standaardiseren in de samenleven met behulp van
het netwerk worden de ideeën echt gerealiseerd
in de markt.

“De uitdaging voor Stichting
KIEN is vooral het begeleiden
van de samenwerking tussen
de verschillende bedrijven
en organisaties zodat nieuwe
technologische innovaties
sneller naar de markt kunnen
worden gebracht.”

Stichting KIEN
Stichting KIEN (Stichting Knooppunt
Innovatie Electrotechniek Nederland)
is opgericht om de innovatiekracht
in de installatiebranche te versnellen. Stichting KIEN is verbonden
aan UNETO-VNI en de Technische
Universiteit Eindhoven.
Het doel van Stichting KIEN is
om innovaties die ontwikkeld
worden in kennisinstellingen via de
Stichting sneller naar de praktijk, de
installatiesector, te brengen.
Dr. ir. Wanda Kruijt is projectleider
zorg, comfort en veiligheid in de
eigen woning binnen Stichting KIEN.

De Guiding Environment
Empathic Living Lab Stichting KIEN, door Anne Grave

Het ontwerp van een omgeving die ouderen
met beginnende dementie ondersteunt en
stimuleert in de eigen woonomgeving

De toenemende vergrijzing en een grotere
grijze druk zijn invloedrijke maatschappelijke
veranderingen die het Nederlandse zorgstelsel
beïnvloeden. De zorgvraag stijgt terwijl er
een tekort is aan zorg professionals. Huidige
technologische innovaties kunnen inspelen op
deze maatschappelijke veranderingen en er
voor zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis
kunnen blijven wonen.
Het doel van het project ‘The Guiding
Environment’ is het ontwikkelen van een
ontwerp concept voor een ‘Guiding Environment’
waardoor ouderen met beginnende dementie
langer thuis kunnen blijven wonen. De guiding
environment kan ouderen met beginnende
dementie ondersteunen en stimuleren in het
dagelijkse leven door technologie die zich volledig
aanpast aan de gebruiker en daarbij een veilige en

De onderzoeker
Ir. Anne Grave is in september 2017 afgestudeerd
aan de Technische Universiteit Eindhoven met
een dubbele master Architectuur én Human
Technology Interaction. Sinds december
2017 houdt Anne zich als PDEng trainee
(Professional Doctorate in Engineering) bezig
met de tweejarige post master Smart Buildings
and Cities, bij de leerstoel van prof. dr. ir. Masi
Mohammadi: Smart Architectural Technologies.
Tijdens deze periode verricht zij onderzoek
naar het design van een ‘guiding environment’
om ouderen met beginnende dementie te
ondersteunen en te stimuleren in hun eigen
woonomgeving.
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comfortabele leefomgeving creëert. Deze nieuwe
technologieën moeten het leven van de ouderen
niet nog moeilijker maken; alle technologische
innovaties zouden volledige geïntegreerd
moeten worden in de woonomgeving. Geen
technologie die meet hoelang de ouderen stil zit
maar technologie die de ouderen stimuleert en
ondersteunt gedurende de dag.
Tijdens een tweejarig onderzoeksproject in
samenwerking met Stichting KIEN en HAN
wordt onderzoek gedaan naar de behoeften van
ouderen met beginnende dementie en zijn/haar
mantelzorger(s). Hierna zal er in samenwerking
met verschillende stakeholders een demo-model
ontwikkeld en getest worden in de Empathische
Woning, de demonstratieruimte en het
experimenteel lab van het lectoraat Architecture
in Health, in Arnhem. Uiteindelijk wordt er ook een
Guiding Environment geïmplementeerd in een
van de woningen van de DrieGasthuizenGroep.

Empathic Living Lab Project

fig. 18 Impressie van de Guiding Environment (Mohammadi, 2017)

“De omgeving zal de bewoner
begeleiden bij de dagelijkse
activiteiten.”
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De Guiding Environment
Empathic Living Lab Stichting KIEN, door Anne Grave

fig. 19 De empathische woning in Arnhem

fig. 20 Interactieve wand

fig. 21 De eetbare wand

fig. 22 Slimme vloersystemen
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“We do not want to be lost in data
we are getting, or to be reluctant to
accept assistive technologies.”
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Column

Artificial Intelligence and future living: a
technology perspective
prof. dr. Milan Petkovic (TU/e en Philips)

Digitization and rapid advances in ICT technology
are enabling to capture more data than ever
before, including environmental data, people’s
vital signs and their lifestyle. This tsunami of
data per se does not immediately result in better
living but, on the contrary, if not used properly,
it can be a burden to people and result in us
spending more time with computers than face
to face with other people. We do not want to
be lost in data we are getting (e.g. from health
trackers or different sensors), or to be reluctant
to accept assistive technologies. This is exactly
the point where unlocking the power of data
science and artificial intelligence (AI) can help
by making sense of the large amounts of data,
turning them into actionable insights providing
real benefits to everyone and especially people
who need assistance to live independently.
The breakthroughs in artificial intelligence
and in particular in machine (deep) learning
can help here. Data and AI are key enablers
of digital transformation in living. They, in

combination with recent advancements in big
data technologies, high performance computing,
storage and communication technologies are
enabling digital transformation in science and
industry, and promise to deeply affect society,
from self-driving cars to future living and care.
In the context of future living and care, including
independent and assisted living, data and AI have
the potential to bring unprecedented benefits
and have substantial impact on society. Think of
technologies that can help you to improve quality
of your sleep or create healthy conditions in your
home enabling you to live a healthier life. Imagine
a technology, which can prevent a fall of your
elderly parent, which could seriously endanger
his/her health or technology that supports her/
him in social interaction despite dementia or
limited possibility to move. Envision a digital care
delivery system, which takes care of a chronically
ill person at her/his home and fully supports
independent living.

Over de schrijver...

Prof. dr. Milan Petkovic is werkzaam als
hoogleraar van de leerstoel Trustworthy AI
aan de Technische Universiteit en hoofd van
Data Science Innovation & Strategy bij Philips.
Zijn interesse ligt in de informatie beveiliging,
privacybescherming en computationele intelligentie met speciale aandacht voor het
domein van de gezondheidszorg.
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In gesprek met Rob Hoogma &
Brigitte Boon
Bestuurder & hoofdonderzoeker Siza, te Arnhem

Siza & de uitdagingen

Siza is een zorgorganisatie in Arnhem voor
mensen met beperkingen. De organisatie heeft
de ambitie om mensen met een beperking te
begeleiden bij het zelf organiseren van hun
leven onder andere door inzet van technologie.
Wat is daarvoor nodig en wat is er terug te zien
van het gewenste effect? “Van oudsher wordt
er binnen Siza al veel met (technologische)
innovatie gedaan, daarbij komen wij ook een
aantal uitdagingen tegen”, aldus Rob Hoogma.
“Bij inzet van technologie is het van belang dat
zorgprofessionals zelf ook in staat zijn hiermee
om te gaan. Om dit te bewerkstelligen hebben
wij opleidingen geïnitieerd (Smart Health ism de
HAN) en een systeem opgezet van ondersteuners
– deels ook zorgverleners – die wij buddies en
butlers noemen. Dit systeem heeft haar waarde
bewezen, bijvoorbeeld bij de implementatie
van een nieuw elektronisch cliëntendossier,
maar ook bij andere technologische innovaties.”
Vaak blijft bij de introductie van innovaties in
de zorg de bewijsvoering dat het werkt zoals
beoogd, achterwege. Academy Het Dorp (zie
kader) organiseert deze bewijsvoering door de
oplossingen van bedrijven te valideren, zodat
deze voldoen aan de behoeften van mensen met
een beperking of de zorgverleners.
Naast het inzetten van onder andere beeldzorg,
sensoren in incontinentiemateriaal, VR en
valdetectie apparatuur, ontwikkelt de organisatie
‘Smart homes’. “Van deze smart home hebben wij
een mock-up gebouwd – een model appartement –
waarin technologische innovaties in verschillende
scenario’s getest kunnen worden met cliënten en
zorgverleners. Wanneer de innovatie niet alleen
technisch goed werkt, maar ook voldoet aan de
wensen en mogelijkheden van zowel cliënten
als zorgprofessionals, kan de innovatie daarna
worden opgenomen in al onze woningen.”, vertelt
Boon. “Uitdagingen bij technologie in de zorg
zijn dat de apparaten met elkaar moeten kunnen
communiceren, dat de interface voor gebruikers
helder en eenvoudig te bedienen is, dat data
goed en veilig worden weggeschreven, en dat
e.e.a. wordt ingebed in reguliere zorgsystemen,
bijvoorbeeld de zorgregiecentrale. Daarom wordt
40

de samenwerking met bedrijven gezocht op
langdurige basis. De hamvraag is of de inzet van
technologie in de smart homes daadwerkelijk
ertoe leidt dat cliënten een hogere kwaliteit van
leven ervaren en hun eigen leven beter kunnen
organiseren. Dit gaan wij ook op de lange termijn
meten”.

Toekomstvisie van Siza op het gebied van
wonen (met zorg)

“In de toekomst,” start Hoogma, “zullen er steeds
meer mensen afhankelijk worden van de zorg;
mensen leven langer en krijgen meer chronische
ziekten met daarbij beperkingen. Als Academy
Het Dorp richten wij ons dus ook op langdurige
zorg in het algemeen. Daarnaast is er de trend
dat mensen in hun eigen woning willen blijven
wonen, wie niet eigenlijk? Dit betekent dat de
woningen flexibeler en geschikt moeten zijn
wanneer iemand bepaalde beperkingen krijgt.
De woningen moeten mee kunnen veranderen
met de mensen. Mensen zullen minder vaak in
een zorginstelling wonen, althans de groep die
daartoe in staat is, maar in hun eigen woning met
ondersteuning van de zorginstelling. Ik denk dat
zorgorganisaties daardoor een andere functie
gaan krijgen. Dit heeft uiteraard consequenties,
waaronder een andere samenwerking tussen
zorgpartners binnen de ketenzorg.”
Om op deze veranderingen in te spelen, zet Siza
in op technologie die de mens ondersteunt,
waardoor er een grotere onafhankelijkheid
van de zorgverlening ontstaat. “Technologie
in het hart van de zorg”, zegt Boon. Daarnaast
speelt de organisatie in op de inrichting van
de woonomgeving waarbij duurzaam bouwen
een thema is; zowel binnen het gebouw (smart
homes), als daarbuiten. Ook vinden we het
belangrijk bij nieuwbouw de kennis mee te nemen
rondom healing environments.

De rol van slimme technologie in de
woonvraag binnen Siza

De rol van technologie zal de wijze van bouwen
veranderen, volgens de bestuurder. “De wensen
rondom technologie worden meegenomen in het
programma van eisen voor nieuwbouwlocaties.

Daarnaast dient er rekening gehouden te worden
met het feit dat er voortdurend getest gaat
worden. Dit vergt een bouwproces waarin ruimte
wordt gemaakt voor aanpassingen van de plannen
op basis van bevindingen uit onderzoek.”

Stelling: een wijk wordt als geheel beter
voor iedereen, als we de meest kwetsbaren
in onze samenleving als leidend principe
nemen bij het ontwikkelen van deze wijk.
Hoogma is het eens met de stelling. “Het Dorp is
destijds gebouwd met de visie om mensen met
beperkingen zelfstandig te laten wonen. Dat zat
vooral in de muren. De goede verandering destijds
was dat er van zalen naar eigen woningen werd
gegaan. De wijk (Het Dorp) waarin de woningen
werden gebouwd, werd geschikt gemaakt
voor mensen zonder en met beperkingen, o.a.
rolstoelgebruikers. In de nieuwbouw van Het Dorp
zetten we deze manier van samenleven door. Alle
woningen zijn in principe geschikt voor iedereen.
Hoe mooi is het als iedereen wel in Het Dorp zou
willen wonen?!.”

Siza & Empathic Living Labs

De organisatie Siza heeft al lange tijd contacten
met de grondlegger van het platform Empathic
Living Labs (ELL), prof. Masi Mohammadi.
Innoveren zit Siza in het DNA. De organisatie
wil graag onderzoeken hoe de woonomgeving
van mensen zo ingericht kan worden dat zij er
zoveel mogelijk aan hebben. “Dit kun je het
beste toetsen en onderzoeken door het in de
praktijk uit te voeren. Dat doen we door samen
op basis van kennis en best practices smart
homes te ontwikkelen, door scenario’s te testen
in mock up’s met verschillende doelgroepen met
verschillende beperkingen, waarbij de resultaten
geïmplementeerd kunnen worden op meerdere
locaties”, vertelt Hoogma.
Brigitte Boon sluit het interview af met een
pleidooi voor het belang van het verrichten van
langdurig onderzoek. “Je zou niet moeten stoppen
bij een keertje testen en kijken wat de inrichting
en technologie voor effecten hebben op de korte
termijn, maar juist ook op de lange termijn. Zelf
stellen wij ons de eis in nieuwbouwprojecten dat
de gebouwen op het casco na flexibel zijn, zodat
je het steeds opnieuw kunt inrichten en dingen
kunt blijven uitproberen, om te ontdekken wat
het beste werkt.”

“Je woont gewoon thuis,
en Siza levert de zorg op de
momenten en plekken waar jij
het nodig vindt.”

Siza
Siza is een zorgorganisatie voor
mensen met een lichamelijke,
verstandelijke of meervoudige beperking en voor mensen met autisme
of niet-aangeboren hersenletsel, met
drs. Rob Hoogma als bestuurder. De
organisatie biedt dienstverlening
van ondersteuning thuis tot aan 24uurs zorg in een woongroep en van
behandeling tot begeleiding naar
werk. Met 2500 medewerkers binnen
Siza wordt zorg en ondersteuning
geboden aan ruim 3500 mensen.
De organisatie heeft als doel om
mensen meer hun eigen leven
te laten leiden door inzet van
onder andere technologie. Om
daadwerkelijk met ‘proven concepts’
te komen is ‘Academy Het Dorp’
opgericht, met dr. Brigitte Boon
als hoofdonderzoeker. Je ziet
immers steeds meer toepassingen,
waarvan cliënten zeggen dat ze
niet werken. Het Dorp is de eerste
woongemeenschap van Nederland
voor mensen met een beperking.
Het is bekend geworden door de
eerste grote Nederlandse televisieinzamelingsactie gepresenteerd door
Mies Bouwman.
In de Academy Het Dorp wordt
de samenwerking aangegaan met
bedrijven, cliënten, kennisinstellingen
en zorgmedewerkers om samen
slimme oplossingen en innovaties te
bedenken en te testen om het leven
van mensen met een beperking
gemakkelijker en zelfstandiger te
maken.

In gesprek met Angela Jansen
Voorzitter Raad van Bestuur DrieGasthuizenGroep, te Arnhem

DrieGasthuizenGroep & de uitdagingen

Als zorgorganisatie bieden wij het hele palet van
wonen met zorg aan, zowel thuis door middel van
thuiszorg en hulp in de huishouding, als in het
verpleeghuis tijdens de laatste levensfase. Ons
doel is om mensen op een zo gewoon mogelijke
manier zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten
wonen.
De uitdaging waar we de komende jaren voor
staan, is de dubbele vergrijzing en ontgroening
in de maatschappij waardoor een tekort aan
zorgprofessionals ontstaat. Dat merken we nu al,
maar dit zal de komende jaren echt een enorme
puzzel worden. Hoe gaan we het personeel zo
inzetten dat we iedereen de zorg kunnen geven
die ze nodig hebben. Als organisatie zijn we
daarom aan het kijken hoe nieuwe technologieën
en de slimme woonomgeving ons kunnen helpen
om op een zo goed en efficiënt mogelijke manier
de beschikbare mensen in te zetten om aan de
stijgende zorgvraag te kunnen voldoen.

Toekomstvisie van DrieGasthuizenGroep op
het gebied van wonen (met zorg)
De visie van de DrieGasthuizenGroep gaat
er vanuit dat we mensen op een zo gewoon
mogelijke manier willen laten wonen. We kijken
hoe mensen geholpen kunnen worden en wat er
voor nodig is om mensen zo lang mogelijk te laten
wonen op de locatie zoals men dat zelf wil. Door
middel van thuiszorg, services of aanpassingen
proberen we iedereen op een zo prettig mogelijke
manier te laten wonen, in het gezelschap van
anderen.

In de afgelopen 7 jaar zijn alle locaties van de
DrieGasthuizenGroep geanalyseerd en waar
nodig aangepast voor de toekomst. Maar het
kan natuurlijk altijd beter, hopelijk kunnen we
in de toekomst nog meer slimme technologieën
toepassen die helpen bij de ondersteuning.
Technologieën die het personeel ondersteunen
zijn al goed geïntegreerd zoals rooster-apps
en medicatiedistributie. Maar woon-zorg
technologieën die bewoners helpen in het dagelijks
leven, waardoor zorgprofessionals minder vaak
langs hoeven te komen, zijn nog niet goed genoeg
ontwikkeld. Hopelijk worden hierin nog grote
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stappen gemaakt. Een andere verandering waar
nog rekening meer gehouden moet worden is de
veranderende rol van het ziekenhuis. Dit wordt
steeds meer ‘erin en eruit’ en de monitoring na
een ingreep wordt overgenomen door sensoren
bij mensen thuis. Dit heeft grote invloed op de rol
van de DrieGasthuizenGroep, want wat betekent
dit voor de wijkverpleging? En hoe gaan we hier
als organisatie op inspelen? Daarom werken we
nu ook samen met alle partijen in de Empathische
Living Labs (ELL) aan innovaties, met als doel om
uiteindelijk technologieën te ontwikkelen die het
mogelijk maken om als zorgorganisaties betere
zorg te kunnen leveren.

De rol van slimme technologie in de
woonvraag binnen DrieGasthuizenGroep

Hopelijk worden de slimme zorgtechnologieën
steeds meer geïntegreerd binnen de zorg die wij
leveren. Alleen hebben we op dit moment de
ideale oplossing nog niet gevonden. Hier moet
de komende jaren nog veel in gebeuren. Maar
we zitten als organisatie ook niet stil. In 2014
hebben we het eerste nieuwe gebouw opgeleverd
met de state-of-the-art zorgtechnologieën
geïmplementeerd in het gehele gebouw. Dit heeft
ons veel nieuwe inzichten gegeven, en we willen
daarom ook nog steeds een snelle navolger zijn
van bewezen technologieën. Als een technologie
goed werkt, willen we deze, na eerst goed testen,
snel in onze gebouwen implementeren.

Stelling: een wijk wordt als geheel beter
voor iedereen, als we de meest kwetsbaren
in onze samenleving als leidend principe
nemen bij het ontwikkelen van deze wijk.

Dit is een lastige stelling want als je een wijk
aanpast voor de meest kwetsbaren, willen
anderen er dan nog wel wonen? Bijvoorbeeld,
als je de hele wijk volledig rolstoeltoegankelijk
maakt, wordt het dan niet een wijk waar alleen
maar kwetsbare mensen gaan wonen? Ik denk
dat het belangrijk is dat we kijken naar de gulden
middenweg, je doet het nooit goed voor iedereen.
Maar belangrijk is dat je een veilige en prettige
omgeving creëert, waar mensen zich thuis voelen.
En als er dan gemakkelijk en op een goede manier
aanpassingen gedaan kunnen worden voor de
meest kwetsbaren, ben je op de goede weg.

DrieGasthuizenGroep & Empathic Living Labs
De DrieGasthuizenGroep is betrokken bij de
ELL omdat we graag op de hoogte blijven van
nieuwe slimme woon-zorgtechnologieën, maar
ook omdat we dit samen met anderen verder
willen ontwikkelen. Binnen het netwerk van de
ELL wordt er veel informatie gedeeld. De ambitie
is heel hoog en de stapjes zijn nog klein, maar
iedereen zoekt naar oplossingen. We kijken nu
samen hoe we dit nog kunnen versnellen, en
de verwachtingen moeten realistisch blijven,
sommige dingen kosten veel geld en/of tijd,
maar uiteindelijk komen daar betere ideeën en
oplossingen uit naar voren. Er is nog veel werk
te verzetten, bijvoorbeeld binnen de organisatie
hebben we al verschillende technologieën
geïmplementeerd die een bijdrage leveren aan de
ontspanning van de cliënten op een interactieve
manier, zoals Zora en de Tovertafel. Maar aan de
andere kant zijn er ook al spelcomputers op de
markt die al veel meer mogelijkheden bieden op
het gebied van interactieve games. Hoe kunnen
we van deze kennis gebruikmaken en deze op een
slimme manier doorontwikkelen voor de zorg. Dat
wordt een uitdaging voor de gehele sector.

Binnen de ELL’s worden er verschillende
onderzoeken gedaan om te kijken welke ideeën
en oplossingen werken. Deze verschillende
opbrengsten kunnen we dan samenvoegen binnen
het netwerk en er samen voor zorgen dat we
meer van elkaar leren, in plaats van iedereen voor
zich. Dat netwerk van de ELL’s is heel belangrijk.
Ik hoop dat we met deze samenwerking slimme
maar gemakkelijk te implementeren producten
en concepten ontwikkelen. Het ELL project binnen
de DrieGasthuizenGroep zal hier ook een bijdrage
aan gaan leveren. Er zal gekeken worden hoe we
zorgvriendelijke gebouwen, die nog niet volledige
zorggeschikt zijn, kunnen aanpassen. In een Living
Lab willen we graag uitzoeken wat we nog kunnen
aanpassen en toevoegen, zodat mensen nog
langer thuis kunnen blijven wonen, de plek waar
ze zich prettig voelen.

“Hopelijk kunnen we door onze
krachten te bundelen in de
ELL slimme maar gemakkelijk
te implementeren producten
en concepten ontwikkelen die
ervoor zorgen dat iedereen
op een zo prettig mogelijke
manier kan wonen met de zorg
die hij/zij nodig heeft.”

DrieGasthuizenGroep
De DrieGasthuizen Groep houdt
zich al bezig met de zorg van
ouderen sinds 1246 in en rondom
Arnhem. Er zijn 12 locaties waar
ouderen 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.
Sinds zeven jaar is drs. Angela
Jansen voorzitter van de raad van
bestuur van de DrieGasthuizen
Groep en zet zij zich in om de
woonomgeving van ouderen te
verbeteren.

“Een politieke visie op het
gebied van ouderenhuisvesting
lijkt te ontbreken.”
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Column

Ouderenhuisvesting in de politiek
dr. ir. Antoinette Vietsch

In tegenstelling tot wat velen denken, is het in
Holland altijd gebruikelijk geweest dat ouders en
kinderen zelfstandig woonden. Grote gezinnen
van meerdere generaties in een huis is onHollands. Zelfstandigheid en privacy zitten in
onze cultuur en vormen het uitgangspunt voor
ouderenhuisvesting.
Na de Tweede Wereldoorlog nam de bevolking
toe en was huisvesting schaars. De welvaartstaat
zorgde niet alleen voor de AOW, maar ook voor
verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Goede zorg,
goede huisvesting en verlaging van de salarissen
van directeuren waren de drie doelstellingen
bij de invoering van de AWBZ. Mondigheid en
thuiszorg en het misverstand dat zorginstellingen

duur waren, zorgde voor professionalisering van
de thuiszorg, het persoonsgebonden budget
en de politieke opvatting dat patiënten zo lang
mogelijk thuis wilden wonen. Verzorgingshuizen
werden afgeschaft, verpleeghuizen lieten alleen
zwaardere patiënten toe. Woningen worden
steeds meer door alleenstaanden bewoond.
Eenzaamheid wordt een probleem.
Ondertussen is het toezicht op woningbouw
afgenomen. Er zijn wel experimenten voor
ouderencomplexen. Flats zonder drempels, met
domotica en zelfs rolstoeltoegankelijk wonen
wordt actief gepromoot, veelal door partijen
die daar financieel belang bij hebben. Maar een
politieke visie lijkt te ontbreken.

Over de schrijfster...

dr. ir. Antoinette Vietsch is in 1983 afgestudeerd
als architect aan de Technische Universiteit Delft.
Ze heeft haar PhD gehaald aan de Technische
Universiteit Eindhoven (TU/e) in 1987. Ze heeft
gewerkt aan de TU/e, Medical Research Unit in
Londen, National Board for Health Institutes
(Bouwcollege) en Twynstra Guddy consultancy
in Nederland. Tevens was zij lid van de Raad
van Advies voor Post en Telecommunicatie
in Nederland (1991-1996). Van 2002 tot 2010
was Vietsch werkzaam als Tweede Kamer Lid.
Momenteel is Vietsch eigenaar en directeur van
AVI Research and Consultancy.
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In gesprek met Ronald Leushuis
Bestuurder Talis, te Nijmegen

Talis & de uitdagingen

Talis is een woningstichting in Nijmegen en
Wijchen. Een belangrijke uitdaging binnen Talis is
het flexibel maken van ons zorgvastgoed. Samen
met een zorgorganisatie hebben we een flexibel
woonzorgconcept ontwikkeld, waarmee we
eenvoudig maatwerk kunnen leveren wanneer
er in de toekomst een andere maatschappelijke
behoefte is. Flexibiliteit geldt ook op het gebied
van technologie, waarbij we gebouwen proberen
voor te bereiden op toekomstige technologische
ontwikkelingen.
Door de extramuralisering van de zorg en de
vergrijzing wonen steeds meer mensen met een
lichte zorgvraag in de wijk. In de hoogtijdagen
van de vastgoedmarkt leek het antwoord op
alle vragen: nieuwbouw realiseren. Dat ging
gepaard met toenemende wet- en regelgeving
waar zorgwoningen aan moesten voldoen. Naast
dat dit financieel niet haalbaar is, werd hier
ook onvoldoende rekening gehouden met het
belang van bestaande sociale netwerken. Onze
grootste opgave ligt dan ook in de bestaande
woningvoorraad met behoud van sociale
netwerken. Het blijkt vaak onmogelijk om deze
bestaande woningen te voorzien van het label
‘levensloopgeschikt’. Je moet hier vanuit de
pragmatiek en creativiteit komen tot oplossingen.
Bij Talis noemen we dit omDOEN. We willen
huurders hierbij zo veel mogelijk keuzevrijheid
bieden, zodat ze zelf kunnen besluiten wat
passend is bij hun situatie.
We realiseren ons dat plekken waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten van cruciaal belang
zijn voor het welzijn. In en nabij veel van onze
woongebouwen hebben wij ontmoetingsruimtes.
De uitdaging hierbij is, hoe organiseer je het
beheer, hoe zorg je voor voldoende activiteiten en
hoe zorgen we ervoor dat bewoners meedoen?
Daartoe leveren wij financiële inspanningen, we
werken aan nieuwe samenwerkingsverbanden en
we stimuleren bewoners om zelf activiteiten te
organiseren.

Toekomstvisie van Talis op het gebied van
wonen (met zorg)
De belangrijkste verandering waar we mee te
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maken krijgen, is de toename van kwetsbare
huurders in de wijk. Dit vraagt om nieuwe
concepten waarin de zorg anders georganiseerd
wordt. Bijvoorbeeld door de rol van familie en
andere mantelzorgers te vergroten en hen mee
te laten denken in de organisatie van het wonen
met zorg. Dit kan bijvoorbeeld ook per etage
van een gewone flat, waarbij technologische
hulpmiddelen mensen ondersteunen om langer
zelfstandig thuis te blijven wonen.
Met betrekking tot de financiële haalbaarheid
hebben we als corporaties de aankomende
jaren te maken met steeds hogere, nietbeïnvloedbare exploitatiekosten. Van de twaalf
maanden huur betalen corporaties vier maanden
huur aan belastingen en heffingen. Waarbij
diezelfde overheid extra investeringen vraagt
van corporaties, zoals lagere woonlasten en
het verduurzamen van de woningvoorraad. De
zelfredzaamheid van huurders en hun sociale
netwerk op de langere termijn is niet te realiseren
zonder extra professionele capaciteit met
bijbehorende financiële middelen.

De rol van slimme technologie in de
woonvraag binnen Talis

Slimme technologie verandert zeker de
woonvraag in onze organisatie. Denk bijvoorbeeld
aan het gebruik van data, algoritmes en
sensortechnologie. Naar verwachting zullen in
2025 miljarden van het type internet-of-thingsapparaten verantwoordelijk zijn voor 20% van
de wereldwijde energievraag. Daarmee raken
we direct een andere veld waarop slimme
technologie het wonen gaat veranderen, namelijk
duurzaamheid. Als organisatie investeren we
de komende jaren nadrukkelijk in innovaties die
zich bewezen hebben en grootschalig zijn toe te
passen, bijvoorbeeld dronetechniek bij onderhoud
of domotica in de zorg. Ook het gebruik van big
data is voor ons van belang bij bijvoorbeeld het
voorkomen dat kwetsbaren vereenzamen of in de
schulden komen.
Dit gaat ook dilemma’s oproepen waar we
zorgvuldig mee om moeten gaan. We zoeken
naar vernieuwing en verandering met respect en
aandacht voor het bestaande. Verleden, heden

en toekomst horen bij ons als een onlosmakelijke
drie-eenheid. In mijn overtuiging worden vandaag
vooral stappen gezet, vanuit het hier en nu,
waarbij er wordt vergeten om te leren van het
verleden. Oftewel vernieuwing en verandering
toestaan en nieuwe inzichten combineren met
oude adagia; allemaal om de volgende stappen te
kunnen zetten en niet om de revolutie te prediken.

Stelling: een wijk wordt als geheel beter
voor iedereen, als we de meest kwetsbaren
in onze samenleving als leidend principe
nemen bij het ontwikkelen van deze wijk.

Goed idee! Dit is zeker haalbaar wanneer je
helemaal vanuit het niets kunt beginnen met het
opzetten van een nieuwe wijk. Hier kun je vanaf
de start alles goed regelen. In de praktijk hebben
we echter vooral te maken met bestaande
woningen in bestaande wijken. De uitdaging is
daar veel groter, maar niet onmogelijk. Daarnaast
zijn kwetsbare mensen voor ons alle mensen met
een kwetsbare positie op de woningmarkt. Dus
zowel mensen met een zorgvraag als mensen die
financieel kwetsbaar zijn.

Talis & Empathic Living Labs

Vanuit het bestuurlijke netwerk zijn we in contact
gekomen met Masi Mohammadi. Als organisatie
werken we samen met allerlei partners,
waaronder de TU/e en de HAN.
Wij nemen deel aan ELL, omdat dit aansluit
bij wie wij zijn en hoe wij werken: samen met
anderen, dichtbij de praktijk, nieuwsgierig, lerend
en onderzoekend, en door gewoon doen met de
menselijke maat voorop.
Onze centrale vraag van ons ELL project is: Hoe
kunnen we – binnen geclusterde woonvormen
voor huurders met een zorg- of begeleidingsvraag
- het fysieke ontwerp van het woongebouw zo
maken dat mensen elkaar kunnen ontmoeten,
in het gebouw of de ruimte daaromheen. We
geloven erin dat als je elkaar kent en je meer van
elkaar weet, je prettiger samen kunt wonen en
meer bereid bent om elkaar te helpen. Het doel is
om in de praktijk te onderzoeken wat wel en wat
niet werkt.

“Onze grootste opgave ligt
dan ook in de bestaande
woningvoorraad met behoud
van sociale netwerken.”

Talis
In de gemeente Nijmegen en Wijchen
wonen ongeveer 30.000 mensen
in een woning van Talis. Met een
organisatie van ruim 150 mensen
werken we aan passend en betaalbaar
wonen in prettig leefbare wijken. En
bij deze organisatie ben ik bestuurder,
mijn naam is drs. Ronald Leushuis.
Alle mensen die bij ons huren, moeten
goed en passend kunnen wonen.
Ook de steeds ouder wordende
huurder, die langer zelfstandig blijft
wonen, of de huurder die om welke
reden dan ook zorg of begeleiding
nodig heeft. Dit vraagt om een
veranderende samenwerking tussen
partijen die wonen, zorg en welzijn
aanbieden. Voorwaarde voor effectief
samenwerken is dat je elkaar kent
en opzoekt. Door uitwisseling van
kennis en ervaringen van huurders
en professionals kunnen wij en
onze netwerkpartners, vanuit ieders
deskundigheid, zoeken naar de best
passende oplossing voor diverse
woon- en zorgvragen van huurders.
Slim samenwerken betekent dan
ook de oplossing evalueren en het
geleerde weer toepassen bij andere
huurders. We houden wel de focus
op onze rol: de corporatie is van het
wonen, de zorgaanbieder van de zorg.
Net als bij de zorg kijken ook wij waar
we als corporatie meer maatwerk
kunnen leveren. Een voorbeeld
hiervan is geclusterde verhuur,
waarbij we woningen dichtbij elkaar
verhuren aan mensen met een
bepaalde zorg- of begeleidingsvraag
voor een meer efficiënte zorginzet,
zowel bij nieuwbouw als bij bestaand
bezit.

In gesprek met Wim Boers
Oprichter COFFR, te Amsterdam

De organisatie COFFR & de uitdagingen

COFFR Holding biedt, samen met haar dochteronderneming Livin Concepts, een woonoplossing
voor senioren al dan niet met een zorgvraag, die
levensloopgeschikt en duurzaam willen wonen
in een veilige, zorgzame omgeving voor een
betaalbare prijs.
Een van de uitdagingen, waar onze organisatie in
deze fase tegenaan loopt, is de beschikbaarheid
van geschikte grondposities voor deze doelgroep.
De (zorgbehoevende) senior woont graag in een
vertrouwde omgeving nabij voorzieningen, zoals
de buurtsupermarkt, de bibliotheek, de apotheek,
de slager en de bakker.
Inbrei-locaties geschikt voor nieuwbouw, zijn
slechts in beperkte mate beschikbaar en de
grondprijs is in dat geval navenant. Dat maakt
het een uitdaging om woningen te realiseren die
betaalbaar zijn voor de mensen aangewezen op
een woning in de sociale huurklasse. De sterke
toename van de bouwkosten zijn daarnaast
eveneens een grote uitdaging.

Toekomstvisie van COFFR op het gebied van
wonen (met zorg)

De maatschappelijke behoefte aan zorg verandert;
zowel kwantitatiefals kwalitatief. Een toenemend
ouder wordende samenleving vraagt om een
omvangrijker aanbod van zorgdiensten. Daarnaast
vraagt een vitalere, meer zelfredzame en digitaal
georiënteerde generatie ouderen om anders
georganiseerde zorg: persoonlijk, aandachtig,
duurzaam, actief en verrijkend.
Het totale complex aan factoren –de verschuiving
van intramurale zorg naar extramurale zorg,
de vergrijzende samenleving, toename van het
aantal mensen met dementie, de groei van het
aantal een- en tweepersoons huishoudens en
de veranderende eisen en wensen op het gebied
van hybride woon-zorgomgevingen– dient te
worden samengevat en vertaald in een nieuw
woonaanbod voor levensloopgeschikt wonen. En
dan vooral ook voor de groep ouderen met een
minimum inkomen.
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Daarnaast staat de zorg ook voor een aantal grote
uitdagingen: de personeelstekorten lopen op,
de zorgkosten worden geacht omlaag te gaan
en tegelijkertijd dient de kwaliteit gewaarborgd
te blijven. Intelligente techniek kan hierbij
ondersteuning bieden.
Onze organisatie biedt een antwoord op deze
vraagstukken door middel van het aanbod
van kleinschalige woongemeenschappen met
een persoonlijk betrokken, inpandig wonende
zorgondernemer, die 24/7 adequate zorg biedt.
Dit concept noemen wij: LIVin.

De rol van slimme technologie in de
woonvraag binnen COFFR

Intelligente
technologische
toepassingen
bieden mogelijkheden om de kwaliteit van de
zorgverlening te verhogen, de kosten te verlagen
en het personeel te ontlasten. Intelligente
technologie, die de behoeften van gebruikers
aanvoelt, maakt in onze visie onlosmakelijk deel
uit van het woon-zorgaanbod van vandaag de dag.
Een vraag waar onze organisatie nog mee
worstelt, is wie de meest geschikte stakeholder is
voor het aanbieden van deze techniek. Enerzijds
wil onze organisatie een zo volledig mogelijk
product aanbieden. Anderzijds wordt in de zorg
al veelvuldig gebruik gemaakt van technologische
toepassingen. Beide infrastructuren moeten met
elkaar kunnen omgaan. Daarnaast is de zorg
verlenende partij ook de partij die het meeste
kennis in huis heeft over welke technologie zich
het beste laat gebruiken.

Stelling: een wijk wordt als geheel beter
voor iedereen, als we de meest kwetsbaren
in onze samenleving als leidend principe
nemen bij het ontwikkelen van deze wijk.
Een goed georganiseerde wijk is de afspiegeling
van de samenleving. In een wijk zijn vele
“soorten” kwetsbaren te onderscheiden, denk
aan bijvoorbeeld jonge kinderen, mensen met
een visuele beperking en mensen met dementie.
Het is essentieel om wijken te ontwikkelen, die
toegankelijk en leefbaar zijn voor alle mensen
van onze samenleving. Het uitgangspunt om de

meest kwetsbaren in de samenleving als leidend
principe te nemen bij het vormgeven van onze
bebouwde omgeving, is dan ook een voorwaarde
voor een inclusieve leefgemeenschap.

COFFR & Empathic Living Labs

De Empathic Living Labs (ELL) bieden ons een
kans om deel te nemen aan een netwerk van
koplopers in de zorg. Elke partij die deelneemt
aan de ELL, doet dit om het huidige zorgaanbod
verder te verbeteren. Ik geloof dat wij veel
kunnen leren van dit netwerk en dat wij met onze
eigen expertise kunnen bijdragen aan de kwaliteit
ervan. Daarnaast biedt een ELL ruimte om het
eigen woonconcept LIVin door zeer kundige
onderzoekers te laten bestuderen en toetsen,
om verbeteringen aan te brengen en het concept
naar een hoger niveau te tillen. Dat is voor ons de
reden om deel te nemen aan de ELL.
Het creëren van een veilige en sociale omgeving
begint voor ons bij een ontwerp dat is gebaseerd
op de mens: user-centered design. De waarde
van de menselijke maat binnen een ontwerp
is maatgevend voor de sociale cohesie van de
uiteindelijke bewoners. De beoogde gebruikers
bestaan niet enkel uit een variëteit aan senioren,
al dan niet met een zorgbehoefte, maar juist de
zorgondernemer vervult een voorname rol binnen
deze sociale bewonersgroep. De ondernemer
fungeert als gastheer of -vrouw, ondersteund
door een omgeving die zich leent voor sociale
interactie. Ons doel met ons ELL is het bieden
van een duurzame woonomgeving in een veilige
omgeving voor een betaalbare prijs.
Dit alles vindt plaats in een energieneutraal
gebouw, dat is opgetrokken uit materialen van
natuurlijke oorsprong. Het meest in het oog
springende voorbeeld hiervan is het casco, dat
volledig is uitgevoerd in kruislings gelamineerd
hout: natuurlijk, licht en betrouwbaar. Het LIVin
woonconcept biedt ruimte voor een financieel
geschakeerde woongemeenschap. Hierbij is de
huisvesting van degenen die zijn aangewezen op
een sociale huurwoning voor ons een voorwaarde.
Zo bieden wij betaalbare woningen zonder in te
boeten op woonkwaliteit en leefgenot.

“Ons doel met ons Empathic
Living Lab is het bieden van
een duurzame woonomgeving
in een veilige omgeving voor
een betaalbare prijs.”

COFFR
Ir. Wim Boers heeft een rijke ervaring
in de vastgoedbranche. In 1997
heeft hij Kadans Vastgoed opgericht,
waarbij de focus heeft gelegen op
het ontwikkelen van, realiseren
van en investeren in logistieke en
light industrial gebouwen. Vanaf
2004 is de organisatie zich onder
de naam Bibitor ook succesvol gaan
specialiseren in horecavastgoed.
De afgelopen crisis vormde de reden
om te zoeken naar een nieuwe
vastgoedniche. Deze is gevonden
in het ontwikkelen van, realiseren
van en investeringen in laboratoria,
pilotplants, offices en dergelijke
op campussen van universiteiten.
Dit bleek zo een succes dat Kadans
Science Partner zich vanaf 2010
geheel is gaan focussen op deze
niche.
Met de komst van een nieuwe
aandeelhouder in 2017 heeft Wim
besloten om zijn functie als ceo te
beëindigden en ruimte te creëren voor
nieuwe vastgoed initiatieven onder de
naam COFFR. Door een persoonlijke
drijfveer en een jarenlange ervaring
als toezichthouder binnen een
zorginstelling, besloot hij zich te
richten op woon-zorgvastgoed.
COFFR Holding biedt nu, samen
met
haar
dochteronderneming
Livin Concepts, een woonoplossing
voor senioren, al dan niet met een
zorgvraag, die levensloopgeschikt
en duurzaam willen wonen in een
veilige, zorgzame omgeving voor een
betaalbare prijs.

Lectoraat Architecture in Health

KIVI Chair Architecture in Health is een
multidisciplinaire onderzoeksgroep die zich
bezighoudt met vernieuwingen op het gebied
van bouwen voor de gezondheid. Het lectoraat
focust daarbinnen op de volgende drie domeinen:
woonomgeving als stimulans, woonomgeving als
hulpmiddel en woonomgeving als medicijn. Dit
vindt ook zijn weerslag in de samenstelling van
deze onderzoeksgroep, waarin naast architectuur,
stedenbouw, bouwtechniek, elektrotechniek
en bouworganisatie ook de disciplines zorg,
sociologie, filosofie en innovatiewetenschap
vertegenwoordigd zijn.
In de onderzoekagenda van dit lectoraat wordt
uitgegaan van de behoeften van de gebruiker,
nieuwe sociale verhoudingen, technologische
mogelijkheden en (economisch) haalbare
concepten die antwoord geven op de ruimtelijke
vragen van vandaag èn morgen.

De KIVI Chair

KIVI onderscheidt excellente onderzoeksgroepen
van kennisinstellingen door hen te benoemen
tot KIVI Chair. Het doel hiervan is om de
schijnwerpers te richten op het onderzoek
en nieuwe verbindingen te leggen tussen
academische vakdisciplines en de samenleving.
In 2016 heeft KIVI het predicaat verleend aan het
lectoraat Architecture In Health op de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen (HAN) onder leiding van
prof.dr.ir. Masi Mohammadi.
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Het project Empathische Woning is een voorbeeld
van onderzoek binnen dit lectoraat. Dit project
richt zich op het ontwikkelen van innovatieve
woonconcepten die de menselijke maat van de
zorg borgen. Deze nieuwe generatie slimme
woning voor zorgvragende senioren zal zich
aanpassen aan de bewoner en ook deels de rol van
mantelzorger vervullen. Deze onderzoekswoning,
die in co-creatie met meer dan dertig bedrijven
ontwikkeld is, staat op het industrieterrein
KleefseWaard in Arnhem en is bestemd om
theoretische concepten uit te testen in de praktijk
en om de ontwikkelde innovaties te delen.

Empathic Living Labs

