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‘OP WEG NAAR EEN SLIMME 
WOONZORGOMGEVING’

De Nederlandse bevolking is aan het 

vergrijzen. Dit in combinatie met de 

steeds stijgende levensverwachting 

heeft grote gevolgen voor de zorgsector. In 2040 

zal meer dan een kwart van de samenleving 65 

jaar of ouder zijn, waarvan het aandeel 80-plus-

sers verdrievoudigt zal zijn ten opzichte van nu. 

Ouderen hebben gemiddeld meer (lichamelijke) 

beperkingen en daardoor een aanzienlijk hogere 

zorgvraag. Er zal dus meer zorg geboden moeten 

worden, waardoor er een hogere druk komt te 

staan op de beroepsbevolking. Om ervoor te 

zorgen dat de langdurige zorg ook in de toe-

komst betaalbaar blijft, is de zorg onderhevig 

aan grootschalige hervormingen. Zo is er een 

flinke verschuiving gaande van intramurale zorg 

naar zorg thuis. De hulpbehoevende oudere wil 

en kan langer thuis blijven wonen. Als gevolg 

daarvan zal, naast dat de zelfredzaamheid van de 

oudere belangrijker wordt, ook het beroep op 

mantelzorgers groter worden om langer thuis 

wonen voor ouderen mogelijk te maken.

DRIE LIVINGLABS
De drie LivingLabs die hier onderzoek naar 

verrichten, zijn ingebed in het PDEng program-

ma Smart Buildings and Cities. Een PDEng is de 

afkorting van Professional Doctorate in Enginee-

ring. Het is een tweejarige post-master die je 

kunt volgen na het behalen van een master aan 

een technische universiteit. De PDEng opleidin-

gen beantwoorden de vraag van de markt naar 

ervaren ontwerpers die in staat zijn om com-

plexe, nieuwe producten en innovatieve oplos-

singen te ontwerpen. Tijdens de post-master 

wordt de technische kennis van de trainee verbe-

terd op een academisch level en wordt deze 

kennis toegepast in de praktijk. Een belangrijke 

doelstelling van de PDEng opleidingen is de 

verbondenheid met de praktijk; er is altijd een 

organisatie betrokken voor wie de trainee een 

vraagstuk interdisciplinair op zal lossen. >>

Door: Masi Mohammadi; Leonie van Buuren; 

Marije Kortekaas; Joyce Fisscher

Drie LivingLabs in de regio Eindhoven, 

Roermond en ’s Hertogenbosch op het 

gebied van ‘een slimme woonzorgom-

geving’ gaan de samenwerking aan 

met de TU/e om de slimme woonzor-

gomgeving voor nu en in de toekomst 

te bouwen en uit te testen in het 

 dagelijks leven. Vanaf heden zal  

FMT Gezondheidszorg deze drie 

 projecten volgen.

Het nieuwe wonen

Wetenschap aan het woord: Smart 
Architectural Technologies (TU/e)
De leerstoel Smart Architectural Tech-
nologies van de Technische Universiteit 
Eindhoven verricht onder leiding van 
prof. dr. ir. Masi Mohammadi onderzoek 
naar ruimtelijke en technologische mid-
delen voor het bevorderen van het toe-
komstgericht en mensgericht bouwen. 
De werelden van mensgericht bouwen 
en innova eve technologie worden in 
het ontwerp bij elkaar gebracht om van 
daaruit te komen tot de ontwikkeling van 
een integraal concept voor de ‘Empathi-
sche woonomgeving’. Deze concepten 
en tools worden momenteel in samen-
werking met maatschappelijke organisa-

es gevalideerd in een aantal iving abs.



‘Slim Thuis’
The design of future-friendly 
healthcare properties to 
 stimulate healthy living for 
the lower social economical 
class

Door: ir. Marije Kortekaas

In de provincie Limburg is er sprake van dub-

bele vergrijzing. Jongeren trekken uit de provin-

cie, 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 het 

Empathische Huis, een woning die werkt als een 

mantelzorger. 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 Wo-

ningstichting Domus aan en heeft tot een sa-

menwerking tussen de Technische Universiteit 

Eindhoven en Woningstichting Domus geleidt.

WONINGSTICHTING DOMUS
Woningstichting Domus is een kleinschalige 

organisatie in Roermond die woningen aanbiedt 

aan mensen die in aanmerking komen voor een 

sociale huurwoning. Op dit moment heeft Do-

mus 970 woningen, waarvan ongeveer 27% zorg 

gerelateerd is. Woningstichting Domus wil zich 

inzetten voor de meest kwetsbare doelgroep, 

daarom heeft Domus de ambitie om meer huis-

vesting te realiseren voor senioren met een lage 

• ‘Welke benadering draagt bij aan het bereiken 

van de droom van de slimste, toekomstgerich-

te woonzorgomgeving van Nederland?’

De focus van de opdracht ligt op het ontwikke-

len van een toekomstgericht model in co-creatie 

voor een slimme woonzorgomgeving voor oude-

ren met dementie. Naast het model, zullen (ont-

werp)principes en randvoorwaarden worden 

opgesteld voor een casus, een nieuw gebouw 

voor de RSZK. De ontwerpprincipes en rand-

voorwaarden zullen een drietal thema’s beslaan: 

ruimtelijk, het zorgproces en technologie.

Een belangrijke methode binnen dit onderzoek 

is ‘Research through Design’; door middel van 

ontwerp kan een brug worden geslagen van 

theorie naar praktijk. Om de opdracht tot een 

goed einde te brengen zullen de volgende stap-

pen worden genomen:

1. Allereerst worden een aantal thema’s onder-

zocht: de organisatie RSZK, slimme zorg, het 

woonzorgconcept, duurzaamheid en de toe-

komstige locatie.

2. De studies leiden tot een visie voor een slim-

me woonzorgomgeving voor ouderen met 

dementie.

3. Deze visie wordt in de volgende stap omgezet 

naar randvoorwaarden en ontwerpprincipes.

4. Waarna een architect het gebouw (en de om-

liggende plot) zal ontwerpen.

5. Tegelijkertijd zal in een iteratief proces met de 

architect gewerkt worden aan het toekomstge-

richte model.

6. Uiteindelijk zal een toekomstgericht model 

voor een slimme woonzorgomgeving voor 

ouderen met dementie worden opgeleverd.

Dit onderzoeksproces wordt gemonitord en 

begeleid vanuit verschillende invalshoeken. Een 

onderzoeks- en realisatieteam van de RSZK en 

een team van academici en experts van de uni-

versiteit zullen de voortgang van feedback voor-

zien op bepaalde tijdstippen. Daarnaast zal het 

onderzoek door focusgroepen worden getoetst 

en natuurlijk zal er worden samengewerkt met 

de doelgroep.  <

‘Slim wonen ontzorgt’
A set of architectural design 
patterns and strategies 
for age friendly homes

Door: ir. Leonie van Buuren

In deze eeuw vinden vele veranderingen plaats, 

onder andere in de zorg- en bouwsector. Hierbij 

komen sociale uitdagingen naar voren, bijvoor-

beeld de vergrijzing van de bevolking in Neder-

land. Hoe kunnen deze ouderen langer thuis 

blijven wonen, of waardig en gelukkig in een 

verpleeghuis als het echt niet anders kan? Naast 

de veranderingen in de bouw- en zorgsector 

ontwikkelt de technologie zich in een snel tem-

po. Deze ontwikkelingen openen vele deuren 

om de sociale uitdagingen aan te gaan.

RSZK ZORGPROFESSIONALS
RSZK Zorgprofessionals is een vooruitstrevende 

zorgorganisatie in de segmenten verpleging, 

verzorging en thuiszorg, naast deze vormen van 

zorg leveren zij ook een breed scala aan dienst-

verlening aan huis. RSZK heeft vestigingen in de 

gemeenten Bladel, Reusel-de Mierden, Veldho-

ven, Eersel, Waalre en Bergeijk. In de gemeente 

Heeze-Leende, Oirschot en Valkenswaard is zij 

actief op het gebied van huishoudelijke hulp. RS-

ZK heeft de ambitie om te innoveren. In kwar-

taal één van 2017 hebben zij hun meerjarenbe-

leidplan voor de komende jaren opgesteld en 

hun ambitie en droom is om koploper te worden 

op het gebied van Slim Wonen. 

Vragen die naar boven komen, zijn:

• ‘Wat is de invloed van de technologie op het 

welzijn van de bewoners en medewerkers?’

• ‘Welke technologie past binnen de cultuur van 

de RSZK?’
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‘Ruimte voor duurzaam Geluk’
Social inclusion through 
 technological and spatial 
placemaking to create Demen-
tia-friendly communities

Door: ir. Joyce Fisscher

De gevolgen van de vergrijzing zijn ook van 

invloed op de kwaliteit van leven van de oudere. 

Toenemende leeftijd is een belangrijk risicofac-

tor voor onder andere eenzaamheid en demen-

tie. Wat hebben we eraan dat we ouder worden, 

als dit oud zijn ons niet gelukkig maakt?  

De trend dat men langer thuis wil blijven wonen, 

is al sinds de jaren 80 gaande. Maar desondanks 

zal er vanaf 2020 toch een absolute stijging zijn 

van het aantal bewoners in een instelling ten 

gevolge van de dubbele vergrijzing. Dit vraagt 

om grootschalige hervormingen, zodat de zorg 

in de toekomst betaalbaar blijft en de kwaliteit 

van de zorg en van het wonen kan blijven ge-

waarborgd. 

 
SINT JOZEFOORD WONEN WELZIJN EN 
ZORG
De zorgorganisatie Sint Jozefoord Wonen Wel-

zijn en Zorg heeft een grote maatschappelijke 

ambitie en wil duurzaam geluk bevorderen voor 

hun bewoners. Daarom heeft Sint Jozefoord de 

Technische Universiteit Eindhoven benaderd 

voor een samenwerkingsverband in de vorm van 

een ‘Living Lab’. Voor Sint Jozefoord staat welzijn 

van de bewoner voorop met aandacht voor de 

individuele wensen en daarom streeft Sint Joze-

foord naar een woonzorgomgeving die meevoelt 

met de bewoner, beweging stimuleert, vrijheid 

en veiligheid vergroot en de zelfredzaamheid 

versterkt. 

sociaaleconomische achtergrond. Naast het feit 

dat deze doelgroep minder geld te besteden 

heeft, stellen Kim Knoops en Marion van den 

Brakel (2010) dat deze doelgroep bijna 18 jaar 

eerder te maken krijgt met een achteruitgang 

van de lichamelijke gezondheid. Dit betekent dat 

de doelgroep van Woningstichting Domus, naar 

alle waarschijnlijkheid eerder een zorgvraag 

heeft en eerder te maken heeft met fysieke beper-

kingen die het leiden van een actief leven kun-

nen bemoeilijken.

TOEKOMSTGERICHTE WONINGEN
Het doel van deze PDEng-opdracht is om ont-

werpprincipes te ontwikkelen voor toekomstge-

richte woningen die een actief en zelfstandig 

leven stimuleren voor senioren met een lage 

sociaaleconomische achtergrond. Voor Woning-

stichting Domus betekend toekomstgericht dat 

het gebouw sociaal, bouwtechnisch en energe-

tisch duurzaam is. Dit vraagt om een herziening 

van de huidige woningvoorraad.

Voor deze opgave wordt gekeken naar een woon-

gebouw met 39 aanleunwoningen aan de Brede-

weg 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 wonin-

gen voor senioren. Om hier een antwoord op te 

kunnen vinden wordt op verschillende lagen 

onderzoek gedaan. Globaal zijn deze onderzoe-

ken te verdelen in drie onderwerpen: de ambities 

van de organisatie, ruimtelijke kwaliteit van de 

locatie en wensen en behoeftes van de doelgroep. 

De uiteindelijke resultaten gaan leiden tot ont-

werpprincipes voor toekomstgerichte woningen 

voor senioren en zullen uitgevoerd worden op de 

aangewezen locatie. <

 
KLEINSCHALIG WONEN
Om dit te bereiken wil Sint Jozefoord zich focus-

sen op het woonzorgconcept kleinschalig wonen, 

waarbij wordt gestreefd naar het creëren van een 

thuisgevoel voor de bewoners. In dit woonzorg 

concept staat de huiselijkheid centraal in plaats 

van institutionele zorg verlenen. Het doel is om 

daarbij een zo echt mogelijke gezinsvorm te 

creëren, waarbij het ‘wonen’ waar nodig wordt 

ondersteund door zorgprofessionals en techniek. 

Sint Jozefoord is gevestigd in een voormalig 

klooster omgeven door groen, waar bewoners de 

kans moeten krijgen om te recreëren in zoveel 

mogelijk vrijheid, waarbij de veiligheid gewaar-

borgd kan worden. Een omgeving die beweging 

en interactie stimuleert naar de behoefte van het 

individu. 

Om dit alles te bereiken is het allereerst belang-

rijk om het DNA van de organisatie te leren 

kennen en hun visie helder te krijgen. Daarnaast 

zullen de wensen en behoeften van de doelgroep 

(bewoners en de medewerkers) in kaart worden 

gebracht door middel van onder andere observa-

ties en workshops. Ook zal de locatie worden 

geanalyseerd op de kwaliteiten en mogelijkheden 

en is het natuurlijk belangrijk om inzicht te 

verkrijgen in de huidige (technologische) moge-

lijkheden en regelgeving ten behoeve van slimme 

zorg door onder andere best practices te analyse-

ren. Uiteindelijk zullen hieruit resultaten volgen 

die vertaald zullen worden naar ontwerpprinci-

pes voor het vormen van een masterplan voor 

een slimme woonzorgomgeving voor Sint Joze-

foord.  <
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