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Voorwoord 
 

Voor u ligt het onderzoeksrapport van het afstudeeratelier Fit the Future II, uitgevoerd aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. Het afstudeeratelier maakt deel uit van de masteropleiding 

Architecture, Building & Planning, met als hoofdprofiel Building Technology. Dit rapport is 

geschreven voor R. (Raoul) Borgans, K. (Kevin) van Moll, R. (Rico) Triches en M.W.K.H. (Michael) 

Urlings en is geschreven ter afsluiting van de gezamenlijke onderzoeksfase. Daarbij dient dit rapport 

als startpunt voor de laatste fase van het afstudeeronderzoek welke plaatsvindt op individuele basis.  

 

Dit rapport is bestemd voor eenieder die geïnteresseerd is in het opstellen van een woonconcept dat 

aansluit op de behoeften van senioren in het Nederland van 2030. Ook voor diegenen die 

geïnteresseerd zijn in ontwikkelingen en trends die van invloed zijn op Nederland (in de nabije 

toekomst) is dit rapport een verrijking. Tevens wordt er op overzichtelijke wijze inzicht gegeven in de 

behoeften van senioren en de aspecten waar verschillende woonconcepten zich op richten. 

 

Het doel van het afstudeeronderzoek was het opstellen van een duurzaam woonconcept dat aansluit 

op de behoeften van senioren in het Nederland van 2030. De afstudeerfase ging vliegend van start, en 

al gauw was er een brede theoretische achtergrond gecreëerd voor het te ontwikkelen woonconcept. 

Vol enthousiasme en gedrevenheid zijn vervolgens een drietal deelonderzoeken doorlopen en 

afgerond. Hierbij zijn de verschillende persoonskenmerken optimaal benut, waardoor er een uiterst 

prettige werksfeer heerste in de groep. Uiteindelijk is het Fit the Future woonconcept ontwikkeld: een 

integrale benadering van mens en milieu in de bebouwde omgeving. 

 

Het in praktijk brengen van de opgestelde uitgangspunten van het woonconcept bleek echter 

moeilijker dan gedacht. Ondanks de inzet van de afstudeercommissie, waarbij tevens diverse creatieve 

en inspirerende personen benaderd zijn, bleek het voor ons niet mogelijk om de vertaalslag te maken. 

Na verloop van tijd ontstonden er dan ook meningsverschillen, zowel tussen de groepsleden onderling 

als tussen de groepsleden en de afstudeercommissie. Deze meningsverschillen uitten zich vaak in 

discussies.  

Na verloop van tijd werden de discussies langer, maar ook feller. Dit laatste was voornamelijk het 

gevolg van frustratie: het voortvarend vooronderzoek kon niet op voortvarende wijze vervolgd 

worden. Het doel van de discussies is echter gedurende het gehele onderzoek gelijk gebleven, 

namelijk de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen en, waar mogelijk, te verhogen. 

 

Om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen, is uiteindelijk besloten om op individuele basis een 

product te ontwikkelen dat aansluit op de theoretische achtergrond van dit rapport. Gedurende deze 

fase is het enthousiasme uit de eerste fase van het onderzoek teruggevonden. Uiteindelijk is het 

afstudeeronderzoek dan ook met een positief gevoel afgerond door alle groepsleden.  

 

Gedurende het afstudeeronderzoek hebben wij intensief contact gehad met de afstudeercommissie. 

Wij willen dan ook de gehele afstudeercommissie, bestaande uit prof. dr. ir. J.J.N. Lichtenberg 

(voorzitter afstudeercommisie), dr. ir. M. Mohammadi (eerste begeleider) en ir. M.M.T. Dominicus 

(tweede begeleider), zeer hartelijk bedanken voor de waardevolle adviezen, hulpvolle tips en 

inspirerende bijeenkomsten. Wij willen hen een extra woord van dank geven voor het geduld en de 

oplossingsgerichtheid die zij toonden gedurende de periode die voor ons niet als ‘gemakkelijk’ is 

ervaren. 

 

Tijdens de bijeenkomsten op de Universiteit hebben we naast de vaste afstudeercommissie extra 

assistentie gehad van ir. Kristel Hermans (Kristel Hermans Architectuur) en ir. Cyrille Gijbels-Janssen 

(Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). We willen jullie graag bedanken voor de vele adviezen en tips 

die we hebben ontvangen.  
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Daarnaast willen we een aantal personen bedanken die gedurende het gehele onderzoek een 

adviserende rol hebben gespeeld. Hierbij gaat er een speciaal woord van dank uit naar Martin 

Koppenhol (VBI Verkoop Maatschappij B.V.), Gerard Nijboer (Zorg & Milieu), Ron van Wijk 

(Hogeschool van Arnhem en Nijmegen / GFSC Consultants & Engineers BV)  en Peter van Lente (Huis & 

Milieu). Hun enthousiaste instelling en constante feedback op de producten hebben er mede aan 

bijgedragen dat het Fit the Future woonconcept vorm heeft gekregen.  

 

Tijdens het afstudeeronderzoek hebben we regelmatig de mogelijkheid gehad gesprekken te voeren 

en/of bijeenkomsten bij te wonen met meerdere experts. We willen hen bedanken voor de input die 

wij hebben mogen ontvangen met betrekking tot ons onderzoek. Het gaat hierbij om: Jan Worst (RVH 

Business-Research), Jouke Post (XXArchitecten), Werner Willems (Willems Technisch Adviesbureau), 

Theo Maessen (Cythemadim B.V.), Douwe Dijkstra (Obvion Hypotheken), Jan-Arie de Gier 

(BrabantWonen), Peter Zandbergen (Architectenatelier Petrus), Louis de Boer (Greenhouse), Maartje 

Baede (BeBright), Marcel Bullinga (Futurecheck), Stevan Esselink (Huis & Milieu), Roy Venekamp 

(Huis & Milieu), Rogier Laterveer (Hogeschool Utrecht), Rob Westerdijk (Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen), Jonathan van Deutekom (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), Hajo Schilperoort (TU/e, 

faculteit Architectuur), Bert Blocken (TU/e, faculteit Bouwfysica), Roel Gijsbers (TU/e, faculteit 

Bouwkunde) en Maarten Willems (TU/e, faculteit Architectuur).  

 

Wij hopen dat we naast deze groep personen niemand zijn vergeten te bedanken die op welke wijze 

dan ook een bijdrage geleverd heeft aan het afstudeeronderzoek en/of de totstandkoming van dit 

rapport. Mochten we onverhoopt iemand vergeten zijn te bedanken, dan willen we u alsnog hartelijk 

bedanken voor uw bijdrage.  

 

Raoul Borgans, 

Kevin van Moll, 

Rico Triches, 

Michael Urlings. 

 

Eindhoven, 25 juni 2015. 

 

 
  

https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Architectenatelier+Petrus&trk=prof-0-ovw-curr_pos
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Samenvatting 
 

In Nederland is er sprake van een vergrijzing van de bevolking, oftewel een stijging van het relatieve 

aandeel ouderen ten opzichte van de overige bevolking. Ouderen hebben een verhoogd risico op 

chronische ziekten, waardoor in combinatie met de vergrijzing de vraag naar zorg toeneemt. De 

zorgcapaciteit in Nederland is echter ontoereikend. In reactie hierop vindt er onder invloed van het 

overheidsbeleid een verschuiving plaats van intramurale zorg naar extramurale zorg, hetgeen inhoudt 

dat ouderen langer zelfstandig dienen te blijven wonen. De (huidige) Nederlandse vastgoedmarkt is 

hier echter niet geschikt voor, gezien er een tekort is aan woningen die aan de eisen van senioren 

voldoen. 

 

Om een oplossing te bieden aan het ontoereikende aantal geschikte woningen voor senioren, is er in 

dit onderzoek getracht een duurzaam woonconcept te ontwikkelen dat aansluit op de behoeften van 

senioren in het Nederland van 2030. In de nabije toekomst dient er niet alleen ingespeeld te worden 

op geschikte woningbouw voor senioren: ook dient de vastgoedmarkt duurzaam te zijn, in de breedste 

zin van het woord. 

 

De basis voor het te ontwikkelen woonconcept vindt oorsprong in het Hamburger model, dat uitgaat 

van functionele eisen (wat is de vraag?) enerzijds en prestatie eisen (hoe kan voldaan worden aan de 

vraag?) anderzijds. Deze eisen worden gevormd door de thema’s mens en milieu respectievelijk 

gebouw en intelligente technologie. Het te ontwikkelen woonconcept is het antwoord van de prestatie 

eisen aan de functionele eisen.  

De functionele- en prestatie eisen zijn onderhevig aan tijd en context. Om te kunnen reageren op 

veranderingen is aanpasbaarheid benodigd.  

 

Om inzicht te verkrijgen in de context van het te ontwikkelen woonconcept heeft er een 

literatuuronderzoek plaatsgevonden naar trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het 

Nederland van 2030. Daarbij hebben er gesprekken plaatsgevonden met trendwatchers om de 

bevindingen te bevestigen. Gezien toekomstontwikkelingen niet exact te voorspellen zijn, zijn de 

verschillende trends vertaald naar een zogeheten impact- en onzekerheidsmatrix.  

Middels een scenariokruis zijn er een viertal scenario’s opgesteld, welke betrekking hebben op 

grondstoffen enerzijds (zijn deze schaars of voldoende aanwezig?) en de samenleving anderzijds (is 

men individueel of collectief ingesteld?). Om een toekomstbestendig woonconcept te realiseren dient 

het te kunnen functioneren binnen alle scenario’s. Tevens blijkt dat woningen stimulerend dienen te 

zijn, hetgeen inhoudt dat zij een positieve bijdrage dienen te leveren aan (de gezondheid van) de mens 

en het milieu.  

 

Om een overzicht van de behoeften van (Nederlandse) senioren te verkrijgen, heeft er een 

literatuuronderzoek plaatsgevonden naar de behoeften die men heeft enerzijds en naar de functionele 

kwaliteit die men aan woningen stelt anderzijds. Dit heeft geleid tot een uiteenzetting, opgesteld voor 

zowel de mens in het algemeen als senioren. Er blijkt geen (duidelijk) aanwijsbaar verschil te zijn 

tussen de behoeften van senioren en die van de mens in het algemeen. Dit geldt ook voor de 

functionele kwaliteitseisen welke aan woningen gesteld worden.  

Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat senioren behoefte hebben aan comfort, autonomie, sociale 

interactie, privacy en veiligheid & zekerheid. Gezien gezondheid een toestand van totaal fysiek-, 

sociaal- en mentaal welzijn is, kan het voldoen aan de behoeften een (positieve) bijdrage leveren aan 

de gezondheid van een individu.  

De samenstelling van de vijf behoeften blijft gelijk gedurende het gehele leven van een persoon. Het 

is echter mogelijk dat de behoeften zelf, de waarde die men aan de verschillende behoeften hecht en 

de invulling van de behoeften veranderd gedurende tijd. Het te ontwikkelen woonconcept moet het 

dan ook mogelijk maken om zich aan te kunnen passen aan de individuele behoeften van een persoon 

en (mogelijke) veranderingen hierin.  
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Afb. S.1: Fit the Future woonconcept 

Een woonconcept omschrijft een visie over de wijze waarop de aansluiting van de prestatie eisen op 

de functionele eisen vertaald wordt naar een woning. Om inzicht te verkrijgen hierin heeft er een 

literatuuronderzoek plaatsgevonden naar een tiental woonconcepten. Hierbij is middels een overzicht 

bepaald welke focuspunten tot de verschillende woonconcepten behoren. De basis voor de 

focuspunten wordt gevormd door de thema’s uit het theoretisch kader, te weten mens, milieu, 

(aanpasbaarheid van het) gebouw en intelligente technologie.  

De gestelde thema’s blijken slechts gedeeltelijke en gefragmenteerd aanwezig te zijn in reeds 

bestaande woonconcepten. Het te ontwikkelen woonconcept dient hierop in te spelen door de thema’s 

te integreren.  

 

De combinatie van de resultaten uit de drie 

literatuuronderzoeken hebben geleid tot het Fit the Future 

woonconcept. Dit woonconcept gaat uit van een integrale 

benadering van de mens en het milieu binnen de bebouwde 

omgeving. In afbeelding S.1 is een schematische weergave 

van dit woonconcept opgenomen. 

 

Het Fit the Future woonconcept heeft als uitgangspunt dat 

gebouwen een positieve bijdrage leveren aan (de gezondheid 

van) de mens en het milieu. Met andere woorden: beiden 

worden gestimuleerd. Daarbij dient het gebouw (en 

intelligente technologie in het gebouw) aanpasbaar te zijn 

aan veranderende eisen voortkomend uit de mens en het 

milieu. Hierdoor ontstaat er een woonconcept dat zich aan 

kan blijven passen (fit) aan toekomstomstandigheden 

(future).  

 

Het woonconcept wordt gesymboliseerd door een drietal seizoenen, welke staan voor (al dan niet 

terugkerende) veranderingen in eisen die gesteld worden aan de gebouwde omgeving. De frequentie 

van (aanpasbaarheid aan) deze cycli is verschillend. De seizoenen van het leven symboliseren 

verschillende levensfasen van een individu, waar de seizoenen van de dag verschillende activiteiten 

welke gedurende de dagdelen uitgevoerd worden symboliseren. De meteorologische seizoenen hebben 

betrekking op verschillende klimaatomstandigheden.  

 

In dit onderzoek is het niet mogelijk gebleken om het Fit the Future woonconcept te vertalen naar een 

ontwerp voor een gebouw((onder)deel). De voornaamste reden hiervoor is dat de drie thema’s 

moeizaam op gelijkwaardige wijze geïmplementeerd kunnen worden binnen een ontwerp zonder 

compromissen te sluiten tussen de thema’s.  

In aanvulling hierop zijn er een viertal aanvullende deelonderzoeken uitgevoerd, waarbij het Fit the 

Future woonconcept vertaling heeft gevonden in een product gerelateerd aan de inbouw resp. gevel. 

Hiervoor wordt verwezen naar de volgende (deel)rapporten: 

 

 R. Borgans –   De ontwikkeling van een dynamisch inbouwconcept. 

 

 K. van Moll –   Het ontwikkelen van een duurzaam gevelconcept dat aansluit op de 

     veranderende seizoenen van mens en milieu 

 

 R. Triches –   Seizoens-aanpasbaar watergevelelement ter reductie van  

     gezondheidsklachten. 

 

 M.W.K.H. Urlings –  Het ontwikkelen van een faciliterende kern voor bestaande  

     woningbouw die aanpasbaar is aan de seizoenen van het leven. 
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Summary 
 

The Dutch population is aging, which means that the relative proportion of the elderly compared to 

the rest of the population increases. Seniors have an increased risk of getting chronical diseases, 

which combined with the aging society results in an increased demand for healthcare. However, the 

healthcare capacity in the Netherlands is insufficient for this increasing demand. This leads to a shift 

from inpatient care to outpatient care. Due to this shift, seniors are forced to live longer 

independently. The problem with this is that the (current) Dutch real-estate market has a shortage of 

dwellings which meet the requirements of seniors.  

 

To provide a solution for the insufficient number of suitable dwellings for seniors, the goal of this 

research is to develop a sustainable housing concept which meets the requirements of seniors in the 

Netherlands in 2030. In the future, the building stock has to be both appropriate for seniors and 

sustainable. 

 

The housing concept originates from the Hamburger model, which describes how the performance 

requirements meet the functional requirements. In this research, the functional requirements emerge 

from both the human and the environment, while the performance requirements are described by the 

building and intelligent technology in it. Both the functional and performance requirements may 

change as a result of time and context. To respond to these changes, adaptability is required.  

 

A literature review on trends and future developments has been executed to gain insight in the context 

of the Netherlands in 2030. The results of this literature review have been discussed with several 

trend-watchers. Because the results of trends and future developments cannot be predicted 

(accurately), they are translated into a so-called impact- and uncertainty matrix. 

Using a scenario cross has led to four scenarios which are related to both raw materials (are they 

scarce or sufficiently available?) and the society (is it set individually or collective?). To be future 

proof, the housing concept which has to be developed has to function in all scenarios. Further, it has 

been found that the built environment has to have a positive contribution to (the health of) the human 

and the environment.  

 

A literature review has been executed to get an overview of the requirements of (Dutch) seniors. This 

review has focused on both requirements and the functional quality of dwellings, related to humans in 

general (without a specific target group) and for seniors. It has been found that there is no 

(significant) difference between the requirements of seniors in comparison with those of humans in 

general. This also applies for the functional quality of dwellings which is required. 

The requirements of seniors are comfort, autonomy, social interaction, privacy and safety & security. 

Considering health is a state of total physical-, social- and mental wellbeing, meeting the requirements 

of elderly can have a (positive) contribution to their health. 

During the lifetime, the composition of the requirements of seniors will remain the same. However, it 

is possible that the requirements themselves, the value seniors attach to the requirements and the way 

in which the requirement are met change over time.  

 

A housing concept describes a vision on how to translate the way the performance requirements meet 

the functional requirements into a dwelling. To understand this, a literature review has been executed 

regarding ten existing housing concepts. In this review there has been determined which points of 

focus belong to the housing concepts. The basis for the points of focus is formed by the themes of the 

theoretical framework (human, environment, building (adaptability) and intelligent technology).  

It has been found that the four themes are only partial and fragmented present in existing housing 

concepts. In response to this, the housing concept which has to be developed has to integrate the 

themes.  
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By combining the results of the three literature reviews the 

Fit the Future housing concept has been developed. This 

housing concept is based on an integrated approach of 

human and environment in the built environment. Image S.1 

presents the Fit the Future housing concept.  

 

The Fit the Future housing concept is based on the fact that 

buildings have a positive contribution to (the health of) the 

human and the environment. In other words, both are 

stimulated. Thereby, the building (and intelligent technology 

in it) has to be adaptable to changing requirements arising 

from the human and the environment. By doing this, the 

housing concept can continuously fit to future conditions.  

 

The housing concept is symbolized by three seasons which 

stand for (recurring) changes in requirements which are imposed on the built environment. The 

frequency of (adaptability to) these cycles is different. The seasons of life symbolize different stages 

of life of the human, where the seasons of the day symbolize various activities which are performed 

during the day. The meteorological seasons relate to different climatic conditions. 

 

In this research it was found not possible to translate the Fit the Future housing concept to a design 

for a building (component). The main reason for this is that it was not found possible to implement the 

three themes equivalently without compromising between the themes.  

In addition to this, there are four additional sub-studies conducted, in which the Fit the Future 

housing concept has been translated into a component related to the infill respectively the façade. The 

following references apply for the sub-studies: 

 

 R. Borgans –   De ontwikkeling van een dynamisch inbouwconcept. 

 

 K. van Moll –   Het ontwikkelen van een duurzaam gevelconcept dat aansluit op de 

     veranderende seizoenen van mens en milieu 

 

 R. Triches –   Seizoens-aanpasbaar watergevelelement ter reductie van  

     gezondheidsklachten. 

 

 M.W.K.H. Urlings –  Het ontwikkelen van een faciliterende kern voor bestaande  

     woningbouw die aanpasbaar is aan de seizoenen van het leven. 

 

 

 

 
 
 

 
  

Image S.1: Fit the Future housing concept 
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1.1 Aanleiding 
Nederland en andere Westerse landen hebben te maken met een snel veranderende 

bevolkingssamenstelling als gevolg van een vergrijzing van bevolking (CBS, 2014a). Een vergrijzing 

van de bevolking houdt in dat er een relatieve stijging is van het aantal ouderen ten opzichte van de 

overige bevolking. Dit resulteert in een stijging van de gemiddelde leeftijd van de bevolking. 

 

De vergrijzing van de Nederlandse bevolking heeft meerdere oorzaken. Vlak na de Tweede 

Wereldoorlog was er een geboortegolf, de zogenaamde babyboom. Deze periode werd vervolgens in 

de jaren ’60 en ’70 gevolgd door een ontgroening van de bevolking. Gedurende deze ontgroening 

daalde het geboortecijfer weer. Hierdoor is er een contrast ontstaan tussen het aantal jongeren en 

ouderen in de Nederlandse bevolking. Dit contrast wordt op zijn beurt weer versterkt door een stijging 

in levensverwachting, mede door een gezondere levensstijl van de bevolking en medische 

ontwikkelingen (CBS, 2014b). 

 

De gevolgen van de vergrijzing zijn terug te zien in de bevolkingssamenstelling. Prognoses van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (2014c) geven aan dat het aantal personen met een leeftijd van 65 

en hoger de komende jaren zal toenemen. Tevens vindt er een stijging plaats van het relatieve aandeel 

65-plussers ten opzichte van de totale Nederlandse bevolking.  

 
Tabel 1.1: Overzicht 65-plussers in Nederlandse bevolking vertaald  
             naar relatieve aandeel ten opzichte van de totale bevolking    
 

Jaar Aantal 65-plussers 
Relatief aandeel 
t.o.v. bevolking 

2013 2.800.000 16,8% 
2030 4.200.000 23,9% 
2050 4.700.000  26,2% 

 

De in tabel 1.1 weergegeven cijfers gaan in tegen eerdere prognoses waarin voorspeld werd dat het 

aandeel ouderen rond 2037 zijn toppunt zou bereiken. De prognoses van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (2014c) houden rekening met een stagnatie van de Nederlandse bevolkingsgroei waardoor 

het relatieve aandeel 65-plussers vrijwel gelijk blijft.  

 

Het vergrijzen van de bevolking heeft een aantal gevolgen voor de toekomst van Nederland. Ouderen 

hebben een verhoogde kans op chronische ziekten (Zantinge et al., 2011), hetgeen in combinatie met 

de vergrijzing zal leiden tot een verhoogde vraag naar zorg. De zorgcapaciteit zal hierdoor 

ontoereikend zijn waardoor er tevens problematiek ontstaat met betrekking tot de betaalbaarheid van 

zorg in Nederland (Chorus et al., 2011). Om hierop in te spelen is het overheidsbeleid erop gericht om 

ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen (Zantinge et al., 2011). Internationaal staat dit 

bekend als ‘aging in place’. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats van intramurale zorg naar 

extramurale zorg (Van Galen et al., 2013). Volgens onderzoek van Engelhardt & Greenhalgh – Stanley 

(2010) is er een direct aantoonbaar bewijs dat ouderen de behoefte hebben om onafhankelijk thuis te 

blijven wonen. Er mag dus gesteld worden dat het beleid van de overheid en de behoefte van ouderen 

om langer zelfstandig thuis te wonen goed op elkaar aansluiten. 

 

1.2 Probleemveld 
In de huidige Nederlandse vastgoedmarkt is er een tekort aan woningen die aan de eisen van senioren 

voldoen (Van Galen et al., 2013). Ter indicatie: in 2012 woonde 25% van de Nederlandse 75-plussers 

in een voor hen ongeschikte woning (Dammers et al., 2013), hetgeen neerkomt op circa 190.000 

ongeschikte woningen. Men verwacht dat dit aantal oploopt tot circa 400.000 woningen in 2030 

indien er geen extra aandacht aan woningaanpassing of nieuwbouw wordt besteedt.  

 

Bij het afstemmen van het woningaanbod op de vraag is het van belang om aandacht te besteden aan 

woningen welke geschikt zijn voor het langer zelfstandig wonen van ouderen. Deze woningen dienen 
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te voldoen aan de behoeften van de bewoners, waardoor de woningen kunnen bijdragen aan de 

kwaliteit van het leven. Er wordt hierdoor niet alleen een positieve bijdrage geleverd aan 

(Nederlandse) senioren. Ook de overheid, zorgverleners, woningbouwcorporaties en 

projectontwikkelaars kunnen hier uiteindelijk voordeel uit halen.  

 

Een andere ontwikkeling is de wereldwijde aandacht voor duurzaamheid. De laatste jaren wordt er 

steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid, mede doordat er wereldwijd milieuproblematiek 

heerst. Eén van de oorzaken van de milieuproblematiek is de toenemende wereldbevolking, welke 

leidt tot een verhoogde vraag naar natuurlijke hulpbronnen. Het is de verwachting dat deze 

bevolkingstoename in de toekomst aanhoudt waardoor ook, wanneer geen extra aandacht wordt 

besteedt aan duurzaamheid, de druk op het milieu blijft bestaan (PBL Netherlands Environmental 
Assessment Agency, 2012).  

In 1987 heeft de Brundtland-commissie in haar rapport ‘Our common future’ duurzame ontwikkeling 

omschreven als “de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen 

van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. De roep naar 

duurzame ontwikkeling was een reactie op de geconstateerde wereldwijde milieuproblematiek. 

 

Duurzaamheid beperkt zich dan ook niet tot één enkele sector, waardoor ook de (Nederlandse) 

bouwsector een bijdrage dient te leveren aan een duurzame ontwikkeling. Ter indicatie: in de 

Nederlandse bouwsector wordt er jaarlijks 25 miljard kilogram afval geproduceerd (Compendium voor 

de Leefomgeving, 2014). Dit is bijna twee keer zoveel als de afvalproductie van alle Nederlandse 

huishoudens tezamen. 

 

1.3 Doelstelling & onderzoeksvraag 

1.3.1 Doelstelling van het onderzoek 

De doelstelling van het onderzoek is opgesteld in reactie op de in § 1.2 geschetste problematiek. 

Enerzijds zijn er (in de nabije toekomst) onvoldoende geschikte seniorenwoningen, anderzijds heerst 

er milieuproblematiek als gevolg van een niet-duurzame consumptiemaatschappij. Om hierop in te 

spelen is de doelstelling van het onderzoek als volgt: 

 

Het ontwikkelen van een duurzaam woonconcept  

dat aansluit op de behoeften van senioren in het Nederland van 2030. 

 

1.3.2 Doelstelling in het onderzoek 

Naast het realiseren van de hierboven genoemde hoofddoelstelling, zijn er een tweetal 

nevendoelstellingen welke bereikt dienen te worden gedurende het onderzoek. 

 

De eerste nevendoelstelling is van praktische aard en heeft betrekking op het ter praktijk brengen van 

het te ontwikkelen woonconcept. Nadat het woonconcept ontwikkeld is, zal een mogelijke 

ontwerpvariant uitgewerkt worden en (gedeeltelijk) gerealiseerd worden als demonstratiewoning. 

Deze demonstratiewoning wordt gerealiseerd in Industriepark de Kleefse Waard te Arnhem.  

 

De tweede nevendoelstelling is van wetenschappelijk aard en heeft betrekking op het bepalen van de 

invloed van trends op het opgestelde theoretisch kader. In § 2.2 wordt het theoretisch kader nader 

toegelicht. Om inzicht te verkrijgen in het Nederland van 2030 worden er diverse trends onderzocht. 

Gedurende het onderzoek wordt er getracht de invloed van de trendfactoren op het theoretische kader 

te bepalen.  
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1.3.3 Onderzoeksvraag 

Om de doelstelling van het onderzoek te bereiken, is het noodzakelijk om de onderzoeksvraag te 

beantwoorden. De onderzoeksvraag die van toepassing is voor dit onderzoek is als volgt: 

 

Op welke wijze kunnen de behoeften van senioren in het Nederland van 2030 

vertaald worden naar een duurzaam woonconcept? 

 

1.3.4 Deelvragen 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden en het onderzoek te structureren, zijn er een vijftal 

deelvragen opgesteld. Door deze deelvragen (en bijbehorende sub-vragen) te beantwoorden, kan er 

uiteindelijk een antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag. De deelvragen zijn als volgt: 

 

1. Hoe ziet naar verwachting het Nederland in 2030 uit waarbinnen het woonconcept geplaatst 

zal worden? 

a. Welke trends en ontwikkelingen zijn van invloed op het Nederland van 2030? 

b. Wat zijn mogelijke invloeden van deze trends en ontwikkelingen op het Nederland van 

2030? 

c. Wat is de verwachtte context waarbinnen het woonconcept geplaatst zal worden? 

d. Waar is naar verwachting volgens de trends en ontwikkelingen in het Nederland van 

2030 vraag naar aangaande woningen? 

  

2. Wat zijn naar verwachting de behoeften van senioren in het Nederland van 2030? 

a. Wat zijn de huidige behoeften van de mens? 

b. Op welke wijze verschillen de behoeften van de mens met de behoeften van senioren? 

c. Op welke wijze worden de behoeften van de mens beïnvloed naarmate men ouder 

wordt? 

d. Op welke wijze worden de behoeften van de mens beïnvloed door trends en 

ontwikkelingen? 

 

3. Op welke wijze kunnen bestaande woonconcepten bijdragen aan de ontwikkeling van een 

duurzaam woonconcept voor het Nederland in 2030? 

a. Welke woonconcepten zijn er vanaf 1950 tot op heden ontwikkeld voor woningbouw? 

b. Wat zijn de voornaamste kenmerken van de verschillende woonconcepten? 

c. Wat zijn de voornaamste focuspunten van de verschillende woonconcepten? 

d. Welke positieve- en negatieve aspecten van de woonconcepten kunnen gebruikt 

worden om een duurzaam woonconcept voor senioren in het Nederland van 2030 te 

realiseren?  

 

4. Op welke wijze kunnen de behoeften van senioren binnen de verwachtte context van het 

Nederland in 2030 vertaald worden naar een duurzaam woonconcept? 

a. Wat zijn de uitgangspunten voor het te realiseren duurzaam woonconcept voor 

senioren? 

b. Wat is een mogelijke vertaling van de uitgangspunten naar een visie op een duurzaam 

woonconcept voor senioren? 

 

5. Wat is een mogelijke uitwerking van de visie op het duurzaam woonconcept voor senioren in 

Nederland in 2030?  

a. Welke eigenschappen dient een mogelijke uitwerking van het woonconcept te 

bezitten? 

b. Welke mogelijke varianten sluiten aan op het opgestelde woonconcept? 

c. Wat is een mogelijke vertaling van één van deze varianten naar een ontwerp? 
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1.3.5 Definiëring hoofdvraag 

Om eenduidigheid te creëren is er een overzicht opgenomen van de definities van een vijftal 

kernwoorden uit de hoofdvraag.  

 

Behoeften 

De behoeften worden opgevat als de eisen en wensen die afhankelijk zijn van de doelgroep en 

beïnvloed kunnen worden gedurende de tijd.  

 

Binnen de behoeften kan er onderscheid gemaakt worden tussen de ‘eisen’ en ‘wensen’ van personen. 

De eisen zijn de behoeften of zelfs de eisen voor een gezond leven (Leidelmeijer et al., 2003), waarbij 

gezondheid opgevat wordt als een toestand van totaal fysiek-, mentaal- en sociaal welzijn (WHO, 

1948). Deze eisen zijn in beginsel universeel. De wensen beschrijven de wensen waarmee het leven 

van een individu aangenamer wordt. Deze wensen zijn zowel plaats-, tijd- als cultuurgebonden 

waardoor deze van persoon tot persoon kunnen verschillen (Leidelmeijer et al., 2003). 

 

Senioren 

Senioren zijn personen met een leeftijd van 55 jaar en ouder. 

 

Senioren worden veelal onderverdeeld in een drietal categorieën: 55 – 64 jaar, 65 – 74 jaar en 75 jaar 

en ouder (De Klerk, 2004; Kullberg, 2005). Senioren met een leeftijd van 55 – 64 jaar worden ook wel 

de jongere senioren genoemd. Deze leeftijdsgroep is het meest vitaal en maatschappelijk actief. 

Senioren van 65 – 74 jaar zijn merendeels gepensioneerd en gezond. Bij senioren van 75 jaar en ouder 

speelt de gezondheid een grotere rol (Kullberg, 2005).  

Aangezien alle senioren betrokken worden in het onderzoek is er sprake van een gevarieerde groep en 

wordt er geen categorie buitengesloten. 

 

2030 

Het jaartal 2030 is een concretisering van de nabije toekomst. 

 

Hoe groter de tijdshorizon is, des te onzekerder zijn voorspellingen met betrekking tot de toekomst. 

Gezien de tijdsspanne met het heden is het enerzijds mogelijk om door de geringe tijdsspanne 

ontwikkelingen omtrent de toekomst te onderzoeken, terwijl er anderzijds voldoende tijd voor de 

maatschappij (en bouwsector) is om het te ontwikkelen woonconcept op te nemen. Het jaar 2030 is 

echter geen harde datum, maar slechts een aanduiding voor de periode rondom het jaartal 2030. Het 

concretiseren van de nabije toekomst heeft betrekking op het trendniveau megatrends, welke een 

tijdsperiode van tien tot 30 jaar beslaan. Megatrends dringen langzaam door in de samenleving en 

oefenen langdurig invloed uit op de samenleving, waardoor deze aansluiten op de doelstelling van dit 

onderzoek. 

Uiteraard is de keuze voor de tijdshorizon en het te hanteren trendniveau afhankelijk van het 

vraagstuk waarvoor scenario’s gemaakt worden. Ter beeldvorming: infrastructuur heeft een 

levensduur van enkele decennia waardoor een vooruitblik van enkele tientallen jaren geschikt is 

(Dammers et al., 2013). 

 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid wordt gezien als een evenwicht tussen het sociale-, 

ecologische- en economische domein (Leidelmeijer et al., 2003). 

 

Het evenwicht tussen deze drie domeinen loopt parallel aan de Triple 

Bottom Line (Elkington, 1997), zie afbeelding 1.1. Deze strategie is 

gericht op de economische prestaties (profit), met respect voor de sociale 

kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). Wanneer 

deze domeinen in evenwicht zijn, is er sprake van duurzaamheid.  

Planet 

 

People 

 

Profit 

 

Afb. 1.1: Triple Bottom Line 
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Woonconcept 

Een woonconcept is een visie over de wijze waarop de aansluiting van de prestatie-eisen op de 

functionele eisen wordt vertaald in een woning of woongebouw (Sogelée, 2000; Agyefi – Mensah, 

2013).  

 

1.3.6 Afbakening van het onderzoek 

Zoals hierboven beschreven is er sprake van duurzaamheid wanneer er evenwicht heerst tussen 

sociale- (people), ecologische- (planet) en economische (profit) domein. Het onderzoek richt zich in 

beginsel echter enkel op het sociale- en ecologische domein. Het economische domein wordt buiten 

beschouwing gelaten gezien men zich de laatste decennia voornamelijk gericht heeft op de 

economische component (Kandacher, 2014). De sociale component is daarentegen de meest 

verwaarloosde component. Het te ontwikkelen woonconcept zal zich dan ook voornamelijk richten op 

het welzijn van de gebouwgebruiker hetgeen ingepast wordt binnen de ecologische kaders. 

Daarnaast zijn wij – het onderzoeksteam – ervan overtuigd dat wanneer de economische component 

meegenomen zou worden dit de ontwikkeling van het concept beperkt op het gebied van sociale- en 

ecologische duurzaamheid. Gezien de doelstelling om een innovatief woonconcept te realiseren, is dit 

niet gewenst. 

 

De doelstelling van het onderzoek is het ontwikkelen van een duurzaam woonconcept dat aansluit op 

de behoeften van senioren in het Nederland van 2030. Uiteindelijk zal het ontwikkelde woonconcept 

vertaald worden naar een ontwerp.  

De uiteindelijke realisatie van het ontwerp vindt plaats in Industriepark de Kleefse Waard te Arnhem. 

Hierbij wordt het ontwerp ingepast in het casco van de Ecoprefab woning van VBI. Mogelijke 

beperkingen met betrekking tot onder andere dimensies van het casco worden in eerste instantie niet 

aangenomen bij het (technisch) uitwerken van het ontwerp. Indien het reeds gerealiseerde casco 

belemmeringen oplevert, heeft dit mogelijk een negatieve invloed op het ontwerp. Kortom: het 

ontwerp wordt (technisch) uitgewerkt als ware een nieuwbouwproject, waarbij er een vertaalslag 

wordt gemaakt naar de afmetingen van de Ecoprefab woning van VBI. Het ontwerp kan dus als het 

ware gezien worden als toepasbaar in bestaande bouw.  

 

1.4 Relevantie van het onderzoek 

1.4.1 Maatschappelijke relevantie 

Door te onderzoeken wat een duurzaam woonconcept is dat aansluit op de behoeften van senioren in 

het Nederland van 2030 wordt er een oplossing geboden aan het ontoereikende aantal geschikte 

woningen voor senioren. Daarbij wordt er tevens een bijdrage geleverd aan het langer (onafhankelijk) 

thuis kunnen blijven wonen. Dit heeft niet alleen een positieve invloed op de behoefte van senioren 

om langer zelfstandig te wonen (Engelhardt et al., 2010) maar ook op de kwaliteit van het leven. 

Bovendien heeft het langer thuis wonen van senioren positieve gevolgen voor de zorgkosten in 

Nederland. 

 

De ontwikkeling van een duurzaam woonconcept kan een mogelijk antwoord zijn op de huidige en 

toekomstige milieuproblematiek. Door de integrale benadering van duurzaamheid wordt er een 

woonconcept ontwikkeld met aandacht voor de mens, passend binnen de ecologische kaders. Doordat 

het woonconcept (en een mogelijke uitgewerkte variant) in bestaande bouw ingepast kunnen worden, 

kan de milieubelasting van gebouwen gereduceerd worden. Hierbij kan er gedacht worden aan een 

reductie van sloopafval en gebruik van grondstoffen ten behoeve van (nieuw)bouw.  

 

Doordat een uitwerking van het woonconcept (gedeeltelijk) gerealiseerd wordt in de praktijk als 

demonstratiewoning, kunnen stakeholders met betrekking tot woningbouw (voor senioren) lering 

trekken uit het woonconcept. Het woonconcept kan voor deze stakeholders zowel als inspiratiebron 

als stimuli dienen ten behoeve van toekomstig te realiseren projecten. Daarnaast wordt voor deze 
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stakeholders in kaart gebracht wat de context is waarbinnen woningen voor senioren in 2030 gebouwd 

zullen worden. Dit leidt wellicht tot aanpassingen van de wijze van het ontwerpen en realiseren van 

gebouwen.  

 

1.4.2 Wetenschappelijke relevantie 

Gedurende het onderzoek wordt er een toevoeging gegeven op het Hamburger model (Gielingh, 1988) 

door een andere opvatting van de functionele eisen. Deze functionele eisen komen namelijk niet 

alleen voort uit de gebruikers maar tevens uit het milieu. Het belang van deze benadering wordt 

gevormd door de bestaande interactie tussen mens en milieu (Millennium Ecosystem Assessment, 

2005). Het milieu stelt hierdoor eisen aan de wijze waarop wij als mens invulling geven aan onze 

leefomgeving. 

 

Naast de functionele eisen die gevormd worden door de thema’s mens en milieu, worden de prestatie 

eisen gevormd door de thema’s intelligente technologie en gebouw (aanpasbaarheid). De kern van 

het onderzoek om een duurzaam woonconcept te ontwikkelen wordt dus gevormd door vier thema’s. 

Daar waar het merendeel van de woonconcepten vanuit één of twee thema’s worden ontwikkeld (§ 

5.6), behaald dit onderzoek een grotere volledigheid door een balans te vinden tussen vier thema’s. 

 

Daarnaast wordt gedurende het onderzoek bepaald welke trends invloed hebben op het (tijdens het 

onderzoek aangehouden) Hamburger Model. Indien mogelijk wordt met behulp van literatuur de 

invloed van trendfactoren op elkaar aangetoond en aannemelijk gemaakt met een voorbeeld. 

Daarnaast wordt aan de hand van voorbeelden aannemelijk gemaakt op welke wijze de trendfactoren 

de thema’s uit het Hamburger Model beïnvloeden. Het bepalen van de invloed van trends op de 

thema’s uit het Hamburger model beperkt zich echter tot het geven van voorbeelden: hier worden 

geen statistische bewijzen voor gegeven. 

 

Van deze trends wordt een overzicht gegeven van trends die in de toekomst van invloed kunnen zijn 

op het wonen in Nederland. Deze trends waarmee de context van Nederland in 2030 wordt geschetst, 

kunnen door andere geïnteresseerde gebruikt worden als uitgangspunt bij het ontwerp van woningen 

voor de toekomst. 

 

Om inzicht te verkrijgen in woonconcepten wordt er een overzicht gecreëerd van diverse 

woonconcepten en hun voornaamste focuspunt(en). Gedurende het onderzoek worden de 

verschillende woonconcepten met elkaar vergeleken en zullen zowel positieve- als negatieve aspecten 

met betrekking tot de woonconcepten de revue passeren. Gezien er tevens zogenaamde ‘best 

practices’ geanalyseerd worden, is het mogelijk om het verschil tussen de theorie (lees: het 

woonconcept) en de praktijk (lees: de best practices) aan te tonen.  

 

1.5 Leeswijzer 
Nu aan de hand van hoofdstuk 1 duidelijk is geworden wat de achtergrond en doelstelling van het 

onderzoek is, zal in hoofdstuk 2 het theoretische kader en de opzet van het onderzoek aan bod komen. 

Hierbij wordt de fasering met de toegepaste onderzoeksmethodiek besproken. 

Vervolgens zal hoofdstuk 3 gewijd zijn aan de eerste deelvraag die betrekking heeft op Nederland in 

2030. Hierin worden de kenmerken en eigenschappen van trends besproken waarna een overzicht van 

eenentwintig trends en ontwikkelingen met hun invloed wordt gegeven. Door middel van 

scenarioplanning wordt de context geschetst voor het wonen in de toekomst. Tot slot wordt in dit 

hoofdstuk de invloed van de trends op het theoretisch kader toegelicht. 

 

Daarna zal in hoofdstuk 4 een uiteenzetting worden gemaakt van de behoeften van ‘de mens in het 

algemeen’ en specifiek voor senioren. Hierbij worden de indicatoren behorende tot deze behoeften 

bepaald en vertaald naar (subjectieve) woningeisen. Tot slot wordt in dit hoofdstuk toegelicht hoe de 

behoeften kunnen veranderen als gevolg van veroudering en toekomstinvloeden. 
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Hierop volgend zal in hoofdstuk 5 een overzicht worden gegeven van een tiental woonconcepten 

waarbij de eigenschappen en kenmerken worden beschreven. Van deze woonconcepten worden 

tevens de voornaamste focuspunten bepaald. Als vervolg hierop wordt besproken op welke wijze de 

woonconcepten aan deze focuspunten voldoen. Tot slot worden in dit hoofdstuk positieve en 

negatieve punten van de woonconcepten aangekaart, waaruit lering kan worden getrokken. 

 

Aansluitend op deze drie hoofdstukken die gewijd zijn aan de deelvragen, zal hoofdstuk 6 het 

woonconcept bespreken dat uit deze deelvragen is voortgekomen. Allereerst komt aan bod hoe het 

woonconcept is opgesteld vanuit de resultaten van de deelvragen. Daarnaast worden ook de 

uitgangspunten vastgesteld die kenmerkend zijn voor het opgestelde concept. Tot slot volgt in dit 

hoofdstuk een analyse van deze uitgangspunten. Deze resulteert in een aantal ontwerpcriteria die 

helpen te voldoen aan het ‘Fit the Future woonconcept’. 

 

Hoofdstuk 7 is gewijd aan de uitwerking, waarbij getracht is de uitgangspunten van het woonconcept 

te vertalen naar een praktische uitwerking. Hierbij zijn aan de hand van een morfologische analyse 

een drietal varianten opgesteld die tevens gewaardeerd zijn door middel van toetsingscriteria. 

 

Tot slot wordt dit onderzoek afgesloten met hoofdstuk 8 dat de conclusies en discussie met 

aanbevelingen behandeld, naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en het opgestelde 

woonconcept. 
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2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond, fasering en methodiek van dit onderzoek 

toegelicht. Het onderzoek is ingebed in een bestaande theorie, welke is vertaald naar het theoretische 

kader van dit onderzoek. De totstandkoming en definiëring van dit theoretisch kader wordt hieronder 

toegelicht. 

De wijze waarop het onderzoek verder gefaseerd wordt, wordt visueel weergegeven middels het 

onderzoekmodel. Afsluitend worden in dit hoofdstuk de methodieken die worden gehanteerd om de 

deelvragen te beantwoorden toegelicht.  

 

2.2 Theoretische achtergrond 

2.2.1 Theoretisch kader 

De mens en zijn omgeving vormen geen statische eenheid maar zijn onderdeel van een dynamisch 

proces waarbij de mens de omgeving beïnvloedt en vice versa. Een zogenaamde ‘fit’ tussen de mens 

en zijn omgeving is de uitkomst van een proces waarbij de mens zijn verhouding ten opzichte van zijn 

omgeving evalueert en zoekt naar een situatie die past bij zijn ‘needs’ en ‘desires’ (Leidelmeijer et al., 

2003). Het theoretische model dat hierop aansluit is het Hamburger model (Gielingh, 1988), afbeelding 

2.1.  

 

Het Hamburger model maakt onderscheid tussen de gevraagde functionaliteit 

en de geboden oplossing. De eisen van de gebruikers vormen de vraag 

waarmee het functionele concept (functional concept) wordt gedefinieerd. 

Daarnaast worden de ontwerpattributen onderscheiden waarmee voorzien 

kan worden in de vraag. Deze attributen worden gedefinieerd als het concept 

van oplossingen (solution concept). Het doel van deze benadering is het 

vinden van een aansluiting van de voorzieningen op de vraag.  

 

Een verdere ontwikkeling van het Hamburger model staat bekend als het performance-based building 

concept (Hattis, 1996; Pilzer et al., 2005), afbeelding 2.2. Dit concept geeft de relatie weer tussen de 

functie, bestaande uit de gebruikerseisen, en de vorm die de ontwerpattributen aannemen bij bepaalde 

eisen. Hierbij wordt aangenomen dat wanneer begrepen wordt wat gebruikers eisen (what) en wat de 

reden hiervoor is (why), het mogelijk is om te bepalen hoe (how) hieraan kan worden voldaan. 

Daarnaast bestaat hierbij de opvatting dat de vraag welke attributen (which) onderdeel uitmaakt van 

het antwoord op hoe te voldoen aan de functionele eisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande benadering is vertaald naar functionele- en prestatie eisen. De functionele eisen vormen 

hierbij de vraag wat deze eisen zijn en de prestatie eisen vormen het antwoord hoe aan deze eisen 

voldaan kan worden. Dit uitgangspunt vormt de basis voor het theoretisch kader van dit onderzoek en 

is opgenomen in afbeelding 2.3. 

De functionele eisen worden gevormd door de eisen die voortkomen uit de mens (Gielingh, 1988; 

Agyefi – Mensah, 2013) en uit het milieu (Kaebernick et al., 2003). De mens stelt eisen aan zijn 

leefomgeving, maar eveneens stelt het milieu eisen aan de wijze waarop wij als mens invulling geven 

Functional concept 

 

Solution concept 

 

Afb. 2.1: Hamburger model 

User functional requirements 

Design attributes 

Functional concept 

What + why 

 

Which + How 

Solution concept 

 

Afb. 2.2: Het aangepaste Hamburger model 
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aan onze leefomgeving. Bovendien bestaat er interactie tussen de thema’s mens en milieu (Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005) aangezien de mens een plaats inneemt binnen het milieu, het milieu 

beïnvloedt maar tevens beïnvloed wordt door het milieu.  

De prestatie eisen worden gevormd door de thema’s gebouw en intelligente technologie. Ook tussen 

deze thema’s bestaat een interactie, aangezien intelligente technologie geïmplementeerd is in het 

gebouw (Mohammadi, 2010) en zij samenwerken om een leefomgeving te creëren waarmee voldaan 

kan worden aan de eisen die voortkomen uit de mens en het milieu.  

 

Binnen het onderzoek wordt aan de hand van een woonconcept 

antwoord gegeven op de wijze waarop de prestatie eisen aan 

kunnen sluiten op de functionele eisen. De functionele eisen 

vanuit de mens en het milieu kunnen veranderen onder de 

invloed van tijd. Om te reageren op veranderende eisen zoeken 

bewoners naar mogelijkheden om hun eisen aan te passen aan 

de ruimte of vice versa (Agyefi – Mensah, 2013). De prestatie 

eisen dienen aan te sluiten op de functionele eisen, zowel op 

tijdstip t1 als in de loop van tijd (tx). Om dit te bereiken is 

aanpasbaarheid benodigd. Hierbij dienen niet alleen de 

prestatie eisen aanpasbaar te zijn; ook de functionele eisen 

zullen zich in zekere mate aanpassen aan de prestatie eisen 
(Agyefi – Mensah, 2013). 

 

De functionele eisen en de wijze waarop de prestatie eisen aansluiten op deze eisen binnen het 

woonconcept zijn niet alleen onderhevig aan tijd maar speelt zich ook af binnen een bepaalde context. 

Binnen deze context beïnvloeden trends het samenspel tussen functionele- en prestatie eisen. 

Gedurende dit onderzoek wordt er getracht te bepalen welke invloed trends kunnen hebben op het 

opgestelde theoretisch kader. Een toelichting op deze invloed wordt gegeven in § 3.5. Het theoretisch 

kader is weergegeven in afbeelding 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 2.3: Uitgangspunt theoretisch kader 
 

Afb. 2.4: Theoretisch kader behorende bij het onderzoek 



 

2. Onderzoek   Pagina | 29  
2.2 Theoretische achtergrond  2.2.2 Definiëring theoretisch kader 

De thema’s ‘mens’, ‘milieu’, ‘gebouw’ en ‘intelligente technologie’ zijn samen met het verbindende thema 

‘aanpasbaarheid’ gebaseerd op de resultaten van een brainstormsessie. Deze brainstormsessie heeft op 21/02/2014 

plaatsgevonden op de Technische Universiteit Eindhoven. Het doel van de sessie was bepalen welke thema’s aanwezig 

dienen te zijn binnen een duurzaam woonconcept. Dit resulteerde in de thema’s ‘comfort’, ‘energie’, ‘flexibiliteit’ en 

‘technologie’. Om deze thema’s op een overeenkomstige orde van grootte te brengen, zijn overkoepelende begrippen 

aangenomen die ondersteund worden door (wetenschappelijke) literatuur. Comfort is hierbij vertaald naar mens, en 

energie naar milieu. Technologie is daarnaast gesplitst in gebouw en intelligente technologie. Door onderscheid te 

maken tussen beide thema’s wordt duidelijker dat de technologie die het gebouw vormt, samenwerkt met intelligente 

technologie om vorm te geven aan de beantwoording van de functionele eisen. Aangezien flexibiliteit een maatregel is 

om te kunnen blijven voldoen aan veranderende eisen is dit aangenomen als het verbindende thema. De thema’s mens 

en milieu zijn hierbij tevens een afspiegeling van het sociale- en ecologische domein behorende bij de Triple Bottom 

Line.  

Aanwezigen brainstormsessie: Studenten M2 Product Development 2013 – 2014 | Martin Koppenhol (VBI) | Gerard 

Nijboer (Zorg & Milieu) | Ron van Wijk (HAN) | Stevan Esselink (Huis & Milieu) | Roy Venekamp (Huis & Milieu) | 

Jonathan van Deutekom (HAN) | Masi Mohammadi (TU/e) | Maurice Dominicus (TU/e) | 

 

 

2.2.2 Definiëring theoretisch kader 

Om eenduidigheid te creëren is er een overzicht opgenomen van de definities van de vijf thema’s en 

twee kernbegrippen behorende bij het theoretisch kader.  

 

Mens 

De mens wordt gezien als de gebouwgebruiker met zijn constant veranderende eisen op het gebied 

van welzijn, gezondheid, veiligheid, privacy, (keuze)vrijheid en sociale structuur (Elkington, 1997; 
Duijvestein, 2011).  

 

Milieu 

Het milieu is de verzameling van ecosystemen waarin een dynamische interactie plaatsvindt tussen 

alle levende- (planten, dieren en micro-organismen) en niet-levende componenten (Johnson et al., 

1997; Millennium Ecosystem Assessment, 2005).  

 

Gebouw 

Gebouwen zijn fysieke elementen die beschikken over een basale-, gebruiks-, ecologische-, 

esthetische- en strategische waarde en bestaan uit verschillende componenten zoals het casco, huid, 

installaties en inbouw, welke allemaal beschikken over een verschillende levensduur en functionaliteit 

(Rutten, 1997; VMRG, 2006; Schmidt III, 2010). 

 

Intelligente technologie 

Intelligente technologie levert een bijdrage aan het gebruiksgemak in een woning en heeft betrekking 

op de mate waarin een persoon geloofd dat een systeem een bijdrage levert aan het waargenomen nut, 

zonder aanvullende inspanningen en op een dusdanig aanvaardbare en onopvallende manier 

geïnstalleerd voor gebruik (Schuurman et al., 2007; Schikhof et al., 2010; Van Hoof, 2011). 

 

Aanpasbaarheid 

Aanpasbaarheid is de capaciteit van het gebouw en intelligente technologie om effectief de 

veranderende eisen van de context in de tijd te kunnen faciliteren gedurende de gehele (technische) 

levensduur, waarbij de inspanningen en belastingen voor mens en milieu hiervoor zo ver mogelijk 

worden gereduceerd (Schmidt III, 2010; Gijsbers, 2011).  
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Trend 

Een trend is een ontwikkeling die over een tijdsperiode van tien tot 30 jaar een grote invloed heeft op 

de samenleving waardoor er een verandering wordt veroorzaakt die voor iedereen merkbaar is (Van 

der Duin et al., 2006; Nekkers, 2006).  

 

Woonconcept 

Een woonconcept is een visie over de wijze waarop de aansluiting van de prestatie-eisen op de 

functionele eisen wordt vertaald in een woning of woongebouw (Sogelée, 2000; Agyefi – Mensah, 

2013).  

 

2.2.3 Relaties theoretisch kader 

Zoals weergegeven in het theoretisch kader (afbeelding 2.4), bestaan er relaties tussen de functionele- 

en prestatie eisen. Hieronder zullen de relaties tussen de bijbehorende thema’s kort toegelicht worden. 

 

Mens – Gebouw 

De mens woont in het gebouw en voert er zijn dagelijkse activiteiten uit. De woning biedt niet alleen 

de ruimte maar is ook faciliterend voor de functie om deze activiteiten uit te voeren. Wanneer de 

kenmerken van de ruimte (o.a. afmetingen, vorm en layout) de activiteiten ondersteunen dan is er 

sprake van een functioneel ruimteontwerp. Indien de functionele eisen van de mens veranderen, zoekt 

de mens naar mogelijkheden om zijn eisen aan te passen aan de ruimte of vice versa (Agyefi – Mensah, 

2013). In dat geval zoekt de mens naar mogelijkheden om het gebouw aan te passen aan zijn eisen. 

 

Het gebouw beïnvloedt het welzijn van de mens doordat de gezondheid aangetast kan worden door 

(factoren gerelateerd aan) emissies van materialen, het binnenklimaat en ongelukken (Itard et al., 

2006). De gezondheid van de mens kan echter ook op positieve wijze beïnvloedt worden door het 

gebouw. Hierbij kan gedacht worden aan een healing environment, waarbij een omgeving wordt 

geschept die in positieve zin bijdraagt aan het welbevinden, herstel en de genezing (Bovenberg et al., 

2010).  

 

Mens – Intelligente technologie 

Intelligente technologie kan het dagelijks leven van de mens beïnvloeden doordat een geheel aan 

sensoren en systemen ervoor kan zorgen dat zaken worden geregeld wanneer de bewoner wordt 

beperkt door zijn beperkte fysieke mogelijkheden (Idenburg et al., 2010). Domotica, oftewel 

intelligente technologie, kan een adequaat middel zijn om senioren uit te rusten voor een zelfredzaam 

leven (Mohammadi, 2010). Intelligente technologie heeft dus een invloed op de mens door deze te 

ondersteunen in zijn dagelijkse activiteiten. 

 

Ouderen willen echter zelf beslissingen kunnen blijven nemen over het al dan niet gebruik maken van 

de aanwezige intelligente technologie (Mohammadi, 2010). De bewoner heeft dus invloed op de 

intelligente technologie door de keuzevrijheid om gebruik te maken van deze technologie en in welke 

mate. Intelligente technologie kan daarnaast ook beïnvloed worden door persoonlijke kenmerken en 

aanwezigheid van de mens. De technologie kan hier vervolgens op reageren (Schuurman et al., 2007).  

 

Milieu – Gebouw 

De gebouwde omgeving beïnvloedt het milieu, enerzijds door vervuiling, anderzijds door het gebruik 

van energie, materialen, land (Ding, 2007) en water. Het milieu stelt de eis dat de biologische 

diversiteit en de biochemische samenstelling van de biosfeer worden behouden door correct gebruik 

van lucht, water en voorzieningen van het grondgebied (Moldan et al., 2012).  
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Hoogleraar Kees Duijvestein 

introduceerde in 1993 een stappenplan 

bestaande uit drie stappen. Deze stappen 

rangschikken duurzame maatregelen 

voor de bouwsector in volgorde van 

voorkeur. Deze drie stappen hebben als 

het ware de basis gevormd voor de trias-

aanpakken op het gebied van onder 

andere energie, water en land. De drie 

stappen zijn: 

1. Voorkom onnodig gebruik 

2. Gebruik oneindige bronnen 

3. Efficiënt gebruik oneindige 

bronnen 

Door de toegenomen bewustwording van het belang van 

ecologische duurzaamheid tracht men de negatieve 

milieueffecten van de gebouwde omgeving te reduceren. De 

trias-aanpak vormt uitgangspunten om de invloed van 

gebouwen op het milieu te verminderen (Entrop et al., 2009). 

Door bij het ontwerp van een gebouw rekening te houden met 

de thema’s energie, materialen, water en land kan de 

negatieve invloed op het milieu gereduceerd worden. 

 

Milieu – Intelligente technologie  

De negatieve milieueffecten van de gebouwde omgeving 

kunnen niet alleen gereduceerd worden door bij het ontwerp 

rekening te houden met de belasting op het milieu. Ook met 

behulp van intelligente technologie kunnen de milieueffecten 

beïnvloed worden. Informatiesystemen, behorende tot 

intelligente technologie, kunnen bewoners bijvoorbeeld bewust maken van hun energiegebruik. Als 

gevolg hiervan neemt het energiegebruik af (Ueno et al., 2005). 

 

2.3 Fasering van het onderzoek 
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, is het zaak om de bijbehorende deelvragen te 

beantwoorden. Om het onderzoek te structureren is er een onderzoekmodel opgesteld. Het 

onderzoekmodel is weergegeven in afbeelding 2.5. In het onderzoekmodel zijn een drietal fasen te 

onderscheiden. Deze fasen zullen hieronder toegelicht worden.  

 

Toelichting op de fasering 

Het onderzoek is opgedeeld in een drietal fasen: de definitiefase, de conceptuele fase en de 

uitwerkingsfase. Deze drie fasen zullen achtereenvolgend worden doorlopen. 

 

De definitiefase heeft betrekking op het definiëren van de probleem- en doelstelling. Daarnaast wordt 

in deze fase gedefinieerd hoe Nederland er in 2030 uit zal zien, wat (naar verwachting) de behoeften 

van senioren zijn in het jaar 2030 en hoe bestaande woonconcepten bij kunnen dragen aan de 

ontwikkeling van een duurzaam woonconcept voor senioren in het Nederland van 2030. Met andere 

woorden: in de definitiefase wordt vastgesteld hoe Nederland er in 2030 uitziet en aan welke 

behoeften een woonconcept voor senioren dient te voldoen. 

 

De definitiefase wordt vervolgd door de conceptuele fase. In deze fase wordt de kennis welke 

vergaard wordt gedurende de definitiefase vertaald naar de context van het te realiseren woonconcept 

en de uitgangspunten welke hierbij horen. Vervolgens vindt er een vertaalslag plaats naar het 

uiteindelijke woonconcept. Met andere woorden: in de conceptuele fase worden de uitgangspunten 

voor het te realiseren woonconcept vertaald naar een duurzaam woonconcept voor senioren in het 

Nederland van 2030. 

 

Zodra het woonconcept ontwikkeld is, vindt de uitwerkingsfase plaats. Hierbij wordt het ontwikkelde 

woonconcept vertaald naar mogelijke ontwerpvarianten. Vervolgens wordt een van de ontwikkelde 

varianten geoptimaliseerd en verder uitgewerkt. Met andere woorden: in de uitwerkingsfase wordt het 

woonconcept uitgewerkt tot een ontwerp.  
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2.4 Methodieken 
Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag en bijbehorende deelvragen is het noodzakelijk om 

een methode te raadplegen. In deze paragraaf wordt per fase van het onderzoek toegelicht welke 

methoden toegepast zijn. 

 

2.4.1 Methodiek algemeen 

De dataverzameling die benodigd is voor het beantwoorden van de deelvragen vindt plaats middels 

een literatuuronderzoek. Om consistentie te waarborgen, worden algemene kenmerken met 

betrekking tot het literatuuronderzoek toegelicht. 

 

Literatuur 

De geraadpleegde literatuur ten behoeve van de dataverzameling bestaat uit zowel primaire- als 

secundaire bronnen (University of Groningen, 2014).  

 

Tot de primaire bronnen worden gedurende het onderzoek de volgende bronnen gerekend:  

 Artikels uit wetenschappelijke journals. 

 Artikels ten behoeve van congressen. 

 Dissertaties.  

 Boeken. 

 Onderzoeksrapporten en publicaties van overheidsinstellingen en door overheden ingestelde 

commissies.  

 Websites van de overheid, overheidsinstellingen en door overheden ingestelde commissies. 

 

Tot de secundaire bronnen worden gedurende het onderzoek de volgende bronnen gerekend: 

 Afstudeerverslagen van studenten aan (technische) universiteiten en hogescholen. 

 Onderzoeksrapporten en publicaties van instellingen, commissies en bedrijven welke niet 

door de overheid aangesteld zijn. 

 Websites van instellingen, commissies en bedrijven welke niet door de overheid aangesteld 

zijn. 

 Productinformatie en brochures. 

 

Doorverwijzingen uit artikels (behorende tot de primaire bronnen) worden tevens aangenomen als 

primaire bronnen. Additionele literatuur welke verkregen wordt via (leden van de) 

afstudeercommissie (en middels gesprekken met experts) wordt gecategoriseerd volgens 

bovenstaande verdeling.  

Hoewel primaire bronnen de voorkeur hebben ten behoeve van de dataverzameling, worden 

secundaire bronnen ook gebruikt ten behoeve van het verzamelen van data wanneer hier geen 

primaire bronnen voor beschikbaar zijn. Secundaire bronnen worden echter voornamelijk gebruikt ten 

behoeve van het vergaren van (indirecte) kennis en ideeën.  

 

Zoekmachines & zoektermen 

Gedurende het literatuuronderzoek wordt er gebruik gemaakt van de volgende zoekmachines: 

Emerald Insight, Focus TU/e, Google, Google Scholar, Sciencedirect en Springerlink. 

 

Per deelvraag is opgenomen welke zoektermen gebruikt zijn ten behoeve van het verkrijgen van 

(geschikte) literatuur. De toegepaste zoektermen zijn daarbij in zowel het Nederlands als het Engels 

ingevoerd, waarbij tevens combinaties van verschillende zoektermen gebruikt zijn. 
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Ir. Maartje Baede (11-06-2014) is Innovatie 

Management ingenieur van de TU/e en is verbonden 

aan BeBright als expert in sociale innovatie. Gedurende 

een gesprek met haar gaf zij aan dat het er bij het 

ontwikkelen van scenario’s niet om gaat om te 

voorspellen welk scenario uit gaat komen. Het is bij 

scenarioplanning de bedoeling om een woonconcept te 

ontwikkelen dat voldoet aan alle scenario’s – “een 

woonconcept dat robuust is.”  

2.4.2 Methodiek definitiefase 

Deelvraag 1 – Nederland in 2030  

De vraag die beantwoordt dient te worden is: hoe ziet naar verwachting het Nederland in 2030 uit 

waarbinnen het woonconcept geplaatst zal worden? 

 

Om deze vraag te beantwoorden worden trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. Bij het in kaart 

brengen van de trends en ontwikkelingen ligt de focus op megatrends, gezien zij een tijdsperiode 

beslaan van 10 tot 30 jaar en de basis vormen voor maxitrends (5 – 10 jaar) en microtrends (0 – 5 jaar) 

(Roothart et al., 2002). De megatrends welke onderzocht worden, zijn afkomstig uit de zogenaamde 

DESTEP-analyse (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013)  welke betrekking 

heeft op demografische-, economische-, sociaal-culturele-, technologische-, ecologische- en politieke 

trends. Trends met betrekking tot economie en politiek worden buiten beschouwing gelaten; in 

hoofdstuk drie wordt de reden hiervoor toegelicht. De trends en ontwikkelingen worden in kaart 

gebracht aan de hand van een literatuuronderzoek. Vervolgens vinden er (enkele) gesprekken met 

trendwatchers plaats ter bevestiging van de informatie uit de geraadpleegde literatuur. Hierbij zijn 

gesprekken gevoerd met Ir. Maartje Baede (BeBright), Marcel Bullinga (Futurecheck) en Douwe M. 

Dijkstra (Obvion Hypotheken). De geraadpleegde literatuur komt voort uit (een combinatie van) de 

volgende zoektermen: 2030, demografische trends, ecologische trends, ontwikkelingen, sociaal-

culturele trends, technologische trends, toekomst, trends, wonen.  

 

Wanneer de trends en ontwikkelingen in kaart zijn gebracht, worden deze vervolgens vertaald naar 

scenario’s welke gelden voor het Nederland van 2030. Om tot verschillende scenario’s te komen is 

het echter noodzakelijk om van elke trend de mate van zekerheid en de impact op het wonen te 

bepalen. Middels een matrix wordt visueel gemaakt wat de zekerheid en impact van elke individuele 

trend is, de zogeheten impact- en onzekerheidsmatrix. Deze matrix komt tot stand vanuit een analyse 

van de in kaart gebrachte trends en 

ontwikkelingen. Trends welke een hoge 

onzekerheid en tevens een hoge impact op het 

wonen hebben, vormen de uitersten voor de 

scenario’s. Deze uitersten worden ook wel 

kernonzekerheden genoemd. Uiteindelijk worden 

de kernonzekerheden in een scenariokruis 

geplaatst, waardoor er verschillende scenario’s 

ontstaan. Deze scenario’s vormen de context voor 

het te ontwikkelen woonconcept.  

 

De impact- en onzekerheidsmatrix geeft echter niet alleen kernonzekerheden; ook wordt aangetoond 

welke trends een vrijwel hoge zekerheid hebben. Trends met een hoge zekerheid geven als het ware 

aan waar vraag naar is in het Nederland van 2030. Alvorens deze conclusie getrokken mag worden 

vanuit de impact- en onzekerheidsmatrix is het noodzakelijk om een zogenaamd systeem dynamisch 

model op te stellen. Middels een analyse van de trends en ontwikkelingen worden in een dergelijk 

model de verbanden tussen de verschillende trendfactoren weergegeven. Zo kan het zijn dat (de 

factoren uit) trends elkaar versterken of verzwakken. Trends die op het eerste oog niet direct behoren 

tot de zekerheden, kunnen mogelijk versterkt worden door trends met een hoge zekerheid. Daardoor is 

het mogelijk dat zij toch een relevante positie innemen in de nabije toekomst. Met andere woorden: 

het doel van het opstellen van het systeem dynamisch model is aan te tonen welke trends naar alle 

waarschijnlijkheid zeker zijn en de marktvraag bepalen. 

 

Tot slot wordt de invloed van de trendfactoren bepaald op het opgestelde theoretisch kader. Hierbij 

wordt zowel de invloed van de trendfactoren op elkaar als op elk thema uit het theoretisch kader 

bepaald. De bepaling van de invloed komt voort uit het literatuuronderzoek naar trends en 

ontwikkelingen. Elke interactie tussen trends onderling en met het theoretisch kader worden toegelicht 

aan de hand van een voorbeeld. 
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De toegepaste methodiek ten behoeve van het beantwoorden van deelvraag 1 is opgenomen in tabel 

2.1. 

 
Tabel 2.1: Toegepaste methodiek ten behoeve van deelvraag 1 
 

Vraag? Wat? Hoe? Waarom? 

1a 
Overzicht trends & 
ontwikkelingen 

Literatuuronderzoek In kaart brengen trends & ontwikkelingen 

1b 
Overzicht trends & 
ontwikkelingen 

Literatuuronderzoek 
Invloed op het wonen bepalen van trends 
en ontwikkelingen 

1a; 1b 
Overzicht trends & 
ontwikkelingen 

Gesprek met 
trendwatchers 

Bevestiging van informatie 

1c 
Impact- en 
onzekerheidsmatrix 

Analyse van 
literatuuronderzoek 

Kernonzekerheden t.b.v. scenario’s 

1d 
Impact- en 
onzekerheidsmatrix 

Analyse van 
literatuuronderzoek 

Zekerheden t.b.v. marktvraag 

1d Systeem dynamisch model 
Analyse van 
literatuuronderzoek 

Bevestiging en aanvulling van zekerheden  

- Invloed van trendfactoren 
Analyse van 
literatuuronderzoek 

Bepalen van de invloed van 
trendfactoren op het theoretisch kader 

 

Deelvraag 2 – Behoeften in 2030 

De vraag die beantwoordt dient te worden is: wat zijn naar verwachting de behoeften van senioren in 

het Nederland van 2030? 

 

Om de tweede deelvraag te beantwoorden wordt er een literatuuronderzoek uitgevoerd. Hierbij 

worden zowel de behoeften van de mens in het algemeen als de behoeften van senioren in kaart 

gebracht. Door tevens in kaart te brengen wat de functionele eisen zijn die de mens in het algemeen en 

senioren aan hun woningen stellen, wordt er vanuit een derde- en vierde startpunt getracht een 

overzicht te creëren van de behoeften van de (oudere) mens. De functionele eisen komen namelijk 

voort uit de behoeften van de mens. Het analyseren van de data verkregen vanuit vier startpunten leidt 

uiteindelijk tot een uniform overzicht van de behoeften van senioren (en de daarmee samenhangende 

indicatoren).  

De geraadpleegde literatuur komt voort uit (een combinatie van) de volgende zoektermen: 2030, 

basisbehoeften, behoeften, functionele behoeften, functionele kwaliteit, senioren, toekomst, 

woontevredenheid.  

 

Aangezien zowel de universele behoeften van de mens als van senioren in kaart worden gebracht, is 

het middels analyse mogelijk om een eventuele verandering van de behoeften van de mens naarmate 

men ouder wordt in kaart te brengen. 

 

De dataverzameling naar de behoeften van senioren maakt het daarnaast mogelijk om te analyseren 

wat de invloed van trends en ontwikkelingen op de behoeften van de mens zijn. Doordat er een 

overzicht ontstaat van de behoeften van de mens en de oorsprong van deze behoeften, is het mogelijk 

om uitspraken te doen over een verandering hiervan in een tijdsbestek van circa 15 jaar.  

 

Uiteindelijk is het mogelijk om een programma van eisen op te stellen, waardoor er een overzicht 

ontstaat van de behoeften waar een woningontwerp voor senioren aan dient te voldoen. 

 

De toegepaste methodiek ten behoeve van het beantwoorden van deelvraag 2 is opgenomen in tabel 

2.2. 
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Tabel 2.2: Toegepaste methodiek van behoeve van deelvraag 2 
 

Vraag? Wat? Hoe? Waarom? 

2a Behoeften van de mens Literatuuronderzoek In kaart brengen algemene behoeften 

2a 
Functionele eisen aan 
woningen 

Literatuuronderzoek Bevestiging van algemene behoeften 

2b Behoeften van senioren Literatuuronderzoek In kaart brengen van behoeften senioren 

2b 
Functionele eisen aan 
woningen 

Literatuuronderzoek Bevestiging van behoeften senioren 

2b Behoeften van senioren 
Analyse van 
literatuuronderzoek 

Uniform overzicht van behoeften en 
indicatoren 

2c 
Verandering van behoeften 
naarmate men ouder wordt 

Analyse van 
literatuuronderzoek 

In kaart brengen aan welke 
veranderingen in behoeften een 
seniorenwoning dient te voldoen 

2d 
Verandering van behoeften 
als gevolg van trends & 
ontwikkelingen 

Analyse van 
literatuuronderzoek 

In kaart brengen aan welke 
veranderingen in behoeften een woning 
voor 2030 dient te voldoen  

 

Deelvraag 3 – Bestaande woonconcepten 

De vraag die beantwoordt dient te worden is: op welke wijze kunnen bestaande woonconcepten 

bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzaam woonconcept voor het Nederland in 2030? 

 

Om deze vraag te beantwoorden worden bestaande woonconcepten in kaart gebracht aan de hand van 

een literatuuronderzoek. Allereerst wordt er een overzicht gecreëerd van reeds bestaande 

woonconcepten, ontwikkeld van 1950 tot op heden. Deze woonconcepten worden vervolgens 

ingedeeld in een viertal thema’s (mens, milieu, gebouw (aanpasbaarheid) en intelligente technologie), 

gerelateerd aan het theoretisch kader.  

De geraadpleegde literatuur komt voort uit (een combinatie van) de volgende zoektermen: 

aanpasbaarheid, duurzaamheid, flexibiliteit, gebouw, gebruikers, intelligente technologie, mens, 

milieu, senioren, sociaal, toekomstwaarde, woonconcept(en). 

 

Gezien een (groot) aantal woonconcepten vergelijkbaar zijn en/of afgeleiden van elkaar zijn, wordt er 

per thema een categorisatie opgesteld. Deze categorisatie vindt plaats op basis van de 

hoofdkenmerken van de woonconcepten. Met andere woorden: woonconcepten met vergelijkbare 

kenmerken worden samengevoegd tot één categorie. Aangezien de hoofdkenmerken binnen de 

verschillende categorieën (nagenoeg) gelijk zijn (en waarschijnlijk tot gelijkwaardige/vergelijkbare 

conclusies leiden), wordt er op basis van willekeur per categorie een woonconcept gekozen.  

 

Voor de gekozen woonconcepten wordt er onderzocht wat (algemene) kenmerken zijn. Vervolgens 

wordt er ook bepaald op welke thema’s elk woonconcept zich richt. Hiervoor wordt er een ‘checklist’ 

opgesteld, waarbij er voor de vier thema’s gerelateerd aan het theoretisch kader indicatoren 

opgenomen zijn. Aan de hand van de geraadpleegde literatuur wordt deze checklist ingevuld. 

Wanneer de literatuur een vermelding maakt over een indicator, wordt aangenomen dat dit een 

zogenaamd focuspunt van het woonconcept is. Hier dient echter een kanttekening bij gemaakt te 

worden: het is hierbij mogelijk dat een woonconcept een indicator toepast, terwijl dit niet beschreven 

wordt in de geraadpleegde literatuur. Er mag hierbij echter worden uitgegaan wat de ontbrekende 

indicatoren dan ook niet tot de (voornaamste) focuspunten van het woonconcept behoren. 
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Bij het selecteren van de best practices is er gestreefd 

naar het onderzoeken van casussen welke gerealiseerd 

zijn in Nederland. Wanneer dit niet mogelijk is, is er 

gestreefd om voorbeeldprojecten te analyseren waarbij 

onder andere de cultuur, normen & waarden en het 

klimaat vergelijkbaar cq. overeenkomstig zijn met de 

kenmerken van en in Nederland. De reden hiervoor is 

om de betrouwbaarheid van de resultaten te 

waarborgen.  

Een gelijke aanpak wordt tevens toegepast voor 

een tweetal best practices bij elk woonconcept. 

Best practices zijn voorbeeldprojecten welke 

uitstekende prestatie leveren, hetgeen leidt tot 

buitengewone prestatieniveaus. Dit maakt deze 

projecten uniek, waardoor deze een interessant 

voorbeeld zijn van de toepassing in de praktijk.  

De selectie van best practices vindt plaats op 

basis van literatuur: veelvuldig benoemde 

casussen in de geraadpleegde literatuur worden 

beschouwd als best practices.  

Door het beschouwen van gerealiseerde voorbeeldprojecten wordt de vertaling van een woonconcept 

naar een ontwerp duidelijk, waarbij er tevens inzicht wordt verkregen in (bouw)technische 

mogelijkheden. 

 

Nadat de focuspunten van de woonconcepten bepaald zijn, zullen de resultaten geanalyseerd worden. 

Door zowel per woonconcept als per indicator een analyse uit te voeren, kunnen zowel globale als 

specifieke leerpunten getrokken worden. Hierdoor is het niet alleen mogelijk om algemene conclusies 

met betrekking tot de geanalyseerde woonconcepten te trekken, maar tevens per woonconcept aan te 

geven hoe deze toegepast kunnen worden gedurende het vervolg van het onderzoek.  

 

De toegepaste methodiek ten behoeve van het beantwoorden van deelvraag 3 is opgenomen in tabel 

2.3. 

 
Tabel 2.3: Toegepaste methodiek van behoeve van deelvraag 3 
 

Vraag? Wat? Hoe? Waarom? 

3a; 3b Bestaande woonconcepten  
Literatuur- en 
internetonderzoek 

In kaart brengen bestaande 
woonconcepten en bepalen van te 
analyseren woonconcepten 

3a; 3b Best practices Literatuuronderzoek 
Bepalen van geschikte casussen t.b.v. 
analyse 

3c Opstellen checklist Literatuuronderzoek 
Gelijkwaardig kunnen ‘beoordelen’ van 
de verschillende woonconcepten 

3c Invullen checklist Literatuuronderzoek 
Bepalen op welke thema’s de 
woonconcepten (en casussen) zich 
richten 

3d 
Positieve- en negatieve 
aspecten bepalen 

Analyse van 
literatuuronderzoek en 
checklist 

Trekken van conclusies m.b.t. 
woonconcepten en indicatoren uit 
checklist 

3d 
Opstellen leerpunten per 
woonconcept 

Analyse van 
literatuuronderzoek en 
checklist 

Aangeven hoe elk woonconcept 
toegepast kan worden gedurende 
vervolgonderzoek 

 

2.4.3 Methodiek conceptuele fase 

De vraag die beantwoordt dient te worden is: Op welke wijze kunnen de behoeften van senioren 

binnen de verwachtte context van het Nederland in 2030 vertaald worden naar een duurzaam 

woonconcept? 

 

Om deze vraag te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten die voortkomen uit de 

drie deelvragen naar: trends en ontwikkelingen, behoeften van senioren en woonconcepten. Deze 

uitgangspunten worden bepaald door de resultaten van de drie deelvragen te analyseren. Vanuit deze 

uitgangspunten wordt de conceptvisie opgesteld voor het Fit the Future woonconcept. In een 

brainstormsessie met het onderzoeksteam wordt vastgesteld hoe de uitgangspunten vertaald kunnen 

worden naar een compacte maar toch volledige visualisatie van de conceptvisie.  



 

2. Onderzoek   Pagina | 38  
2.4 Methodieken  2.4.3 Methodiek conceptuele fase 

Tijdens deze brainstormsessie is tevens het idee ontstaan om de uitgangspunten van de conceptvisie te 

symboliseren door middel van verschillende seizoenen. Deze seizoenen van het leven, seizoenen van 

de dag en meteorologische seizoenen bepalen de veranderende eisen met betrekking tot de thema’s uit 

de conceptvisie (mens, milieu, en gebouw). Om de invloed van de seizoenen van het leven en de 

meteorologische seizoenen op de mens, het milieu en het gebouw in kaart te brengen is een 

literatuuronderzoek uitgevoerd. 

 

Bij de seizoenen van de mens komt de geraadpleegde literatuur voort uit (een combinatie van) de 

volgende zoektermen: chronische ziekten, beperkingen, senioren, veroudering. Daarnaast komt bij de 

meteorologische seizoenen de geraadpleegde literatuur voort uit (een combinatie van) de volgende 

zoektermen: klimaatomstandigheden, thermische isolatie, passieve zonne-energie, thermische massa, 

natuurlijke ventilatie, aanpasbaarheid. Het literatuuronderzoek naar de meteorologische seizoenen 

wordt gevolgd door een gesprek met een expert om bevestiging te krijgen van de bevindingen met 

betrekking tot aanpasbare gebouwprestaties. Prof. dr. ir. B.J.E. Blocken, hoogleraar Building Physics 

& Services aan de Technische Universiteit Eindhoven is hierbij geraadpleegd als expert. 

 

Om de invloed van de seizoenen van de dag op de mens, het milieu en het gebouw in kaart te brengen 

is er een schematisch ruimteplan opgesteld. Met behulp van dit ruimteplan wordt gesimuleerd 

gedurende welke dagdelen bepaalde ruimtes van de woning worden gebruikt door de bewoners. Aan 

de hand hiervan kan worden bepaald hoe het ruimteplan kan veranderen gedurende de dag. 

 

Tot slot wordt er aan de hand van een literatuuronderzoek bepaald binnen welke gebouwlagen 

aanpasbaarheid kan worden toegepast volgens het Fit the Future woonconcept. Hierbij komt de 

literatuur voort uit (een combinatie van) de volgende zoektermen: gebouwlagen, Habraken, Rush, 

Duffy, Brand, Slaughter, Leupen, Lichtenberg, van Mourik, Bachman. 

  

De toegepaste methodiek ten behoeve van het beantwoorden van deelvraag 3 is opgenomen in tabel 

2.4. 

 
Tabel 2.4: Toegepaste methodiek ten behoeve van deelvraag 4 
 

Vraag? Wat? Hoe? Waarom? 

4a Uitgangspunten bepalen 
Analyse van resultaten 
deelvraag 1 t/m 3 

Uitgangspunten vaststellen die gelden 
voor een duurzaam woonconcept 

4b Conceptvisie Brainstormsessie 
Vertalen van uitgangspunten naar 
compacte maar toch volledige 
conceptvisie 

4b Seizoenen van het leven Literatuuronderzoek 

Bepalen van veranderingen die kunnen 
optreden gedurende levensfases en de 
factoren van invloed op deze 
veranderingen 

4b Seizoenen van de dag 
Analyse van 
ruimteplan  

Bepalen van veranderingen voor het 
ruimtegebruik gedurende de dagdelen 

4b Meteorologische seizoenen Literatuuronderzoek 
Bepalen van de mogelijkheden om 
gebouwprestaties aan te passen op 
meteorologische veranderingen 

4b Meteorologische seizoenen Gesprek met expert 
Bevestiging van informatie m.b.t. 
aanpasbare gebouwprestaties 

4b 
Aanpasbaarheid van het 
gebouw 

Literatuuronderzoek 
Bepalen van gebouwlagen waarin 
aanpasbaarheid verwerkt kan worden 
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2.4.4 Methodiek uitwerkingsfase 

De vraag die beantwoordt dient te worden is: Wat is een mogelijke uitwerking van de visie op het 

duurzaam woonconcept voor senioren in Nederland in 2030?  

 

Om deze vraag te beantwoorden worden allereerst de eigenschappen bepaald waaraan een mogelijke 

uitwerking dient te voldoen. Deze eigenschappen komen voort uit de drie seizoenen behorende tot de 

conceptvisie, te weten de seizoenen van het leven, de seizoenen van de dag en de meteorologische 

seizoenen. Vervolgens kunnen varianten worden opgesteld die tegemoet komen aan deze 

eigenschappen. Een van deze varianten kan worden gehanteerd als uiteindelijk ontwerp voor de 

technische uitwerking. 

 

Om deze varianten op te stellen wordt er gebruik gemaakt van een morfologische analyse waarbij op 

systematische wijze een ontwerpprobleem wordt ontleed tot diverse onderdelen. Voor elk van deze 

onderdelen worden deeloplossingen gegenereerd door middel van een brainstormsessie en 

internetonderzoek. Door combinaties te maken met deze verschillende deeloplossingen kunnen 

varianten worden gegenereerd. Echter om deze opgestelde varianten objectief te kunnen beoordelen, 

is het van belang om de deeloplossingen te waarderen aan de hand van zogeheten toetsingscriteria. 

Deze toetsingscriteria worden enerzijds gebaseerd op eisen (primaire toetsingscriteria) en anderzijds 

op wensen (secundaire toetsingscriteria). 

 

Met behulp van de morfologische analyse worden er mogelijk meerdere varianten gegenereerd die 

nagenoeg een even hoge score hebben bij de beoordeling. Het geringe verschil in de score kan toe te 

wijzen zijn aan de kleine mate van subjectiviteit tijdens de beoordeling. Daarom dienen deze 

varianten geanalyseerd te worden op de technische haalbaarheid, waardoor één variant kan worden 

geselecteerd voor de verdere uitwerking.  

 

Deze variant zal technisch worden uitgewerkt, waardoor tevens de haalbaarheid van de variant in 

kaart wordt gebracht. Het verder ontwikkelen van het ontwerp vindt plaats door een prototype te 

creëren. Om de praktische toepasbaarheid van het prototype te toetsen wordt deze geplaatst in de 

Kleefse Waard te Arnhem.  

 

De toegepaste methodiek ten behoeve van het beantwoorden van deelvraag 3 is opgenomen in tabel 

2.5. 

 
Tabel 2.5 Toegepaste methodiek ten behoeve van deelvraag 5 

 
Vraag? Wat? Hoe? Waarom? 

5a Eigenschappen 
Analyse van seizoenen 
uit de conceptvisie 

Bepalen welke gebouweigenschappen 
aanpasbaar dienen te zijn 

5b Genereren deeloplossingen 
Brainstormsessie en 
internetonderzoek 

Invulling geven aan het morfologisch 
overzicht 

5b Waardering deeloplossingen Discussie 
Onderscheid maken tussen 
deeloplossingen 

5b Genereren van varianten Morfologische analyse 
Ontwerprichtingen uitsluiten en 
definiëren 

5b Variant selecteren Analyse van varianten 
Bepalen van variant met hoogste 
potentie op basis van de technische 
haalbaarheid 

5c Variant uitwerken Technisch uitwerken 
Haalbaarheid van variant technisch 
onderzoeken 

5c 
Praktische toepassing 
toetsen 

Prototype en toetsing 
Kleefse Waard 

Praktische haalbaarheid van variant en 
prototype onderzoeken 
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3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt getracht een antwoordt te geven op de eerste deelvraag van het onderzoek: Hoe 

ziet naar verwachting het Nederland in 2030 uit waarbinnen het woonconcept geplaatst zal worden? 

Om antwoord op deze deelvraag te geven worden allereerst de kenmerken en eigenschappen van 

trends beschreven. 

 

Binnen dit onderzoek is de definitie voor een trend als volgt: een trend is een ontwikkeling die over 

een tijdsperiode van tien tot dertig jaar een grote invloed heeft op de samenleving, waardoor er een 

verandering wordt veroorzaakt die voor iedereen merkbaar is. 

 

In dit hoofdstuk worden eenentwintig trends in kaart gebracht waarvan tevens de gevolgen voor het 

wonen in 2030 worden beschreven. Vervolgens worden aan de hand van scenarioplanning een viertal 

scenario’s opgesteld die uiterste situaties beschrijven voor de toekomst. Daarnaast wordt ook bepaald 

welke trends van grote invloed zullen zijn op het wonen in de (nabije) toekomst.  

 

Tot slot zal ook de invloed worden bepaald van de trendfactoren op het opgestelde theoretisch kader. 

Hierbij wordt aangetoond dat de trendfactoren zowel invloed hebben op elkaar als op de afzonderlijke 

thema’s uit het theoretisch kader. Aan de hand van een voorbeeld wordt het verband tussen 

trendfactoren, trends en de thema’s uit het theoretisch kader verduidelijkt. 

 

3.2 Kenmerken en eigenschappen van trends 

3.2.1 Trendniveaus 

Trends worden beïnvloed door verschillende trendfactoren. De 

invloed van de trendfactoren kan onderscheiden worden in een 

drietal trendniveaus (Roothart et al., 2002): megatrends, 

maxitrends en microtrends. Deze niveaus verschillen 

voornamelijk van elkaar in omvang en termijn, zie abeelding 3.1. 

 

Megatrends zijn maatschappelijke ontwikkelingen die een grote 

invloed uitoefenen op het leven van iedereen die deel uitmaakt 

van een samenleving. Met andere woorden: megatrends 

overstijgen het individu. Megatrends zijn het meest omvangrijk 

en beslaan een tijdsperiode van tien tot 30 jaar. Doordat deze 

langzaam doordringen in de samenleving en langdurig invloed uitoefenen op de samenleving, lijken 

megatrends geen directe invloed te hebben. Megatrends vormen de basis voor maxi- en microtrends.  

 

Maxitrends beslaan een tijdsperiode van vijf tot tien jaar en hebben betrekking op verlangens, 

voorkeuren, wensen en behoeften van consumenten. Een maxitrend kenmerkt zich door het 

beschrijven van een bepaalde behoefte van een groep of individu (Roothart et al., 2002). 

Microtrends beslaan een relatief korte tijdsperiode: nul tot vijf jaar. Microtrends hebben betrekking op 

de populariteit van een bepaald product en kenmerkt zich doordat deze gecreëerd worden door het 

aanbod van producten. Veel behoeften van consumenten zijn latent aanwezig, maar kunnen 

geactiveerd worden door het aanbod van bepaalde producten of diensten (Roothart et al., 2002). 

 

Uitgangspunt 

→ Gedurende het onderzoek worden alleen megatrends in kaart gebracht.  

 

De doelstelling van het onderzoek richt zich op het Nederland in 2030: maxi- en microtrends zijn 

deswege ontoereikend in verband met de tijdsperiode welke deze trends beslaan. Megatrends beslaan 

een tijdsperiode van tien tot 30 jaar en hebben betrekking op maatschappelijke ontwikkelingen, 

waardoor deze uitermate geschikt zijn voor het onderzoek. 

 

Microtrend 

0 – 5 jaar 

 
Maxitrend 

5 – 10 jaar 

 
Megatrend 

10 – 30 jaar 

 
Afb. 3.1: Trendpiramide 
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3.2.2 Trendfactoren 

Megatrends hebben betrekking op de zogeheten macro-omgeving. Deze vormt een context van 

factoren waarop geen invloed kan worden uitgeoefend. Deze macro-omgeving wordt beïnvloed door 

een zestal factoren: demografie, economie, sociologie en cultuur, technologie, ecologie en politiek 

(Roothart et al., 2002). Het in kaart brengen van megatrends op deze zes vlakken staat bekend als de 

DESTEP-analyse (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013) .  

 

Demografie 

Demografie is de bestudering van de bevolkingssamenstelling ten aanzien van de grootte, de 

dichtheid, de woonplaats, de leeftijd, het geslacht, het ras en de bezigheden van de bevolking 

(Roothart et al., 2002). Demografische trends zijn kwantitatief van aard: zij leveren numerieke 

inzichten in de vorm van tabellen en grafieken. Opmerking: deze numerieke gegevens kunnen soms 

verschillend geïnterpreteerd worden, wanneer een toelichting op deze gegevens ontbreekt. 

Voorbeelden van demografische trends zijn vergrijzing, veranderende gezinsopbouw, stijging van het 

opleidingsniveau en multiculturalisering.  

 

Economie 

Economie heeft betrekking op het verloop van de conjunctuur, oftewel (de verandering van) het 

groeipercentage van de economie en het effect hiervan op de samenleving (Roothart et al., 2002). 

Economische trends zijn kwantitatief van aard en laten zich uitdrukken in de vorm van tabellen en 

grafieken. 

Een voorbeeld van een economische trend is de ontwikkeling van de kenniseconomie. 

 

Sociologie en cultuur 

Sociologie en cultuur hebben betrekking op de waarden en overtuigingen van een samenleving en de 

houding van personen ten opzichte van de maatschappij (Roothart et al., 2002). In tegenstelling tot 

zowel demografische- als economische trends zijn trends met betrekking tot sociologie en cultuur 

kwantitatief van aard. Zij laten zich moeilijk uitdrukken in cijfers, terwijl zij zich eenvoudig laten 

omschrijven in een verhaallijn. 

Voorbeelden van sociaal-ecologische trends zijn individualisering, collectiviteit en het leasen van 

producten. 

 

Technologie 

De factor technologie komt tot uiting op de toepassing van nieuwe uitvindingen en oplossingen voor 

problemen. Technologische trends zijn van kwalitatieve aard: zij laten zich beter omschrijven en 

verbeelden. 

Voorbeelden van technologische trends zijn intelligente robotica en het 3D-printen.  

 

Ecologie 

Ecologie kan beschreven worden als de natuurlijke omgeving (de Spiegeleire et al., 2010), 

veranderingen die hierin optreden en de wijze waarop een samenleving hiermee omgaat. Ecologische 

trends zijn zowel kwantitatief als kwalitatief van aard. Zo is bijvoorbeeld de verandering van het 

klimaat uit te drukken in cijfers, terwijl de wijze hoe de samenleving hiermee omgaat zich 

eenvoudiger laat omschrijven.  

Voorbeelden van ecologische trends zijn de klimaatverandering en het tekort aan grondstoffen.  

 

Politiek 

Politiek heeft betrekking op de invloed van de politiek op maatschappelijke ontwikkelingen en het 

gedrag van mensen (Roothart et al., 2002). Deze invloed kan voortkomen uit zowel nationale- als 

internationale politiek. Politieke trends zijn kwalitatief van aard, maar laten zich ondersteunen door 

kwalitatieve gegevens.  
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Voorbeelden van politieke trends zijn de toenemende macht van opkomende economieën en een 

toename van inspraak van de Europese Unie.  

 

Uitgangspunt 

→ Gedurende het onderzoek worden zowel economische- als politieke trends buiten 

beschouwing gelaten. 

 

Politieke trends zijn niet relevant voor het onderzoek, aangezien deze in het geval van megatrends 

betrekking hebben op mondiaal niveau. Deze trends hebben dan ook geen directe invloed op de 

ontwikkeling van een woonconcept. 

Economische trends hebben daarentegen wel degelijk invloed op het ontwikkelen van een 

woonconcept. Middels het uit te voeren onderzoek wordt er getracht een woonconcept te realiseren, 

hetgeen uiteindelijk vertaald wordt naar een woningontwerp. Deze woning dient een 

voorbeeldfunctie te hebben op het gebied van sociale- als ecologische duurzaamheid. Het 

beschouwen van economische trends kan dan ook mogelijk een belemmering opleveren van het 

ontwikkelen van een ‘excellent’ product. 

 

Demografische en sociaal-culturele trends hebben een sterke invloed op de bewoners van het 

woonconcept en zijn dus relevant voor het vervolg van het onderzoek. Technologische trends 

bepalen onder andere welk vorm de intelligente technologie(ën) en het ontwerp kunnen aannemen. 

Daarnaast blijken ook ecologische trends van belang: het woonconcept dient te passen binnen de 

kaders die het milieu ons in de toekomst stelt. 

 

3.2.3 Ontwikkeling van trends 

Trends hebben betrekking op toekomstige ontwikkeling. Ze zijn in feite echter gebaseerd op 

verschijnselen uit het verleden en de ontwikkeling daarvan tot op het heden. Om toekomstige 

ontwikkelingen in kaart te kunnen brengen, is het zaak om bewust te zijn van het feit dat trends zich 

op verschillende wijzen kunnen ontwikkelen. De Ruijter et al. (2011) heeft op schematische wijze 

weergegeven hoe trends zich verder kunnen ontwikkelen: exponentieel, lineair, als een sinus of 

gemiddeld (zie afbeelding 3.2). Waar bijvoorbeeld de explosieve ontwikkeling van de mobiele 

telefonie gezien kan worden als een exponentiele ontwikkeling, is de stijgende levensverwachting een 

voorbeeld van een lineaire ontwikkeling. 

 

 
Afb. 3.2: Ontwikkeling van trends (De Ruijter e.a., 2011) 

 

3.2.4 Overige uitgangspunten 

Tussen de trendfactoren (demografie, sociologie & cultuur, technologie en ecologie) heerst geen 

strikte scheiding. De reden hiervoor is dat de trendfactoren elkaar onderling kunnen beïnvloeden. Zo 

is er bijvoorbeeld een verband tussen technologische- en sociaal-culturele trends: de individualisering 

van de maatschappij neemt verder toe, mede dankzij technologische ontwikkelingen (Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013). Hierdoor kunnen personen eenvoudiger in contact 

komen met gelijkgestemden. Ook demografische- en sociaal-culturele trends houden nauw verband 

met elkaar. Zo is bijvoorbeeld onder invloed van individualisering het aantal eenpersoonshuishoudens 
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toegenomen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013). Ook is er bijvoorbeeld 

een verband tussen demografische- en ecologische trends: door een groeiende wereldbevolking is er 

een toenemende vraag naar energie en landbouwproducten (PBL Netherlands Environmental 

Assessment Agency, 2012).  

 

Naast de vier trendfactoren zullen ook zorgtrends en woontrends 

aan bod komen. Zoals weergegeven in afbeelding 3.3, bevinden 

deze trends zich op een lager niveau in de hiërarchie. 

Zorgtrends komen voornamelijk voort uit demografische- en 

sociaal-culturele trends (Idenburg et al., 2010). De relevantie van 

zorgtrends voor het te ontwikkelen woonconcept wordt gevormd 

doordat deze bepalen of en, zo ja, hoe binnen het woonconcept 

(en het woningontwerp) invulling wordt gegeven aan een 

eventuele zorgvraag.  

Woontrends staan op hetzelfde niveau als zorgtrends, omdat zij 

eveneens voortkomen uit megatrends. Woontrends worden 

indirect gevormd door demografische-, sociaal-culturele-, 

technologische- en ecologische trends. Daarnaast hebben ook 

zorgtrends invloed op de woontrends: zij bepalen bijvoorbeeld hoe zorgverlening gecombineerd wordt 

met wonen. § 3.5 is gewijd aan de invloed van deze trendfactoren op elkaar en het theoretisch. In 

bijbehorende bijlage A. III worden deze relaties aangetoond. 

 

3.3  Trends & ontwikkelingen 

3.3.1 Demografische trends 

Een kanttekening die gemaakt dient te worden bij het beschrijven van demografische trends is dat er 

bij de weergegeven prognoses een bepaalde onzekerheid zit. Deze onzekerheid komt bijvoorbeeld tot 

uiting in de verwachte levensverwachting van de Nederlandse bevolking. 

 

Vergrijzing 

Zoals beschreven in de aanleiding (§ 1.1), heeft Nederland te maken met een vergrijzing van de 

bevolking (CBS, 2014a). Er is een relatieve stijging van het aantal ouderen ten opzichte van de overige 

bevolking, waardoor de gemiddelde leeftijd van de bevolking stijgt. 

 

De vergrijzing is het gevolg van de naoorlogse babyboom, gevolgd door een ontgroening in de jaren 

’60 en ’70 en een stijging van de levensverwachting (CBS, 2014b). De vergrijzing van de Nederlandse 

bevolking is echter geen tijdelijk verschijnsel en heeft gevolgen voor de bevolkingssamenstelling. 

Prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2014c) geven aan dat het aantal personen met 

een leeftijd van 65 en hoger in 2030 stijgt naar 23,9% van de Nederlandse bevolking, met een verdere 

stijging naar 26,2% in 2050. Dit is een toename van circa 190.000 65-plussers, vergeleken met 2013 

waar het relatief aandeel slechts 16,8% van de Nederlandse bevolking bedroeg.  

 

Stijgende levensverwachting 

De levensverwachting van de Nederlandse bevolking heeft in de periode 1950 tot 2010 een enorme 

toename meegemaakt. Ter indicatie: een persoon geboren in 1950 had een gemiddelde 

levensverwachting van 71,4 jaar, terwijl iemand geboren in 2010 gemiddeld 80,7 jaar oud zou worden 

(CBS, 2014d). Prognoses geven aan dat de gemiddelde levensverwachting bij geboorte in 2030 verder 

zal toenemen tot 83,9 jaar en in 2050 zelfs verder toeneemt tot 85,5 jaar (CBS, 2014e). De stijging van 

de levensverwachting is te verklaren door onder andere een verbetering van de gezondheidszorg, 

voeding en algemene volksgezondheid (CBS, 2014b), zie afbeelding 3.4.  

Gemiddeld genomen worden vrouwen ouder dan mannen. In 1950 waren de levensverwachtingen 

72,6 resp. 70,29; in 2030 zijn deze naar prognose 85,17 resp. 82,49 en in 2050 zijn deze naar 

Afb. 3.3: Hiërarchie van trendfactoren 
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prognose 88,45 resp. 85,65. In de periode 1950 tot 2050 blijkt de vrouw circa 2,2 tot 4 jaar ouder te 

worden dan de man (CBS, 2014d; CBS, 2014e).  

 

 
Afb. 3.4: Levensverwachting van de Nederlandse bevolking 

 

Ondanks prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek is een snellere stijging van de 

levensverwachting niet uit te sluiten (Stegeman et al., 2011). Het is echter onduidelijk met welke 

snelheid de levensverwachting toeneemt (Chorus et al., 2011). Enerzijds kunnen medische 

ontwikkelingen leiden tot een versnelde toename van de levensverwachting. Anderzijds kunnen 

negatieve ontwikkelingen met betrekking tot het milieu een toename van de levensverwachtingen 

tegengaan.  

 

Veranderende bevolkingssamenstelling 

Mede door de vergrijzing en een toename van de levensverwachting vindt er een verandering van de 

bevolkingssamenstelling plaats. In afbeelding 3.5 staan de bevolkingspiramiden van de Nederlandse 

bevolking weergegeven voor 1950 en 2010 en de prognoses voor 2030 en 2050 (CBS, 2014a).  

 

In de bevolkingspiramide van 1950 is de geboortegolf (die na de Tweede Wereldoorlog plaatsvond) 

constateerbaar. De gevolgen hiervan zijn zichtbaar in de bevolkingspiramide van 2010: de eerste 

babyboomers bereiken hier een leeftijd van 65 jaar. Sindsdien hebben de gevolgen in een versneld 

tempo plaatsgevonden, zoals ook te zien is in de prognose voor 2030.  

De bevolkingssamenstelling van (CBS, 2014a) en de prognoses (CBS, 2014c) voor de Nederlandse 

bevolking in de periode 1950 tot 2050 is vertaald naar een diagram (afbeelding 3.6). Hierin is het 

relatief aandeel van de verschillende leeftijdsgroepen weergegeven. Het Centraal Bureau voor de 

Statistiek verdeelt de bevolking in een drietal leeftijdsgroepen: nul tot twintig jaar (ook wel kinderen 

en jongeren genoemd), 20 tot 65 jaar (ook wel de beroepsbevolking genoemd) en 65 jaar en ouderen 

Afb. 3.5:  Bevolkingsperioden van de Nederlandse bevolking (CBS, 2014a) 
 V.l.n.r.: 1950 – 2010 – 2030 – 2050  
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(ook wel senioren genoemd (let op: 

niet te verwarren met senioren 

genoemd in de hoofdvraag van het 

onderzoek, verwijzend naar de 

leeftijdscategorie 55 jaar en ouder)). 

 

Het relatief percentage jongeren is 

afgenomen van 37,3% in 1950 naar 

23,7% in 2010. De prognose is dat dit 

aantal nog verder afneemt tot 21,2% 

in 2030. In de periode tussen de jaren 

’60 en ’80 heeft er een sterke daling 

in het aantal jongeren plaatsgevonden, 

eerder aangeduid als de ontgroening 

van de bevolking. 

Ook het relatief aandeel van de beroepsbevolking is aan verandering onderhevig. Het percentage volgt 

een sinuslijn: in 1950 bedroeg het relatief aandeel 55,0%, stijgend naar 61% in 2010 en volgens 

verwachting daalt dit aandeel weer naar 54,9% in 2030.  

De bevolkingsgroep van 65-plussers is in de periode van 1950 tot 2010 gestegen van 7,7% naar 

15,3%. Volgens verwachting zal dit relatief aandeel in 2030 toegenomen zijn tot 23,9% van de 

Nederlandse bevolking. Het aantal ouderen in Nederland lijkt de komende jaren dus fors toe te nemen.  

 

Bevolkingsgroei 

De Nederlandse bevolking heeft de vorige eeuw een enorme toename meegemaakt. Waar Nederland 

in 1900 nog 5,1 miljoen inwoners telde, is dit aantal verdubbeld tot circa 10,0 miljoen inwoners in 

1950. De afgelopen 60 jaar is dit bevolkingsaantal verder gestegen tot 16,6 miljoen inwoners in 2010 

(CBS, 2014f).  

 

Volgens prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijft de Nederlandse bevolking 

groeien. Naar verwachting zijn er in 2030 circa 17,7 miljoen inwoners (CBS, 2014g). Vanaf heden tot 

2030 vindt er dus een minder grote groei van de bevolking plaats. Vervolgens zal in de periode 2030 – 

2060 het bevolkingsaantal vrijwel gelijk blijven, zie afbeelding 3.7.  

 

Voor de groei van de Nederlandse 

bevolking zijn meerdere oorzaken aan te 

dragen. Enerzijds is er sprake van een 

stijging van de levensverwachting (CBS, 

2014d; CBS, 2014e). Anderzijds is er in 

Nederland een positief migratiesaldo (CBS, 

2014c; CBS, 2014e), hetgeen inhoudt dat er 

meer mensen het land binnenkomen 

(oftewel immigreren) dan het land 

verlaten (oftewel emigreren). Hierdoor is 

er dus sprake van een zogenaamd 

vestigingsoverschot.  

De bevolkingsgroei heeft natuurlijk ook 

invloed op het aantal oudere personen in Nederland. Ter indicatie: in 2013 bedraagt het aantal 65-

plussers 2,8 miljoen, terwijl dit (naar verwachting) toegenomen is tot 4,2 miljoen in 2030 (CBS, 2014c; 

CBS, 2014e).  

 

  

Afb. 3.7:  Nederlandse bevolkingsaantallen in de periode 1950 – 2050  
 (CBS, 2014f; CBS, 2014g) 

Afb. 3.6:  Relatief aandeel van de verschillende leeftijdsgroepen in  

 de periode 1950 – 2050 (CBS, 2014a; CBS, 2014c) 
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Veranderende huishoudsamenstelling 

Naast een verandering in de 

Nederlandse bevolkingsaantallen 

heeft er een verandering 

plaatsgevonden in de 

huishoudsamenstelling. Omstreeks 

1950 bestond een huishouden 

gemiddeld uit 3,9 personen (CBS, 

2014f; SIOB, 2014). Dit aantal is 

vervolgens afgenomen tot een 

gemiddelde huishoudgrootte van 

2,2 personen in 2010 (CBS, 2014f). 

Prognoses van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek geven aan dat er een verdere daling van het aantal personen in een gezin zal 

plaatsvinden. Zo is de gemiddelde huishoudgrootte in 2030 2,1 personen (CBS, 2014g), zie afbeelding 

3.8.  

 

Tevens vindt er een verandering plaats in het aantal huishoudens in Nederland, van 2,5 miljoen in 

1950 (SIOB, 2014) naar 7,4 miljoen in 2010 (CBS, 2014f). Volgens prognoses van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek neemt het aantal huishoudens in 2030 toe tot 8,4 miljoen, met een verdere stijging 

naar 8,5 miljoen in 2050. Dit komt overeen met onderzoek van Huisman e.a. (2013): hierin wordt 

aangegeven dat het aantal huishoudens in Nederland tot 2025 met 9% toeneemt, hetgeen een 

vergelijkbaar aantal huishoudens aanduidt.  

Chorus e.a. (2011) geeft aan dat meer dan de helft van de seniorenhuishoudens (65+) vorm zal hebben 

als eenpersoonshuishoudens. Ook het aantal eenpersoonshuishoudens van 75-plussers zal toenemen 

(van Duin et al., 2012). Hier bestaat echter onzekerheid over, gezien de levensverwachting van mannen 

sneller stijgt dan de levensverwachting van vrouwen (CBS, 2014d; CBS, 2014e). Deze trend zou 

namelijk resulteren in een daling van het aantal eenpersoonshuishoudens van 75-plussers.  

 

Regionale ontwikkelingen 

Sinds 2006 is meer dan de helft van de wereldbevolking woonachtig in steden. Naar verwachting 

loopt dit aantal op tot circa 80% in het jaar 2050 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2013). Door de aantrekkingskracht van steden op de bevolking zal er 

bevolkingskrimp ontstaan in andere regio’s. Nederland zal hierdoor forse regionale variatie vertonen 

in de demografische ontwikkelingen. In afbeelding 3.9 zijn de verwachte bevolkingsontwikkelingen 

per gemeente weergegeven voor de periode van 2020 tot 2040.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 3.9:  Bevolkingsontwikkeling per gemeente (Planbureau voor de Leefomgeving, 2014) 
 V.l.n.r. 2020 – 2030 – 2040 

Afb. 3.8: Huishoudgrootte in de periode 1950 – 2050 (SIOB, 2014; CBS, 2014f; 
CBS, 2014g) 
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Provincies die vooral getroffen worden door een sterke bevolkingskrimp zijn Limburg en Groningen. 

Men verwacht dat zes op de tien gemeenten te maken krijgt met bevolkingskrimp (Veldheer et al., 

2011). De Randstad maakt daarentegen een sterke bevolkingsgroei door (Planbureau voor de 

Leefomgeving, 2014).  

 

Door de verstedelijking is de druk op de ruimte en het milieu in groeiregio’s groot. Hierdoor strijden 

thema’s als leefbaarheid, bedrijvigheid, mobiliteit, veiligheid en biodiversiteit (Ministerie van 

Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, 2013). Ook krijgen grote steden te maken met een 

toenemende hoeveelheid afval en CO2-uitstoot. 

 

Krimpregio’s krijgen daarentegen te maken met een eenzijdige bevolkingssamenstelling, 

voornamelijk doordat jongeren naar de stad trekken. Hierdoor kunnen voorzieningen onder druk 

komen te staan (Veldheer et al., 2011). Ook kan dit leiden tot leegstand van woningen en een 

overschot hiervan. Uiteindelijk zullen deze regio’s in een neerwaartse spiraal terecht komen: door een 

afname van voorzieningen zullen meer mensen uit de regio trekken.  

 

Demografische trends: samenvatting en gevolgen 

→ De vergrijzing van de bevolking resulteert erin dat er naar verwachting in 2030 circa 4,2 

miljoen 65-plussers in Nederland wonen. Het relatief aandeel van 65-plussers ten opzichte 

van de totale bevolking in 2030 bedraagt 23,9%. 

 

→ Senioren hebben een verhoogde kans op chronische ziekten. Door de vergrijzing is er een 

verhoogde vraag naar zorg. De zorgcapaciteit is ontoereikend, waardoor deze zeer kostbaar 

wordt. In reactie hierop stimuleert de overheid senioren om langer zelfstandig te wonen. 

→ Het woningaanbod dient afgestemd te worden op senioren om deze langer zelfstandig te laten 

wonen. Door de vergrijzing worden kwaliteitswoningen die aan te passen zijn aan 

(zorg)behoeften van groot belang (DC NOISE, 2010).  

 

→ Het te ontwikkelen woningaanbod dient afgestemd te worden op de afnemende 

huishoudgrootte en de verhoging van het aantal eenpersoonshuishoudens. Daarnaast dient er 

in groeiregio’s rekening gehouden te worden met het ontlasten van de druk op ruimte en 

milieu door het woningaanbod. Dit heeft in krimpregio’s minder prioriteit. 

 

3.3.2 Sociaal-culturele trends 

Individualisering 

Individualisering heeft betrekking op een proces waarbij mensen niet meer als groep maar als individu 

in de samenleving komen te staan. Deze individualisering van de samenleving komt onder andere tot 

uiting door/in de toegenomen keuzevrijheid van het individu (Veldheer et al., 2011).  

 

De individualisering van de (Nederlandse) samenleving is een langdurig proces. De oorsprong hiervan 

is te vinden in de jaren ’60. Men maakte zich los van gezaghebbende maatschappelijke instituties 

(waaronder de kerk) en bestaande tradities (zoals trouwen). Daarnaast was men minder afhankelijk 

van anderen als gevolg van een toenemende welvaart. Technologische ontwikkelingen van 

massamedia hebben daarbij ook een bijdrage geleverd aan de individualisering, gezien men buiten de 

zogenaamde ‘groepsgrenzen’ durfde te kijken (Stegeman et al., 2011). Dit staat ook wel bekend als de 

ontzuiling van de samenleving.  

 

De individualisering van de bevolking is tevens terug te zien in de demografie. Het aantal 

éénpersoonshuishoudens in Nederland is de laatste zes decennia enorm gestegen: van 245.000 in 1950 

naar 2,27 miljoen éénpersoonshuishoudens rond de eeuwwisseling (CBS, 2014h). Naar verwachting 

bedraagt het aandeel éénpersoonshuishoudens in 2040 bijna 43% van het totale aantal huishoudens 

(Zorgatlas, 2014). De toenemende individualisering is terug te zien in de vraaggestuurde 
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dienstverlening: het aanbod wordt steeds meer afgestemd op het individu (Veldheer et al., 2011). 

Maatwerk is dan ook het motto.  

 

Door de ontzuiling van de samenleving en de opkomst van de ICT worden mensen niet meer 

gepresenteerd in vaste groepen maar in verschillende netwerken (Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, 2013; Stegeman et al., 2011). Deze netwerken zijn veelal virtueel en hebben in 

veel gevallen slechts betrekking op één specifiek thema, zoals de beroepsgroep of hobby. De 

samenleving gaat hierdoor uiteindelijk over in een netwerksamenleving (Stegeman et al., 2011; 

Veldheer et al., 2011). Hierbij blijft het individualisme in stand, maar door ICT vindt men 

gelijkgestemden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2013) benoemt deze 

ontwikkeling van de samenleving als tribalisering: individuen richten zich alleen nog maar op 

geestverwanten en keren zich af tegen andere groepen.  

 

Collectivisering 

Hoewel de individualisering van de samenleving de laatste decennia is toegenomen, zijn er ook 

nieuwe vormen van collectiviteit in de samenleving terug te vinden. Een voorbeeld hiervan is de 

eerder genoemde tribalisering (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013) . 

Collectivisme is het tegenovergestelde van individualisme, aangezien men het belang van de 

gemeenschap boven het individueel belang stelt.  

 

Collectiviteit kan zich uiten in de wijze waarop mensen woonachtig zijn. Een voorbeeld hiervan is het 

wonen in een woongemeenschap (ook bekend als community), waarbinnen sociale aspecten met 

betrekking tot interactie en veiligheid kenmerkend zijn (Schittich, 2007). In de Verenigde Staten 

komen veelal gated communities voor, waarbij een wijk is afgesloten met een hek. Hierdoor is het 

mogelijk om toezicht te houden over wie de wijk betreedt. Hoewel het de vraag is of het wonen 

binnen een woongemeenschap past binnen de Nederlandse cultuur, blijkt wel dat men het prettig vindt 

om onder gelijkgestemden te wonen (DC NOISE, 2010).  

 

Een andere vorm waarin collectiviteit zich kan uiten is het collectief inkopen van bijvoorbeeld energie 

en zorgverzekeringen. Ook diensten als Groupon maken hier gebruik van (de Ruijter et al., 2013). Het 

grootschalig inkopen van diensten en producten ten behoeve van het verkrijgen van een prijsvoordeel 

staat bekend als de zogenaamde moderne collectieve arrangementen. De aangeboden arrangementen 

zijn op maat voor het individu, maar met de (schaal)voordelen voor het collectief. Deze vorm van 

collectiviteit is dan ook een gevolg van ontwikkelingen binnen de ICT.  

 

Afname acceptatie van risico’s 

Mensen accepteren in afnemende mate dat ze risico’s lopen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2013). Hoewel men het liefst elk risico op schade wil voorkomen, is dit niet in elk 

geval (geheel) mogelijk. Men verlangt dan veelal een compensatie van de opgelopen schade. 

 

De ontwikkeling van het in mindere mate accepteren van risico’s komt dan ook tot uiting in onder 

andere de fysieke- en sociale veiligheid. Fysieke veiligheid heeft betrekking op bescherming tegen 

onder andere extreem weer en het voorkomen van ziekte, terwijl sociale veiligheid betrekking heeft 

op onder andere (al dan niet moedwillig) toegebrachte schade door een ander (Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013). Het is onduidelijk hoe de verantwoordelijkheden om 

risico’s te voorkomen en schade te compenseren zich in de toekomst zullen manifesteren. Komt de 

verantwoordelijkheid bij de overheid te liggen, of zullen burgers (als groep) verantwoording dragen? 

 

Van bezit naar gebruik 

Tegenwoordig hechten consumenten, die veelal digitaal ingesteld zijn, minder waarde aan het bezit 

van producten en/of diensten. Er vindt dan ook een verschuiving plaats, waarbij het bezitten van 

producten en/of diensten plaats maakt voor het gebruiken ervan, zonder deze daadwerkelijk te 

bezitten (Oomes et al., 2014). Voorbeelden hiervan zijn diensten als Spotify en Netflix, welke het 



 

3. NL in 2030   Pagina | 52  
3.3  Trends & ontwikkelingen  3.3.2 Sociaal-culturele trends 

mogelijk maken om muziek te beluisteren respectievelijk televisieseries te bekijken zonder zelf de 

collectie te bezitten.  

 

Eenzelfde verschuiving vindt ook plaats bij woningen. Diensten rondom een woning worden 

belangrijker gevonden, terwijl het daadwerkelijke bezit van een woning steeds minder relevant is voor 

consumenten. Het ‘bezitten’ van woningen kan dan ook overgaan in een leaseconstructie: een 

abonnement dat toegang biedt tot woon-, comfort-, lifestyle- en zorgdiensten (Trendinstituut Bouw, 

2014).  

 

De overgang van bezit naar gebruik heeft tevens betrekking op grondstoffen. Tegenwoordig is de 

consument vaak nog eigenaar van producten – en grondstoffen waaruit deze producten bestaan. 

Echter wanneer de producent eigenaar blijft van deze grondstoffen, zal deze onder andere de recycling 

(van de producten en grondstoffen) bevorderen. Tegelijkertijd hebben consumenten het voordeel dat 

ze gebruik maken van een betrouwbaar product (Braungart et al., 2007). Momenteel is dit namelijk 

anders: de insteek van producenten is vaak gericht op het produceren van een goedkoop product van 

een relatief lage kwaliteit, waardoor producenten zoveel mogelijk nieuwe producten verkopen. Bij de 

overgang van bezit naar gebruik zal de producent naar een hogere kwaliteit streven zodat hij zelf 

minder onderhoud hoeft te plegen aan het product (Braungart et al., 2007).  

 

Sociaal-culturele trends: samenvatting en gevolgen 

→ De sterke individualisering van de samenleving leidt ertoe dat diensten en producten 

afgestemd worden op het individu. Nieuw te ontwikkelen woonconcepten en woningen 

dienen (het mogelijk te maken om) afgestemd te worden op het individu.  

 

→ Technologische ontwikkelingen en de toenemende rol van ICT leiden ertoe dat er een 

netwerksamenleving ontstaan. Deze middelen spelen een grote rol bij het leggen van contact 

met gelijkgestemden. 

 

→ Door tribalisering gaat men wonen met gelijkgestemden en ontstaat er een afkeer tegen 

andere (bevolkings)groepen. Dit komt mogelijk tot uiting in het wonen in 

woongemeenschappen. Hierbij zullen collectieve voordelen gebruikt (kunnen) worden. 

Enerzijds kunnen diensten of (functies van) gebouwen gedeeld worden, anderzijds kunnen 

schaalvoordelen leiden tot individueel voordeel. Hierbij is het mogelijk dat 

woongemeenschappen gezamenlijk voorzien in de vraag naar onder andere energie, water 

en/of voedsel.  

 

→ Risico’s worden steeds minder geaccepteerd. Dit heeft invloed op de wijze waarop invulling 

wordt gegeven aan woonconcepten en woningen. Eigenschappen van de woning met een 

negatieve invloed op de gezondheid, zoals bijvoorbeeld het sick building syndrome 

(Norhidayah et al., 2013) of risico’s met betrekking tot huiselijke ongevallen, zullen niet 

getolereerd worden. Men verlangt in toenemende mate dat woningen bijdragen aan het gehele 

welzijn van de mens.  

 

→ Woonabonnementen leiden ertoe dat mensen zich minder verbonden voelen met hun woning 

en woonplaats. Woonconcepten en woningen met bijbehorende diensten moeten zich 

eenvoudig kunnen aanpassen aan verschillende bewoners. 

 

→ Producenten blijven in het bezit van grondstoffen. Mede door een toename van afstemming 

op het individu en een gereduceerde verbondenheid met woningen wordt uitwisselbaarheid 

tussen (gebouw)componenten steeds belangrijker. 
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3.3.3 Technologische trends 

Technologische convergentie 

Technologische convergentie is de toenemende versmelting van vier kerntechnologieën: 

nanotechnologie, biotechnologie, informatietechnologie en cognitieve technologie. Wanneer deze 

technologische convergentie op creatieve wijze wordt toegepast op grote problemen met betrekking 

tot menselijke behoeften is een enorme menselijke vooruitgang mogelijk (Sims Bainbridge et al., 

2006). 

 

Technologische convergentie maakt innovaties mogelijk welke behoren tot verschillende sectoren. 

Hierbij kan er gedacht worden aan innovaties met betrekking tot synthetische biologie, productie van 

biobrandstoffen, productie van (nano)geneesmiddelen, moleculaire beeldvormingstechniek en 

stamceltherapie. Op gebouwniveau kan er gedacht worden aan innovaties met betrekking tot het 

ontwikkelen van intelligente omgevingen, brein-machine-interactie en robotica (Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013). 

 

Verdere toename van ICT 

Naar verwachting blijft de vraag naar ICT-capaciteit sterk toenemen (ICT~Office, 2012). Deze 

verwachte groei is gebaseerd op demografische ontwikkelingen (waaronder krimp van de 

beroepsbevolking), waardoor een productiviteitsstijging noodzakelijk is. Tevens is er sprake van een 

digitalisering van de samenleving door toenemende automatisering binnen de woon- en 

werkomgeving.  

 

De groeiende ICT-capaciteit resulteert in een toename van de energievraag. Niet alleen binnen de 

ICT-sector zal er gestreefd worden naar energie-efficiëntie: de ICT-sector vervuld tevens een rol om 

binnen andere sectoren het energiegebruik te reduceren. De ICT-sector is dan ook een belangrijke 

sleutel voor een negental topsectoren in Nederland (ICT~Office, 2012), zie afbeelding 3.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelingen met betrekking tot ICT zullen bijdragen aan het Smart Grid, een intelligent 

elektriciteitsnetwerk dat de acties van alle gebruikers die op het net aangesloten zijn kan integreren. 

Een Smart Grid kenmerkt zich door intelligente monitoring, controle, communicatie, zichzelf 

herstellende- en regelende technologieën (ICT~Office, 2012). Woningen zullen in de toekomst dan ook 

onderdeel worden van een dergelijk elektriciteitsnetwerk. 

 

De innovatiekracht van de ICT-sector resulteert erin dat zowel zakelijke gebruikers als consumenten 

in de nabije niet alleen meer woon- en werkcomfort kunnen ervaren, maar dat tegelijkertijd het 

relatief energiegebruik afneemt (ICT~Office, 2012). Dit zal tot uiting komen doordat ICT bijdraagt aan 

een verdere ontwikkeling van geïntegreerde regelsystemen: systemen en installaties worden in 

onderlinge afstemming geregeld waardoor zij energie-efficiënt voorzien in het gewenste wooncomfort 

van de gebruiker. 

 

Afb. 3.10: ICT-sector als innovatie-as die dwars door negen topsectoren loopt (ICT~Office, 2012) 
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Intelligente robotica 

Robots hebben vanaf de jaren ’60 hun intrede binnen de industrie gedaan. Zij werken nauwkeuriger, 

veiliger, sneller en goedkoper dan mensen en vervullens hun taak tevens zonder directe menselijke 

bediening (de Jong et al., 2011a). Deze robots nemen daarnaast een vaste plek in. 

 

De ontwikkeling van robots heeft vanaf de jaren ‘90 geleid tot een nieuwe generatie robots, namelijk 

intelligente robots. Een toename van onder andere rekencapaciteit, integratie van sensoren en snelle 

besturingssystemen resulteert erin dat zij meer gegevens kunnen verwerken, op omgevingssignalen 

reageren en complexe beslissingen kunnen nemen. Deze robots kunnen zich daarbij vrij bewegen om 

hun taken te vervullen en beschikken over communicatieve vaardigheden (de Jong et al., 2011a). 

 

Robots kunnen op basis van hun functies en presterend vermogen ingedeeld worden in een drietal 

groepen (de Jong et al., 2011a). Robots met cognitieve vermogens bezitten vermogens zoals 

waarnemen, (sensorische) informatieverwerking en complexe autonome besluitvorming. Robots met 

fysieke vermogens zijn voornamelijk gericht op mobiliteit en het uitvoeren van fysieke taken. Robots 

met sociale vermogens hebben het vermogen om interactie aan te gaan met mensen, waarbij de 

nadruk ligt op communicatie, taal en het herkennen en uitdrukken van emoties.  

 

Men verwacht dat binnen tien tot vijftien jaar ieder huishouden over tenminste één robot beschikt om 

huishoudelijke- en zorgtaken over te nemen (Idenburg et al., 2010). Deze robots zullen voornamelijk 

toegepast worden als thuishulp, en in mindere mate in verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Hoewel de 

robots binnen een huishouden zelfstandig operenen en mogelijk zelf-lerend zijn, zullen deze niet over 

een menselijke gedaante en menselijke afmetingen (de zogenaamde humanoid robots) beschikken 

(Idenburg et al., 2010).  

 

Ambient intelligence 

Ambient intelligence beschrijft een slimme omgeving welke ons leven verrijkt en tevens 

gemakkelijker en comfortabeler maakt. Een dergelijke omgeving maakt het mogelijk dat we 

onafhankelijker zijn, zowel van anderen als van instanties als de overheid en hulpverlening 

(Schuurman et al., 2007). 

 

Slimme omgevingen kunnen bijdragen aan het vergroten van de veiligheid doordat patronen in de 

levensstijl van personen gemonitord worden, waarbij ondersteuning geboden kan worden in het geval 

van gevaarlijke situaties. Tevens kan het comfort verhoogd worden doordat omgevingsfactoren (zoals 

temperatuur en licht) automatisch aangepast worden, hetgeen zelfs een positieve bijdrage levert aan 

het economisch gebied (Cook et al., 2009).  

 

Ambient intelligence is onder te verdelen in een vijftal niveau’s, gebaseerd op de mate van 

intelligentie (Aarts et al., 2003). Inbedding (1) houdt in dat toegepaste technologie zoveel mogelijk uit 

het zicht is en gebruikers hier op een eenvoudige manier kunnen omgaan. Bij de koppeling van 

persoonskenmerken aan omgevingskenmerken is hierbij sprake van omgevingsbewustzijn (2) 

(Schuurman et al., 2007). Personalisatie (3) houdt in dat lichaamsfuncties automatisch gemonitord 

worden, maar diensten dienen vervolgens handmatig afgestemd te worden op de behoeften die zijn 

vastgelegd in een statisch gebruikersprofiel. Bij adaptatie (4) onderneemt de omgeving zelf actie op 

basis van de waargenomen lichaamsfuncties, waarbij tevens het gebruikersprofiel kan wijzigen. Het 

individu is zich hierbij minder bewust van metingen, communicatie en besluitvorming van de 

technologie (Schuurman et al., 2007). Anticipatie (5) gaat nog een stap verder: de omgeving stuurt bij 

op basis van verwachte toestanden in de omgeving of in het lichaam van de gebruiker. Herbij wordt 

dus actie ondernomen alvorens er een gevaarlijke situatie, gezondheidheidsprobleem of 

ontevredenheid ontstaat (Schuurman et al., 2007). 

 

De verdeling van de niveaus van intelligentie van ambient intelligence toont overeenkomsten met de 

onderverdeling van zogenaamde Smart Homes in verschillende niveaus van communicatie en 

uitwisseling van informatie binnen en buiten het huis (Aldrich, 2003). De niveaus zijn 
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Technologische trends komen tot uiting in alle 

sectoren, waaronder ook de gezondheidszorg. Er is 

voor gekozen om technologische trends binnen de 

gezondheidszorg te beschouwen, gezien deze een 

invloed kunnen hebben op de wijze waarop 

gezondheidszorg vertaald wordt naar woningniveau.  

achtereenvolgens woningen met intelligente objecten (1), woningen met intelligente, communicerende 

objecten (2), communicerende woningen (3), lerende woningen (4) en reagerende woningen (5).  

 

De huidige generatie smart homes bevinden zich op een niveau vergelijkbaar met communicerende 

woningen (Mohammadi, 2010), hetgeen vergelijkbaar is met het derde niveau van ambient intelligence 

(personalisatie). Slimme woningen registreren activiteiten en omgevingskenmerken, maar anticiperen 

hier niet zelfstandig op. In de toekomst zullen smart homes zich ontwikkelen tot niveau vier en vijf, 

waarbij de aandacht zal liggen op Synergetic Propserity (Aarts et al., 2011): een slimme omgeving die 

producten en diensten levert die daadwerkelijk aansluiten op de behoeften van gebruikers en een 

balans creëren tussen lichaam, geest, gemeenschap en aarde.  

 

3D-printen 

3D-printen is een techniek waarbij een driedimensionaal object ontstaat doordat laag voor laag een 

materiaal aangebracht wordt en hierdoor uiteindelijk een volume en structuur creëren. Hoewel deze 

techniek tot op heden voornamelijk toepassing heeft gevonden bij het vervaardigen van prototypes, 

zal het steeds aantrekkelijker worden om functionele onderdelen en producten in grote aantallen te 

printen (Teunissen et al., 2013).  

 

3D-printen maakt momenteel en de komende jaren een enorme groei door, hetgeen ook terug te zien 

is in de verwachte marktomzet (Wohlers Associates, 2012; Teunissen et al., 2013). Deze groei is te 

danken aan voordelen zoals het on-demand-manufacturing, waardoor een ontwerp direct fysiek 

beschikbaar is. Materiaalverlies en –voorraden nemen af, terwijl ontwerpvrijheid en personalisatie 

toenemen (Teunissen et al., 2013). 

 

Om adoptie van het 3D-printen te bereiken en de verwachte groei waar te maken, zal de techniek zich 

moeten verbeteren en vernieuwen. Een groei van het 3D-printen in de bouwsector is te verwachten 

doordat architecten en groothandelaren op zoek gaan naar mogelijkheden om tegemoet te komen aan 

de toenemende individualisering. Momenteel wordt het printen van een gebouw of gebouwdelen 

slechts op pilotschaal uitgevoerd, voornamelijk doordat het kostenverschil met conventionele 

methoden als remmende factor werkt (Teunissen et al., 2013). 

 

Technologische trends binnen de gezondheidszorg 

Human enhancement heeft betrekking op het 

gebruik van biomedische technologieën om het 

uiterlijk, gedrag en/of van personen te verbeteren 

(de Jong et al., 2011a). Deze ontwikkeling heeft in 

beginsel betrekking op gezonde personen. Hoewel 

deze ontwikkeling momenteel plaatsvindt in de 

gezondheidszorg, is een mogelijke vertaling hiervan 

naar woningniveau niet uitsluitbaar.  

 

Andere trends uit de gezondheidszorg zijn de toepassing van telemedicine en eHealth (Nederlands 

Normalisatie Instituut, 2007; van Rijen et al., 2002) ., welke gebruik maken van informatie- en 

communicatietechnologieën om de gezondheidszorg te ondersteunen. Telemedicine wordt 

bijvoorbeeld gebruikt voor het monitoren van zorgbehoevenden vanaf een afstand, terwijl eHealth een 

breder begrip is en het ook mogelijk maakt om informatie over de gezondheid eenvoudiger 

beschikbaar te stellen voor consumenten (van Rijen et al., 2002).  

 

Personalized medicine is een trend welke vooral betrekking heeft op de toenemende individualisering 

en het leveren van maatwerk. Deze vorm van gezondheidszorg gaat namelijk in op het gebruiken van 

kennis over het individu om de gezondheid van personen te verbeteren (Redekop et al., 2013a). 
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Ecosystem services zijn de baten die door een 
ecosysteem geleverd worden aan de mens. De baten 
bestaan uit productiediensten, regulerende diensten, 
culturele diensten en ondersteunende diensten 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 
 

Technologische trends: samenvatting en gevolgen 

→ Technologische convergentie heeft op woningniveau invloed doordat hierdoor intelligente 

omgevingen verder ontwikkeld worden en robotica geschikt kan worden voor toepassing in 

woningen.  

 

→ De verdere toename van ICT draagt binnen woonconcepten en woningen bij aan het vergroten 

van het wooncomfort en een reducering van het energiegebruik. Mogelijk vormen woningen 

in de toekomst een onderdeel van een smart grid.  

 

→ De ontwikkelingen op het gebied van ambient intelligence kunnen het wooncomfort verder 

verhogen, mede doordat woningen zich (automatisch) aan kunnen passen aan de individuele 

eisen en wensen. Woonconcepten en woningen dienen het mogelijk te maken om deze 

technieken te implementeren. Binnen deze slimme omgevingen kunnen robots toegepast 

worden ten behoeve het uitvoeren van zowel huishoudelijke- als zorgtaken. 

 

→ Door ontwikkelingen met betrekking tot het 3D-printen is het voor personen mogelijk om 

producten (en ook woningen) verder te personaliseren. Hierdoor vindt er een betere 

individuele afstemming plaats. Mogelijk worden in de (nabije) toekomst gebouwdelen en/of 

gebouwen geproduceerd middels de 3D-printtechniek.  

 

→ Technologische trends en ontwikkelingen bieden voornamelijk mogelijkheden om 

woonconconcepten en woningen beter te laten aansluiten op de individuele eisen en wensen. 

Een integrale benadering is benodigd om te voorkomen dat de technologie een instrument is 

dat achteraf toegevoegd lijkt te zijn.  

 

3.3.4 Ecologische trends 

Schaarste van grondstoffen 

De totale wereldbevolking bedroeg in 2010 circa 7 miljard personen en zal verder blijven toenemen 

tot 9 miljard in 2050 (PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2012) . Het gevolg hiervan is 

een toename van de vraag naar onder andere energie, drinkwater, voedsel, mineralen en 

landbouwgrond (de Spiegeleire et al., 2010; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

2013).  

 

De stijgende verwachting van de vraag naar energie en landbouwproductie zijn weergegeven in 

afbeeldingen 3.11 en 3.12 (PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2012) . Naar 

verwachting stijgt het aandeel van elektriciteit van het totale energiegebruik van 16% in 2004 naar 

21% in 2030 (Wimmer et al., 2008). Het stijgende elektriciteitsgebruik in woningen is onder andere te 

wijten aan de toename van elektrische huishoudelijke apparaten (Priddle, 2006). 

 

De toenemende vraag naar natuurlijke hulpbronnen verhoogt de druk op het ecologisch systeem van 

de aarde, terwijl de grens van wat de aarde kan dragen onder druk staat door klimaatverandering en 

verlies van biodiversiteit (PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2012; Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013).  

Een verlies van biodiversiteit heeft tot gevolg dat ecosystemen worden aangetast, waardoor ook de 

essentiële bijdrage aan ecosystem services verdwijnt. Daarnaast heeft de aantasting van ecosystemen 

vermindering van de opvangcapaciteit en 

veerkracht van deze ecosystemen tot gevolg, 

waardoor de wereldbevolking kwetsbaarder wordt 

voor de gevolgen van klimaatverandering (de 

Spiegeleire et al., 2010).  
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Het energiegebruik van woningen heeft momenteel een aandeel van 75 á 80% van de totale 

milieubelasting over de levensduur van een gebouw. Hierdoor is de aandacht voornamelijk gericht op 

het verhogen van de efficiëntie van het energiegebruik (Haas, 2013). In 2030 zal de 

energieproblematiek echter opgelost zijn, gezien men volledig kan voorzien in de energievraag door 

het toepassen van wind-, water- en zonne-energie (Jacobsen et al., 2010).  

De afname van het energiegebruik van woningen leidt ertoe dat het huidige materiaalaandeel (15 – 

20%) van de totale milieubelasting aanzienlijk groter wordt, gezien de verhouding verschuift (Haas, 

2013). In de (nabije) toekomst is de materiaalbelasting van een gebouw het belangrijkste.  

 

Klimaatverandering 

Door aantasting van de ecosystemen wordt de wereldbevolking kwetsbaarder voor de gevolgen van 

klimaatverandering. De klimaatverandering uit zich onder andere in een stijging van de temperatuur. 

Men verwacht dat de temperatuur, ondanks een stijging in de afgelopen decennia, verder zal 

toenemen met 1,1 °C tot 6,4 °C tot aan het einde van de 21
ste

 eeuw (de Meer et al., 2012).  

 

Het onlangs verschenen rapport van de werkgroep Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) (2014) beschrijft uitgebreid de risico’s van deze temperatuurstijging voor de natuur en voor de 

mens. Zo zal bijvoorbeeld het risico op extreem weer toenemen. Een recent voorbeeld hiervan zijn de 

hittegolven in Europa van 2003 en 2006, welke geleid hebben tot een oversterfte van mensen 

gedurende deze perioden (de Meer et al., 2012; Garssen et al., 2005). Een ander voorbeeld van de 

gevolgen van de mondiale temperatuurstijging is een verhoging van het risico op natuurrampen. Het 

IPCC (2014) beschrijft dat de stijgende zeespiegel en overstromingen van rivieren en kustgebieden tot 

de belangrijkste risico’s behoren in Europa.  

 

Door extreem weer (waaronder droogte) wordt de voedselproductie aangetast en veroorzaakt de 

klimaatverandering tevens een verlies aan biodiversiteit (PBL Netherlands Environmental Assessment 

Agency, 2012). Een schematische weergave hiervan is opgenomen in afbeelding 3.13. Ecosystemen, 

met hun eigen ecosystem services, worden hierdoor aangetast waardoor deze minder goed kunnen 

voorzien in productiediensten (zoals voedsel) of regulerende diensten (zoals de natuurlijke 

waterhuishouding) worden ontregeld.  

  

Afb. 3.12: Wereldwijde landbouwproductie (PBL, 
2012) 

Afb. 3.11: Wereldwijde primaire energievoorziening 

(PBL, 2012) 
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Een bijna-energieneutraal gebouw is een 
gebouw met een zeer hoge 
energieprestatie (in Nederland EPC = 0). 
De zeer lage hoeveelheid vereiste energie 
dient in zeer aanzienlijke mate te worden 
geleverd uit lokale, hernieuwbare bronnen 
(Europese Commissie, 2013; Agentschap NL, 

2013). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er bestaat onenigheid over de oorzaak van de mondiale temperatuurstijging. Of deze stijging enkel te 

wijten is aan de emissie van broeikasgassen als gevolg van de menselijke ontwikkeling is hierbij van 

ondergeschikt belang. Feit is namelijk dat de emissie van broeikasgassen blijft toenemen tot circa 60 

gigaton in 2030 (zie afbeelding 3.14) (PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2012) , met 

een verdere toename hiervan in het jaar 2050.  

 

Om in te spelen op de schaarste van grondstoffen en de 

verandering van het klimaat, passen overheden hun beleid aan 

om de belasting van het milieu te reduceren. De Europese Unie 

heeft als doel gesteld dat vanaf 2012 alle nieuw te realiseren 

gebouwen uitgevoerd dienen te worden als een bijna-

energieneutraal gebouw (Europese Commissie, 2013). In 2030 

is het wellicht mogelijk dat gebouwen een bepaalde 

hoeveelheid energie dienen te leveren. 

 

Ecologische trends: samenvatting en gevolgen 

→ Door de toenemende vraag naar voedsel en grondstoffen als gevolg van de groeiende 

wereldbevolking zal er mogelijk een (grotere) schaarste ontstaan. Indien er geen 

(technologische) ontwikkelingen plaatsvinden, zal deze problematiek en de aantasting van 

ecosystemen (verder) toenemen in de toekomst. 

 

→ De mondiale temperatuurstijging als gevolg van de klimaatverandering leidt tot verhoogde 

risico’s op gezondheidseffecten en aantasting van de fysieke veiligheid.  

 

→ In 2030 zullen woningen voorzien in hun eigen energiebehoefte. Wellicht wekken woningen 

meer energie op dan benodigd voor eigen gebruik. Dit sluit aan op het eerder besproken smart 

grid (zie § 3.3.3). 

 

Afb. 3.14: Wereldwijde broeikasgas emissie 

(PBL, 2012) 
Afb. 3.13: Wereldwijde biodiversiteit (PBL, 2012) 
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→ Het opwekken van energie vindt in 2030 plaats op duurzame wijze. Hierdoor neemt de 

materiaalbelasting (van schaarser wordende materialen) toe.  

 

→ De toenemende wereldbevolking leidt tot een verhoogde vraag naar voedsel. De benodigde 

grond voor het verbouwen van voedsel wordt echter schaarser gezien huisvesting voor 

personen benodigd is. Om ruimte te bieden aan huisvesting en landbouw is het mogelijk om 

meerlaagse woningbouw toe te passen.  

 

3.3.5 Zorgtrends 

Toename chronisch zieken 

In de (nabije) toekomst neemt het aantal chronisch zieken in Nederland toe. Dit kan grotendeels 

verklaard worden door de bevolkingstoename, vergrijzing en stijgende prevalentiecijfers van 

chronische ziekten binnen een bepaalde leeftijdsgroep (Ursum et al., 2011). Zo blijkt dat ouderen 

vanaf hun 75
e
 levensjaar een verhoogde kans hebben op een chronische ziekte (Zantinge et al., 2011). 

Het aantal chronisch zieken komt onder andere tot uiting door een toename van ouderdomsziekten en 

welvaartsziekten. 

 

De stijging van oudersdomsziekten is het gevolg van de vergrijzing, gezien er een groter aantal 

senioren in Nederland zijn. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in een toename van het aantal 

Nederlanders met dementie. Dit aantal verdubbelt de komende 40 jaar tot een half miljoen (Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013).  

 

De stijging van welvaartsziekten staat in verband met een ongezondere leefstijl, welke voortkomt uit 

overmatige voedselconsumptie, roken, overmatig alcoholgebruik en onvoldoende beweging. De 

ongezonde levensstijl kan leiden tot onder andere overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes, een 

verlaagde kwaliteit van leven en een verhoogde kans op sterven (Idenburg et al., 2010). Het aantal 

personen in Nederland met diabetes bijvoorbeeld bedraagt ongeveer 801.000. Dit aantal zal de 

komende twintig jaar met ongeveer 30% stijgen (Zantinge et al., 2011).  

 

De kans op chronische ziekten kan verkleind worden door een aanpassing in gedrag en levensstijl. 

Hierbij dient er aandacht te worden besteedt aan levensstijlfactoren zoals stress, voeding en beweging. 

De afgelopen jaren lijkt hier meer aandacht voor te bestaan.  

 

Human enhancement 

Hierboven is de toenemende bewustwording van het belang van een gezonde levensstijl aangekaart. 

Deze ontwikkeling leidt mogelijk tot human enhancement: het gebruik van biomedische 

technologieën om het uiterlijk, het gedrag en/of de stemming van (in principe) gezonde mensen te 

verbeteren (de Jong et al., 2011b).  

 

Human enhancement heeft dus een ander doel dan preventie of behandeling van ziekten, gezien het 

bedoeld is voor gezonde personen. De Jong e.a. (2011b) stellen dat deze verbetertechnologieën niet 

alleen op het individu toegepast kunnen worden, maar ook voor een gemeenschappelijk doel zoals 

welzijn. In een dergelijk geval spreekt men dan ook van social enhancement. Er in is dat geval dus 

sprake van een verdere verbetering van de gezondheid: men wil nog beter presteren door het 

stimuleren van de gezondheid.  

 

Toename extramurale zorg 

In de toekomst zal het aandeel van extramurale zorg verder toenemen binnen de gezondheidszorg 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013) . De drijfveer hiervoor zijn de politieke 

trends die onvermijdelijk lijken vanwege de economische trends: de zorg wordt immers onbetaalbaar. 

Als voorbeeld: in 2040 betaalt een modaal gezin 36% van het inkomen aan collectief gefinancierde 

zorg, indien het financieringsmodel voor zorg ongewijzigd blijft.  
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De nadruk zal dan ook komen te liggen op het langer zelfstandig wonen van ouderen (Zantinge et al., 

2011). De vraag is echter hoe hier aan voldaan wordt. Neemt de vraag naar het aantal mantelzorgers 

toe, of biedt de toepassing van technologie een oplossing? 

 

Uit onderzoek blijkt dat 65-plussers relatief gezien minder mantelzorg gaan gebruiken (Sadiraj et al., 

2009). Hoewel het gebruik onder deze groep weliswaar stijgt, blijft deze stijging sterk achter bij de 

bevolkingsgroei. Bij personen jonger dan 65 jaar blijft dit gebruik gelijk. Rond 2030 zal het aantal 

mantelzorggebruikers toenemen met 8%, terwijl het aantal mantelzorgers toeneemt met 5%. Hierdoor 

is er sprake van een onrustbarende kloof tussen het aantal gebruikers en verleners.  

 

Door toenemende beschikbaarheid van informatie en technologie vindt er een verschuiving plaats van 

de eerste- en tweedelijnszorg naar de zogenaamde ‘nuldelijnszorg’ (Idenburg et al., 2010). Het wordt 

mogelijk om (zich)zelf te (ver)zorgen, alvorens men gebruik maakt van de reguliere, professionele 

zorg. Door de intrede van het zogeheten eHealth krijg de zorgbehoevende meer mogelijkheden om 

inzicht en invloed te krijgen op het eigen zorgtraject. Informatie- en communicatietechnologieën 

ondersteunen de gezondheidszorg (van Rijen et al., 2002). Het is bijvoorbeeld mogelijk om zelf 

metingen uit te voeren, het zogeheten self-tracking.  

Telemedicine biedt daarnaast mogelijkheden om met behulp van informatietechnologie en 

telecommunicatie de afstand tussen de zorgverlener en zorgbehoevende te overbruggen (Nederlands 

Normalisatie Instituut, 2007). Patiënten kunnen bijvoorbeeld op afstand worden gemonitord of een 

consult met hun huisarts hebben.  

 

Deze thuiszorgtechnologie biedt hulpmiddelen en voorzieningen voor behandeling, ondersteuning, 

verpleging en verzorgen van patiënten thuis. De verwachting is dan ook dat binnen tien tot vijftien 

jaar ieder huishouden over tenminste één robot beschikt om (huishoudelijke- en) zorgtaken over te 

nemen (Idenburg et al., 2010).  

Door domotica in een woning te integreren, worden senioren ondersteund in hun dagelijkse 

levensverrichtingen en is het voor hen mogelijk om langer zelfstandig te wonen. Dit is mogelijk 

doordat een geheel aan sensoren en systemen ervoor zorgt dat zaken worden geregeld, waar de 

bewoners (normaliter) beperkt zou worden door zijn beperkte fysieke mogelijkheden (Idenburg et al., 

2010). De integratie van domotica in woningen kan dus de kwaliteit van het leven van zelfstandig 

wonende senioren verhogen (Mohammadi, 2011).  

 

Personalized medicine 

Personalized medicine is het gebruik van gecombineerde kennis (genetica of anderszins) over een 

persoon om de gevoeligheid voor ziekte, prognose van ziekte of de behandelingsrespons te 

voorspellen en daardoor een verbetering van de gezondheid van een persoon te bereiken (Redekop et 

al., 2013b). Het gaat hierbij niet om het letterlijk produceren van medicijnen of medische 

hulpmiddelen die specifiek zijn voor een patiënt, maar om de mogelijkheid om individuen te 

classificeren binnen subgroepen die uniek of onevenredig vatbaar zijn voor een bepaalde ziekte of 

reageren op een specifieke behandeling (President’s Council of Advisors on Science and Technology, 

2008). De ontwikkelingen rondom personalized medicine kunnen eraan bijdragen dat zorg beter wordt 

afgestemd op (de behoefte van) het individu.  

 

Zorgtrends: samenvatting en gevolgen 

→ Het aantal chronisch zieken neemt toe, mede door een toename van welvaartsziekten. 

Woningen kunnen in de toekomst wellicht bijdragen aan het verkrijgen van een gezonde 

levensstijl door vermindering van stress, stimulering van gezonde voeding en voldoende 

beweging. Een begrip dat hier deels bij aansluit is healing environment. Hierbij is er aandacht 

voor omgevingsvariabelen met een wetenschappelijk aantoonbaar of zeer aannemelijk positief 

effect op de (zieke) mens in termen van herstel, welzijn en tevredenheid (TNO, 2014).  
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→ Human enhancement gaat uit van het (verder) verbeteren van het gedrag en de stemming van 

personen. Dit sluit deels aan op bovenstaande opmerking. Hoewel human enhancement 

weliswaar niet direct te implementeren is in een woning, kunnen de opvattingen hierover wel 

een extra invulling aan het wonen geven.  

 

→ Personalized medicine heeft betrekking op het afstemmen op het individu en zijn/haar eisen. 

Deze gedachtegang kan tevens vertaald worden naar een woning: het creëren van een woning 

die aansluit op de behoeften van de bewoner en bijdraagt aan de gezondheid. 

 

→ Door de toename van extramurale zorg zullen technologieën toegepast worden in woningen. 

Het is hierdoor mogelijk om langer zelfstandig thuis te wonen en de gezondheid (zelf op of 

afstand) te monitoren. Woningen dienen integraal ontworpen te worden met betrekking tot 

domotica. 

 

3.3.6 Woontrends 

Zoals vermeld in § 3.2.4, worden woontrends (indirect) gevormd door demografische-, sociaal-

culturele-, technologische-, ecologische- en zorgtrends. De woontrends kunnen dan als het ware 

gezien worden als de invloed van de trends op het wonen in het Nederland van 2030.  

 

Wonen en zorg 

Onder invloed van demografische trends en ontwikkelingen is er een toenemende vraag naar 

geschikte huisvesting voor senioren. In reactie hierop worden senioren gestimuleerd om langer 

zelfstandig thuis te wonen. Senioren zijn over het algemeen meer zorgbehoevend dan niet-senioren, 

gezien zij onder andere een verhoogd risico op chronische ziekten hebben. Een woning (geschikt voor 

senioren) dient dus naast een woonfunctie tevens plaats te moeten bieden aan een zorgfunctie. 

 

Personalisatie 

Om woningen geschikt te maken voor het langer zelfstandig blijven wonen van senioren, dienen deze 

afgestemd te worden op de behoeften van deze doelgroep. In combinatie met de sterk opkomende 

individualisering blijkt afstemming op het individu steeds belangrijker te worden. Ieder mens is uniek, 

en in de loop van tijd kan een mens (en zijn behoeften) veranderen. Woningen dienen dan ook 

geschikt te zijn (lees: het mogelijk te maken) om afgestemd te worden op de individuele 

(veranderende) eisen. Hierdoor kan het welzijn van de bewoners bevorderd worden.  

 

Bevordering van het welzijn 

(Woon)gebouwen die de gezondheid van personen aantasten worden niet langer geaccepteerd. Om 

chronische ziekten te voorkomen en het welzijn van gebouwgebruikers te verhogen, zullen 

woongebouwen de gezondheid van de gebouwgebruiker stimuleren. Tevens wordt het welzijn van het 

individu verhoogt door de mogelijkheid van afstemming op de individuele eisen en wensen. 

 

Implementatie van intelligente technologie 

Intelligente technologieën zullen in toenemende mate geïmplementeerd worden binnen 

woongebouwen. Zij leveren een bijdrage aan het comfort en welzijn van een individu, gezien zij het 

mogelijk maken om (het) gebouw(aspecten) af te stemmen op de individuele behoeften.  

Ondersteuning middels intelligente technologieën wordt steeds belangrijker. Door het (gedeeltelijk) 

overnemen van huishoudelijke- en zorgtaken is het mogelijk voor senioren om langer zelfstandig te 

wonen. Daarnaast kunnen zij gebruikt worden om de gezondheid van senioren te monitoren en 

wellicht bij te dragen aan het stimuleren hiervan.  
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Om de context van het te ontwikkelen woonconcept te 
achterhalen, is er middels trends en ontwikkelingen 
onderzocht hoe het Nederland van 2030 er (mogelijk) 
uitziet. Om validatie van dit gedeelte van het onderzoek te 
verkrijgen, zijn professionals uit het bedrijfsleven 
gecontacteerd. Zij hebben de door ons gemaakte conclusies 
met betrekking tot de trends en ontwikkelingen bevestigd 
en tips gegeven omtrent scenarioplanning. 
Ir. Maartje Baede is Innovatie Management Ingenieur van 

de TU/e en is werkzaam bij BeBright, als expert in sociale 

innovatie en als innovator in het algemeen. Marcel Bullinga 

is trendwatcher en futuroloog met tevens een eigen 

onderneming, futurecheck.nl. Douwe Dijkstra is adjunct 

directeur bij Obvion NV, een Nederlands hypotheekbedrijf. 

Mevr. Baede en dhr. Bullinga houden zich veelal bezig met 

trends, ontwikkelingen en scenarioplanning. Dhr. Dijkstra 

richt zich daarentegen voornamelijk op woonwensen, 

wooneisen en andere ontwikkelingen gerelateerd aan 

wonen.  

 

Onderdeel van een collectief 

Hoewel de samenleving sterk ingesteld is op het individu, leeft men in de (nabije) toekomst in een 

netwerksamenleving. Individuen leggen contact met elkaar om zowel kennis als diensten uit te 

wisselen. De schaalgrootte van het collectief wordt hierbij gebruikt voor het verkrijgen van 

individuele voordelen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het opwekken van energie op 

grotere schaal, waarbij het collectief zorg draagt voor het voorzien in de energievraag van de 

community. 

 

Bijdragen aan de ecologische duurzaamheid 

Naast een continue efficiëntie-ontwikkeling op het gebied van energie wordt efficiëntie met 

betrekking tot onder andere water en grondstoffen steeds belangrijker. Het is hierbij wellicht mogelijk 

dat woningen gaan dienen als kleinschalige energiecentrales die het collectief dienen.  

Bij de bouw van woningen zal het belang van efficiënt materiaalgebruik verder toenemen. Dit zou 

zich kunnen uiten in een grotere uitwisselbaarheid tussen gebouwcomponenten. Dit wordt op zijn 

beurt weer versterkt door de trend ‘van bezit naar gebruik’: door het leasen van gebouwcomponenten 

blijven de grondstoffen in bezit van de producent.  

 

Veranderend ruimteplan 

Mogelijk verandert het ruimteplan van een woning onder invloed van onder andere de doelgroep en 

de implementatie van intelligente technologieën. Wellicht leidt het bevorderen van het welzijn tot 

nieuwe inzichten met betrekking tot het ruimteplan. Tevens dienen woningen geschikt te zijn voor een 

(eventuele) zorgvraag.  

Daarbij is er door de verstedelijking en toenemende vraag naar landbouwgrond een hoge efficiëntie 

met betrekking tot landgebruik vereist. Dit kan invloed hebben op zowel de woonvorm (bijvoorbeeld 

stapelbouw) als op het ruimteplan (bijvoorbeeld compact bouwen).  

 

3.4 Scenarioplanning 
Nu de trends en ontwikkelingen die van invloed 

zijn op het Nederland van 2030 in kaart zijn 

gebracht, kunnen hieruit mogelijke scenario’s 

gevormd worden. “Scenario’s zijn niet bedoeld 

om de toekomst te voorspellen, maar helpen om 

rekening te houden met en ons voor te bereiden 

op mogelijke toekomstige situatie”, aldus ir. 

Maartje Baede (zie beschrijving in toelichting).  

 

3.4.1 Trends: zekerheid en impact 

Alvorens scenario’s opgesteld kunnen worden, 

is het van belang om te bepalen wat de invloed 

(oftewel impact) is van elke trend op het wonen 

in de toekomst, en met welke (on)zekerheid 

deze trend plaats vindt.  

Ter beeldvorming: trends en ontwikkelingen 

die het wonen dermate beïnvloeden 

(bijvoorbeeld het opnemen van een zorgfunctie 

in woningen), hebben een hoge impact op het wonen terwijl andere ontwikkelingen (bijv. het 

convergeren van technologieën) de woning minder aantasten. Trends die relatief nauwkeurig zijn te 

voorspellen (bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen) hebben een lagere onzekerheid dan trends 

waarvan de ontwikkeling moeilijker te voorspellen is (bijvoorbeeld human enhancement).  
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De trends en ontwikkelingen, besproken in § 3.3, zijn opgenomen in een zogeheten impact- en 

onzekerheidsmatrix. Een weergave van deze matrix is opgenomen in afbeelding 3.14. Deze matrix is 

opgesteld door het onderzoeksteam met behulp van het overzicht dat is verkregen uit de 

literatuurstudie naar trends en ontwikkelingen. Een toelichting op de impact- en onzekerheidsmatrix is 

opgenomen in bijlage A. I.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking met betrekking tot de toelichting in bijlage A. I:  

Aan de impact en onzekerheid van trends en ontwikkelingen is geen volledig objectieve waardescore 

te geven. De waardescore (score 1 tot 5) komt tot stand door elke trend ten opzichte van het geheel 

aan onderzochte trends te bekijken. Hierdoor kan bepaald worden of een trend ten opzichte van de 

overige trends een hogere of lagere onzekerheid heeft. Hetzelfde geldt voor de impact van de trends: 

ook deze worden vergeleken ten opzichte van andere trends.  

Ondanks dat er enige discussie kan bestaan over de toegekende waardescore, zal deze niet leiden tot 

een geheel andere positieve van een trend binnen het geheel aan trends (en binnen de impact- en 

onzekerheidsmatrix).  

 

Uitgangspunt 

→ Trends met zowel een hoge onzekerheid als een hoge impact vormen de kernonzekerheden. 

Deze worden gebruikt voor het opstellen van de scenario’s. 

→ Trends met een lage onzekerheid en een hoge impact vormen de kernzekerheden. Deze geven 

aan waar vraag naar is in de (nabije) toekomst en geven invulling aan de scenario’s.  

 

De kernonzekerheden hebben een hoge onzekerheid en een hoge impact. Deze zijn dus te 

beschouwen als de uiterste (lees: maatgevende) situaties waar het woonconcept in geplaatst zal 

worden. De kernzekerheden zijn veelal redelijk goed te voorspellen gezien zij veelal gebaseerd zijn 

op meetbare gegevens. Zij geven aan welke behoeften de samenleving heeft en waar de markt naar 

vraagt. Dit uitgangspunt is tevens bevestigd door expert ir. Maartje Baede. 

 

Afb. 3.14: Overzicht van trends en ontwikkelingen met hun mate van onzekerheid en impact 
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3.4.2  Kernonzekerheden 

Wanneer men de impact- en onzekerheidsmatrix (afb. 3.14) bestudeert, kan men concluderen dat in 

deze figuur een drietal trends/ontwikkelingen zijn met zowel een hoge onzekerheid als een hoge 

impact, te weten: collectiviteit, schaarste van grondstoffen en ambient intelligence. 

 

Wat de samenleving betreft bestaat er niet zozeer onzekerheid over de verdere toename van 

individualisering binnen de samenleving. Maar het is wel onzeker hoe er vorm wordt gegeven aan een 

collectieve instelling binnen deze samenleving. In toenemende mate willen personen onafhankelijk 

zijn van de overheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013) , maar zal dat er 

uiteindelijk ook toe leiden dat men sterk op zichzelf is gericht en volledig onafhankelijk wil zijn van 

anderen? Of ziet men toch in dat het collectief voordelen biedt waarbij men een collectief vormt met 

andere individuen in wisselende samenstelling, afhankelijk van de behoefte op dat moment? 

 

Momenteel lijkt men er vrij zeker van te zijn dat de schaarste aan grondstoffen verder toe zal nemen 

in de toekomst. Duurzaamheid (en met name ecologische duurzaamheid) zijn tegenwoordig 

belangrijke thema’s. Omdat men zich steeds sterker bewust wordt van het toenemende tekort aan 

grondstoffen kan het zo zijn dat in de toekomst technologische doorbraken een oplossing kunnen 

leveren op dat tekort. Bijvoorbeeld doordat nieuwe grondstofvoorraden aangeboord kunnen worden 

met behulp van nieuwe technieken of doordat er technologische oplossingen voor handen zijn 

waarmee efficiënter kringlopen gevormd en/of gesloten kunnen worden. Het is echter de vraag of 

deze ontwikkelingen de groeiende vraag kunnen bijhouden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2013). Kortom, het zou zo kunnen zijn dat er in de toekomst niet langer een 

schaarste heerst aan grondstoffen maar dat grondstoffen in voldoende mate aanwezig zijn. 

 

De ontwikkelingen van intelligente technologieën, waaronder ambient intelligence, zijn in relatief 

hoge mate te voorspellen. Het is echter onzeker in welke vorm en mate deze technologie in woningen 

toegepast zal worden. Zal intelligente technologie in een actieve of passieve vorm aanwezig zijn in 

woningen? Onder passieve intelligente technologie wordt verstaan dat de technologie geactiveerd 

dient te worden door bewoners alvorens de technologie actie onderneemt. Actieve intelligente 

technologie reageert daarentegen automatisch op de bewoners. Het is zeer aannemelijk dat intelligente 

technologie aanwezig zal zijn in woningen, maar de ontwikkeling stuit ook op ethische dilemma’s. 

Wellicht vrezen bewoners dat zij de controle over hun eigen woning verliezen door de technologie.  

 

Uitgangspunt 

→ De onzekerheid rondom intelligente technologie wordt niet als kernonzekerheid opgenomen. 

 

De reden hiervoor is dat de aanwezigheid van intelligente technologie met grote zekerheid wordt 

verwacht, hetgeen bevestigd wordt door experts uit het bedrijfsleven. De woning dient het mogelijk 

te maken om intelligente technologie op te nemen, of dit nu in actieve of passieve vorm aanwezig is.  

 

3.4.3 Kernzekerheden 

In de impact- en onzekerheidsmatrix (afb. 3.14) zijn naast de eerder genoemde kernonzekerheden ook 

zekerheden te onderscheiden. Deze trends hebben een dusdanig hoge impact en lage onzekerheid 

waardoor aan te nemen is dat zij een grote invloed (zullen) hebben op het wonen in de (nabije) 

toekomst. Trends en ontwikkelingen die gerekend worden tot de kernzekerheden zijn onder andere de 

vergrijzing en de toename van extramurale zorg. 

 

Opvallend hierbij is dat de toename van extramurale zorg wordt versterkt door de vergrijzing. Door de 

vergrijzing is men immers genoodzaakt om senioren te stimuleren om langer zelfstandig thuis te 

wonen omdat de zorg anders onbetaalbaar wordt. Omdat er sprake is van dergelijke verbanden tussen 

de verschillende trends en ontwikkelingen, kunnen de trends niet afzonderlijk van elkaar worden 

bekeken.  
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Het is dan ook belangrijk om in kaart te brengen welke trends elkaar versterken of verzwakken. 

Bepaalde zekerheden kunnen mogelijk andere, op het eerste oog minder relevante trends, versterken. 

Hierdoor is het mogelijk dat deze uiteindelijk een relevante positieve zullen innemen in de (nabije) 

toekomst. Een overzicht van een dergelijk overzicht wordt een systeem dynamisch model genoemd. In 

bijlage A. II is een systeem dynamisch model opgenomen voor de onderzochte trends en 

ontwikkelingen.  

 

Systeem dynamisch model 

De werking van het systeem dynamisch model wordt hieronder aangetoond aan de hand van een 

aantal voorbeelden. In afbeelding 3.15 is een fragment uit het totale systeem dynamisch model 

opgenomen (bijlage A. II). Hierin wordt aangetoond welke trends en ontwikkelingen door de 

vergrijzing worden versterkt of verzwakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hieruit blijkt dat door een stijging van de levensverwachting van de bevolking de Nederlandse 

bevolkingssamenstelling verandert en het aantal ouderen toeneemt. De vergrijzing versterkt op zijn 

beurt de toename van chronisch zieken en de toename van extramurale zorg. De toename van 

chronisch zieken lijkt in eerste instantie dan ook wellicht een minder relevante trend, maar uit deze 

benadering blijkt dat deze trend niet over het hoofd mag worden gezien.  

De toename van extramurale zorg vormt echter ook een zekerheid en versterkt op zijn beurt weer 

andere trends, zoals weergegeven in afbeelding 3.16. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zo blijkt dat door de toename van extramurale zorg technologische ontwikkelingen (waaronder 

verdere toename ICT, ambient intelligence en intelligente robotica) toenemen, gezien zij 

ondersteuning kunnen bieden bij het zelfstandig thuis wonen en verzorgen. Daarnaast zorgt de 

toename van extramurale zorg ervoor dat de ontwikkeling met betrekking tot collectiviteit wordt 

versterkt. Men kan namelijk het collectief gebruiken om zelf verzorgd te worden.  

 

3.4.4 Scenario’s 

Zoals gezegd, worden de scenario’s opgesteld aan de hand van de kernonzekerheden. Eerder is 

vastgesteld dat er voor het Nederland van 2030 een tweetal kernonzekerheden zijn, namelijk 

(schaarste van) grondstoffen en hoe er vorm wordt gegeven aan collectiviteit. 

 

Demografische trends 

Zorgtrends 

 
Afb. 3.15: Fragment van het systeem dynamisch model met betrekking tot vergrijzing, volledige versie is opgenomen in bijlage A.II 

Sociaal-culturele trends 

Zorgtrends 

Technologische trends 

Afb. 3.16: Fragment van het systeem dynamisch model met betrekking tot toename van extramurale zorg, volledige versie is 
opgenomen in bijlage B 
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Een scenariokruis bevat twee (of meer) assen. Elke as in het 

kruis bevat een kernonzekerheid. Aan de uiteinden van elke 

as staan de twee uiterste (lees: tegenovergestelde) 

situaties weergegeven.  

Door het toepassen van uitersten, worden situaties 

gecreëerd welke (naar waarschijnlijkheid) nooit zullen 

plaatsvinden. In werkelijkheid is de toekomst altijd 

genuanceerd, aldus ir. Baede (11-06-2014). “Het toepassen 

van uitersten heeft als voordeel dat er maatgevende 

situaties gecreëerd worden. Wanneer aan deze situaties 

voldaan wordt en iets kan functioneren in het meest slechte 

geval, dan zal het in werkelijkheid ook functioneren 

wanneer de omstandigheden gunstiger zijn.” 

 

Voor het opstellen van scenario’s worden de 

kernonzekerheden in een zogeheten 

scenariokruis geplaatst. Hierbij worden twee 

uitersten van elke kernonzekerheid op de assen 

geplaatst. 

De kernonzekerheid grondstoffen wordt in het 

scenariokruis opgenomen als een schaarste 

van grondstoffen en een overvloed aan 

grondstoffen. De kernonzekerheid collectiviteit 

wordt gespiegeld door het individualisme, 

gezien deze als het ware uitersten van elkaar 

vormen. In afbeelding 3.17 is het scenariokruis 

opgenomen. 

 

Zoals te zien is, worden er een viertal scenario’s gecreëerd 

middels het scenariokruis. Ter verduidelijking: in scenario 1 is 

er sprake van een overvloed aan grondstoffen in een 

individuele samenleving. Scenario 4 speelt zich af daarentegen 

af in een collectief ingestelde samenleving, waarbij er sprake is 

van een schaarste van grondstoffen. Hieronder zullen de 

scenario’s (en dus de mogelijke context van het te realiseren 

woonconcept) beschreven worden. Dit is echter niet bindend, 

maar beschrijft kenmerken waarop de verschillende scenario’s 

zich onderscheiden.  

 

1 – Koning te rijk 

Men is sterk op zichzelf gericht en is liever niet afhankelijk van anderen. Op het gebied van 

bijvoorbeeld energie is samenwerking met anderen ook niet nodig gezien er voldoende grondstoffen 

voor handen zijn. Doordat men het liefst onafhankelijk is van instellingen wordt een eventuele 

zorgvraag zoveel als mogelijk in huis beantwoord door middel van intelligente technologie. 

 

Gezien er geen schaarste is aan grondstoffen en men sterk gericht is op zichzelf, is men zich weinig 

bewust van het milieu. Een woning dient op dat betreffende moment te voldoen aan de behoeften van 

de bewoners, zonder er rekening mee te houden hoe aan toekomstige behoeften van dezelfde of 

andere bewoners voldaan kan worden. 

 

2 – Zelfvoorzienend  

Men is sterk op zichzelf gericht en is liever niet afhankelijk van anderen. Ook op het gebied van 

bijvoorbeeld energie gaat men liever geen samenwerking aan. Hierdoor is men volledig 

zelfvoorzienend wat betreft energie, water en materialen. Men zal zichzelf ook gedeeltelijk voorzien 

in de voedselbehoefte. Intelligente technologie zal een rol vervullen in bewustwording bij het verbruik 

van grondstoffen. Daarnaast wordt deze intelligente technologie gebruikt om te ondersteunen bij een 

eventuele zorgvraag.  

 

Gezien er sprake is van schaarste aan grondstoffen is men zich bewust van de milieuproblematiek. 

Hierdoor voldoet een woning aan de behoeften van de bewoners op dat moment, maar wordt er ook 

rekening mee gehouden hoe op een duurzame wijze aan toekomstige behoeften van dezelfde of 

andere bewoners voldaan kan worden. 

 

3 – Samen duurzaam 

Doordat er schaarste is aan grondstoffen is men gedwongen milieubewust te leven. Men is niet in staat 

volledig zelfvoorzienend te zijn wat betreft energie, water en materialen. Daardoor werkt men samen 

om als collectief wel zelfvoorzienend te zijn. Doordat er schaarste heerst en men afhankelijk is van 

Afb. 3.17: Kernonzekerheden weergegeven 
in een scenariokruis 
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anderen, is men gedwongen om samen te werken. Deze schaarste aan grondstoffen en collectieve 

instelling van de samenleving heeft tot gevolg dat het gebruik van producten en diensten belangrijker 

wordt dan het bezit. Het is een samenleving waarin men van elkaar leent en gebruikt. In een eventuele 

zorgvraag wordt voorzien door middel van een combinatie van intelligente technologie en mantelzorg. 

Men zorgt immers samen voor producten en diensten. 

 

Gezien er sprake is van schaarste aan grondstoffen is men zich bewust van de milieuproblematiek. 

Hierdoor voldoet een woning aan de behoeften van de bewoners op dat moment, maar wordt er ook 

rekening mee gehouden hoe op een duurzame wijze aan toekomstige behoeften van dezelfde of 

andere bewoners voldaan kan worden. Een woning voldoet weliswaar aan de specifieke individuele 

behoeften van de bewoners, maar de woning maakt wel deel uit van een gemeenschap. Er is een 

belangrijke connectie en interactie met overige woningen en gedeelde voorzieningen. 

 

4 – Bourgondisch collectief 

Doordat er geen schaarste is aan grondstoffen is men niet gedwongen om samen te werken om te 

voorzien in energie, water en materialen. De samenwerking als collectief berust op een vrije keuze, 

waardoor men vaker wisselt in samenwerkingsverbanden. Het is eenvoudig om zich terug te trekken 

uit een samenwerking, om vervolgens een nieuw samenwerkingsverband aan te gaan. In een eventuele 

zorgvraag wordt voorzien door middel van een combinatie van intelligente technologie en mantelzorg. 

 

Gezien er geen schaarste is aan grondstoffen is men zich weinig bewust van het milieu. Een woning 

dient op dat betreffende moment te voldoen aan de behoeften van de bewoners, zonder er rekening 

mee te houden hoe aan toekomstige behoeften van dezelfde of andere bewoners voldaan kan worden. 

Een woning voldoet weliswaar aan de specifieke individuele behoeften van de bewoners, maar de 

woning maakt deel uit van een gemeenschap. Er is een belangrijke connectie en interactie met overige 

woningen en gedeelde voorzieningen. 

 

3.4.5 Strategie met betrekking tot scenario’s 

De opgestelde scenario’s zullen gebruikt worden om de uitgangspunten op te stellen voor het te 

ontwikkelen woonconcept. Het is echter benodigd om vast te stellen hoe de verschillende scenario’s 

gehanteerd zullen worden. Hieronder zal een toelichting worden gegeven voor de mogelijke 

strategieën met betrekking tot scenario’s. 

1. De uitgangspunten worden opgesteld voor één van de vier mogelijke scenario’s.  

Uit het opgestelde scenariokruis blijkt dat er vier scenario’s mogelijk zijn, welke gebaseerd 

zijn op uiterste situaties. Indien gekozen wordt voor het ontwikkelen voor een woonconcept, 

gebaseerd op één scenario, bestaat de mogelijkheid dat het woonconcept in de (nabije) 

toekomst niet voldoet gezien het mogelijk is dat de werkelijkheid afwijkt van het gekozen 

scenario. Met andere woorden: er bestaat een (grote) mogelijkheid dat het ontwikkelde 

woonconcept niet of moeizaam functioneert in de (nabije) toekomst. Daarbij staat het kiezen 

voor één van de scenario’s ter discussie, gezien deze gebaseerd zijn op kernonzekerheden. 

 

2. De uitgangspunten worden opgesteld voor alle mogelijk scenario’s. 

Indien voor deze toepassing gekozen wordt, worden er vier verschillende woonconcepten 

opgesteld. De kans dat een woonconcept aansluit op de werkelijkheid is hierbij groter dan bij 

de eerste optie. Hier dient echter ook de opmerking bij gemaakt te worden: er is namelijk een 

grote kans dat drie opgestelde woonconcepten onbruikbaar zijn. 

 

3. De uitgangspunten worden opgesteld waarbij voldaan wordt aan alle mogelijke scenario’s. 

Het is mogelijk om aan de hand van de vier scenario’s uitgangspunten op te stellen, waarbij 

voldaan wordt aan alle scenario’s. Op deze wijze wordt er een woonconcept opgesteld dat 

toepasbaar is binnen alle mogelijke toekomstscenario’s, hetgeen de bruikbaarheid hiervan 

verhoogt. Deze aanpak heeft volgens ir. Baede tevens de voorkeur, gezien de werkelijkheid 

vaak tussen de verschillende scenario’s inligt.  
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In afbeelding 3.18 is de hierboven beschreven aanpak schematisch weergegeven.  

 

 

Uitgangspunt 

→ De uitgangspunten voor het te ontwikkelen woonconcept worden opgesteld aan de hand van 

alle mogelijke scenario’s (optie 3). 

 

De reden hiervoor is dat hierbij een woonconcept ontwikkeld wordt dat voldoet aan alle mogelijke 

scenario’s, waardoor het geschikt is voor alle mogelijke toekomstsituaties. Tevens wordt deze aanpak 

geprefereerd door expert ir. Maartje Baede uit het bedrijfsleven.  

 

3.4.6 Uitgangspunten voor het woonconcept 

Uitgangspunten voortkomend uit de scenario’s 

Om het woonconcept geschikt te maken voor elk scenario dient 

het een belangrijke eigenschap te bezitten, namelijk 

aanpasbaarheid. Hierbij wordt er aansluiting gevonden met het 

theoretisch kader van het onderzoek (§ 2.2). In het fragment van 

het theoretisch kader (zie afb. 3.19) wordt gesteld dat (de basis 

van) het woonconcept gevormd wordt door de aansluiting van 

de prestatie eisen aan de functionele eisen. De functionele eisen, 

van zowel de mens als het milieu, kunnen veranderen onder 

invloed van tijd. Om aansluiting te blijven vinden, dienen de 

prestatie eisen zich aan te passen.  

Met andere woorden: wanneer het te ontwikkelen woonconcept 

aanpasbaar is, kan het in elk scenario functioneren. Hierdoor is 

het niet alleen geschikt voor 2030, maar ook voor de verdere 

toekomst. 

 

Naast aanpasbaarheid dient het woonconcept te voldoen aan overige uitgangspunten, welke 

voortkomen uit de scenario’s. Deze uitgangspunten zijn als volgt: 

 Het woonconcept moet het mogelijk maken om te voldoen aan de individuele wensen van 

bewoners. 

 Het woonconcept moet het mogelijk maken dat woningen zelfvoorzienend kunnen zijn. 

 Het woonconcept moet het mogelijk maken dat woningen onderdeel kunnen vormen van een 

netwerk om te voorzien in de behoeften van een gemeenschap. 

 Een woning die ontwikkeld wordt vanuit het woonconcept dient te bestaan uit duurzame 

materialen waarbij uitwisselbaarheid tussen gebouwcomponenten gegarandeerd wordt. 

 

Afb. 3.18: Mogelijke strategieën met betrekking tot het toepassen van de verschillende scenario’s t.b.v. de uitgangspunten 
V.l.n.r.: één woonconcept a.d.h.v. één scenario; vier woonconcepten a.d.h.v. vier scenario’s; één woonconcept a.d.h.v. 
vier scenario’s  

Afb. 3.19: Fragment van het theoretisch 
kader; aansluiting van prestatie eisen aan de 
functionele eisen 
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Uitgangspunten voortkomend uit zekerheden 

De zekerheden welke in de impact- en onzekerheidsmatrix (afbeelding 3.14) een hoge impact 

aanduiden zijn vergrijzing, (veranderende) bevolkingssamenstelling, (stijgende) levensverwachting, 

bevolkingsgroei, verdere toename ICT en toename extramurale zorg. Tussen deze (en overige) trends 

bestaan verbanden en zoals aangegeven in § 3.4.3 kunnen de trends daarom niet afzonderlijk worden 

bekeken. 

 

Zoals weergegeven in het systeem dynamisch model in bijlage A. II versterkt de vergrijzing de 

toename van chronisch zieken, maar deze trends word op zijn beurt ook beïnvloed door de trends 

human enhancement en afname acceptatie van risico’s. Daarnaast hebben de toename van 

extramurale zorg en verdere toename van ICT invloed op ambient intelligence en intelligente robotica 

die zijn samen te vatten tot intelligente technologie in de woonomgeving. Tot slot heeft de 

bevolkingsgroei invloed op de schaarste van grondstoffen en klimaatverandering, doordat steeds meer 

mensen beroep doen op wat de aarde te bieden heeft. Zo wordt met behulp van het systeem 

dynamisch model duidelijk dat trends met een grotere onzekerheid niet zomaar over het hoofd gezien 

kunnen worden. 

 

Uit deze zekerheden en verbanden kan gesteld worden dat het woonconcept de mogelijkheid moet 

bieden aan de volgende kenmerken: 

 Het woonconcept dient de kans op chronische ziekten en de invloed hiervan op de kwaliteit 

van leven te verkleinen door het creëren van een stimulerende woonomgeving voor de mens. 

 Het woonconcept dient het milieu zoveel mogelijk te ontzien, waarbij zelfs een positieve 

bijdrage geleverd kan worden waardoor er sprake is voor een stimulerende (woon)omgeving 

voor het milieu. 

 Om te voorzien in bovenstaande kenmerken kan intelligente technologie toegepast worden. 

Deze kan tevens ingezet worden om bewoners te ondersteunen en te voorzien in een 

eventuele zorgvraag. 

 

3.5 Invloed van trendfactoren op theoretisch kader 
Naast het in kaart brengen van het Nederland in 2030, de context van het te ontwikkelen 

woonconcept, heeft het onderzoek naar trends en ontwikkelingen nog een nevendoel. De 

nevendoelstelling van het onderzoek is het bepalen van de invloed van trendfactoren op het 

opgestelde theoretisch kader. Hiervoor is getracht te bepalen wat de invloed van de trends op het 

theoretisch kader is.  

 

In bijlage A. III is een overzicht opgenomen van 

de invloed van trendfactoren op elkaar. In dit 

overzicht is tevens opgenomen hoe de vier 

hoofdthema’s (mens, milieu, gebouw en 

intelligente technologie) elkaar beïnvloeden. 

Aan de hand van onderstaand voorbeeld wordt 

getracht aan te duiden wat de invloed van 

trendfactoren op elkaar en het theoretisch kader 

is. Om duidelijkheid te verschaffen, is in 

afbeelding 3.20 het theoretisch kader 

opgenomen. De cijfers aangegeven in deze 

afbeelding worden gebruikt ter beeldvorming bij 

onderstaande toelichting.  

 

Een trend behorende bij de trendfactor 

demografie (1) is een stijging van de 

levensverwachting. Deze stijging heeft invloed 

op andere demografische trends, gezien deze 
Afb. 3.20: Theoretisch kader behorende bij het onderzoek 
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bijdraagt aan de vergrijzing van de Nederlandse bevolking en een bevolkingsgroei. De 

bevolkingsgroei beïnvloedt (2) de ecologische trendfactor (3), gezien een grotere voorzieningsvraag 

kan leiden tot een schaarste aan grondstoffen. 

Beide trendfactoren beïnvloeden het theoretisch kader (4 en 5). Door een vergrijzing van de bevolking 

neemt de zorgvraag toe. De mens (6) wordt hierdoor dus direct beïnvloedt. Een toename van de 

bevolking leidt op zijn beurt tot een grotere belasting van het milieu (7), waardoor een hogere 

efficiëntie vereist is. Om te voldoen aan de zorgvraag van de bewoners, dienen woongebouwen (8) op 

duurzame wijze gebouwd worden om te voorzien in een zorgvraag. De toepassing van intelligente 

technologie (9) kan bijdragen aan zowel de mens als milieu, gezien deze de mens kan ondersteunen 

maar tevens kan bijdragen aan de efficiëntie van het gebouw (te denken aan onder andere 

energieverbruik). 

 

Bovenstaand voorbeeld is een willekeurig voorbeeld waarmee het verband tussen trendfactoren, 

trends en het theoretisch kader aangeduid wordt. Uit bijbehorende beschrijving blijkt dan ook de 

complexiteit van deze materie. Indien men andere trendfactoren en trends neemt, blijken deze elkaar 

op een of andere wijze te beïnvloeden, met uiteindelijk een invloed op mens, milieu, gebouw en 

intelligente technologie.  

Gedurende het onderzoek is ernaar gestreefd om aan te tonen wat de invloed van trendfactoren op het 

theoretisch kader is. Er is hierbij echter geen eenduidige invloed aan te tonen, gezien de invloed 

afhankelijk is van de trend(factor) welke beschouwd wordt. 

 

3.6 Conclusie 
In dit hoofdstuk is getracht een antwoord te geven op de eerste deelvraag van het onderzoek: hoe ziet 

naar verwachting het Nederland in 2030 uit waarbinnen het woonconcept geplaatst zal worden? Om 

antwoord te geven op deze deelvraag zijn in totaliteit 21 trends en ontwikkelingen in kaart gebracht, 

gerelateerd aan demografie, sociologie en cultuur, technologie en ecologie. Deze trends en 

ontwikkelingen maken het mogelijk om zorg- en woontrends te beschrijven.  

 

De trends en ontwikkelingen zijn uiteindelijk vertaald naar kernzekerheden en kernonzekerheden. 

Deze vertaalslag heeft ertoe geleid dat het mogelijk is om de eerste deelvraag van het onderzoek te 

beantwoorden. Hieronder worden de getrokken conclusies met betrekking tot Nederland in 2030 

toegelicht. 

 

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk met betrekking tot het Nederland van 2030 

De in kaart gebrachte kernonzekerheden hebben enerzijds betrekking op grondstoffen (zijn deze 

schaars of in voldoende mate aanwezig?) en anderzijds op de samenleving (is men collectief of 

individueel ingesteld?). Door het opstellen van scenario’s (aan de hand van de gestelde 

kernonzekerheden) zijn de uiterste c.q. maatgevende situaties waarin het woonconcept geplaatst zal 

worden in kaart gebracht.  

 

→ Om een toekomstbestendig woonconcept te realiseren dient het nieuw te ontwikkelen 

woonconcept te kunnen functioneren in de vier gestelde scenario’s. Door een woonconcept te 

ontwikkelen vanuit dit uitgangspunt wordt het ‘hoe Nederland in 2030’ uitziet van 

ondergeschikt belang, gezien het woonconcept aanpasbaar is aan alle toekomstscenario’s.  

 

Opmerking met betrekking tot de getrokken conclusie: 

 Bij het in kaart brengen van trends en ontwikkelingen die (mogelijk) van invloed zijn op het 

Nederland van 2030, zijn trends met betrekking tot politiek en economie buiten beschouwing 

gelaten. Het is mogelijk dat uiterste c.q. maatgevende situaties voortkomend uit deze 

trendfactoren niet beschreven zijn. 
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Trends en ontwikkelingen staan met elkaar in relatie 

Uit het systeem dynamisch model is gebleken dat trends en ontwikkelingen elkaar (kunnen) 

beïnvloeden. Zo blijkt dat demografische trends (welke gebaseerd zijn op meetbare gegevens en dus 

een lage onzekerheid hebben) invloed hebben op onder andere sociaal-culturele en technologische 

trends maar ook op zorgtrends, woontrends en ecologische trends. 

Gezien trends en ontwikkelingen met elkaar in relatie staan en elkaar (mogelijk) versterken, blijkt 

enerzijds dat het aantal (chronisch) zieken toeneemt en anderzijds dat het milieu in toenemende mate 

onder druk komt te staan. 

 

→ Het nieuw te ontwikkelen woonconcept dient een positieve invloed uit te oefenen op zowel de 

gezondheid van de mens als op het milieu. 

 

Opmerking met betrekking tot de getrokken conclusie: 

 Bij het in kaart brengen van trends en ontwikkelingen die (mogelijk) van invloed zijn op het 

Nederland van 2030, zijn trends met betrekking tot politiek en economie buiten beschouwing 

gelaten. Het is mogelijk dat onder invloed van deze trendfactoren andere kernzekerheden tot 

uiting komen, hetgeen wellicht leidt tot andere conclusies dan het stimuleren van mens en 

milieu.  

 

Trends en ontwikkelingen hebben invloed op het theoretisch kader 

Het theoretisch kader behorende bij het onderzoek gaat uit van functionele eisen (wat wil men?) 

enerzijds en prestatie eisen (hoe kan hieraan voldaan worden?) anderzijds. Onder invloed van trends 

kunnen zowel de functionele eisen (gesteld door mens en milieu) als de prestatie eisen (gesteld door 

intelligente technologie en gebouw) veranderen. Het is hierbij niet mogelijk een eenduidige invloed 

van de individuele trendfactoren aan te tonen, gezien de invloed afhankelijk is van de trend(factoren) 

welke beschouwd worden. 
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4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt getracht een antwoord te geven op de tweede deelvraag van het onderzoek: wat 

zijn naar verwachting de behoeften van senioren in het Nederland van 2030? De mens wordt gezien 

als gebouwgebruiker met zijn constant veranderende eisen op het gebied van welzijn, gezondheid, 

veiligheid, privacy, keuzevrijheid en sociale structuur (Elkington, 1997; Duijvestein, 2011). De 

functionele eisen die de mens aan zijn omgeving stelt komen voort uit de behoeften van de mens.  

 

Binnen dit onderzoek is de definitie voor behoeften als volgt: de behoeften worden opgevat als de 

eisen en wensen die afhankelijk zijn van de doelgroep en beïnvloed kunnen worden gedurende de tijd.  

Binnen de behoeften kan onderscheid worden gemaakt tussen de eisen en wensen van personen. De 

eisen zijn de behoeften of zelfs de eisen voor een gezond leven (Leidelmeijer et al., 2003), waarbij de 

gezondheid wordt opgevat als een toestand van totaal fysiek-, mentaal- en sociaal welzijn (WHO, 

1948). Deze eisen zijn in beginsel universeel. De wensen beschrijven de wensen waarmee het leven 

aangenamer wordt. Deze wensen zijn plaats-, tijd-, en cultuurgebonden waardoor deze van persoon tot 

persoon kunnen verschillen (Leidelmeijer et al., 2003). 

 

4.2 Behoeften en functionele kwaliteit 
Zoals hierboven beschreven, komen de functionele eisen die de mens aan zijn omgeving stelt voort uit 

zijn behoeften. Om een volledige uiteenzetting van de behoeften te verkrijgen wordt de literatuur dan 

ook enerzijds toegepast om de behoeften van de mens in kaart te brengen en anderzijds om de 

functionele kwaliteit die aan een woning wordt gesteld te achterhalen. Hierdoor wordt de 

uiteenzetting van de behoeften vanuit meerdere invalshoeken onderzocht, hetgeen de betrouwbaarheid 

van de resultaten verhoogt. 

 

4.2.1 Behoeften 

In de wetenschap zijn verschillende theorieën 

ontwikkeld waarin de behoeften van mensen als 

universeel worden beschouwd. Een bekende theorie is 

de behoeftehiërarchie van Maslow (1943). Hierin wordt 

gesteld dat de behoeften van mensen hiërarchisch zijn 

te rangschikken. Er wordt hierbij er van uitgegaan dat 

wanneer men zich op een gezonde manier wil 

ontwikkelen, eerst aan de onderste behoeften uit de 

piramide moet worden voldaan. Pas dan is het mogelijk 

om een stap naar het volgende behoefteniveau te 

maken. De behoeften bestaan achtereenvolgens uit 

lichamelijke behoeften, veiligheid en zekerheid, sociaal 

contact, waardering en erkenning en zelfontplooiing. 

Een schematische weergave van de piramide van 

Maslow is opgenomen in afbeelding 4.1.  

 

Wanneer de theorie van Maslow aangenomen wordt, mag verondersteld worden dat de onderste 

behoeften uit de piramide overeenkomen met de eisen van de mens, en de bovenste behoeften 

overeenkomen met de wensen van de mens. De piramide van Maslow ondervindt echter veel kritiek, 

gezien er tot op heden geen empirisch bewijs is voor de rangschikken van de behoeften. 

 

Uitgangspunt 

→ Gedurende het onderzoek wordt er geen onderscheid gemaakt tussen eisen en wensen.  

 

De reden hiervoor is dat er in de bestaande wetenschap relatief weinig bewijs is voor het aantonen 

waar de grens ligt tussen eisen en wensen van de mens.  

Zelfontplooiing 

Waardering en erkenning 

Sociaal contact 

Veiligheid en zekerheid 

Lichamelijke behoeften 

Afb. 4.1: Behoeftehiërarchie van Maslow 
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4.2.2 Functionele kwaliteit 

Om vast te stellen of de uiteenzetting van de behoeften compleet is, wordt onderzocht wat de 

functionele kwaliteit is die senioren aan hun woningen stellen. Volgens van der Voort e.a. (2005) 

bestaat de kwaliteit van een woning uit de functionele-, technische-, economische- en esthetische 

kwaliteit. De kwaliteit wordt bepaald door de behoeften van gebruikers. 

 

Een functioneel gebouw is “een gebouw dat geschikt is voor de activiteiten waarvoor het bedoeld is, 

waarbij de mensen in het gebouw in staat moeten zijn zowel efficiënt, comfortabel, gezond en veilig te 

kunnen functioneren” (van der Voordt et al., 2005). Door het bepalen van de functionele kwaliteit van 

woningen wordt er een antwoord gegeven op de bestaande functionele behoeften die bewoners aan 

hun woningen stellen.  

 

4.3 Uiteenzetting van behoeften 

4.3.1 Overzicht van behoeften 

Om een overzicht te verkrijgen van de behoeften van senioren, is een overzicht opgesteld met 

behoeften die benoemd worden in wetenschappelijke literatuur. Een overzicht hiervan is opgenomen 

in bijlage B. I. Hierin staat opgenomen welke behoeften de mens in het algemeen heeft (dus zonder 

specifieke doelgroep) en welke functionele eisen deze aan hun woningen stellen. Hetzelfde is 

uitgevoerd voor de doelgroep senioren. 

 

Doordat er vanuit vier invalshoeken gekeken wordt naar de behoeften, ontstaat er een duidelijk beeld 

van de behoeften. Bijlage B. I geeft naast het overzicht van genoemde behoeften ook indicatoren 

behorende bij de behoeften. Uiteindelijk zijn er dertien behoeften te onderscheiden, te weten: 

faciliteiten en voorzieningen, bruikbaarheid, comfort, controle, flexibiliteit en aanpasbaarheid, 

gezondheid, hygiëne, autonomie, privacy, ruimtelijk oriëntatie, sociale interactie, toegankelijkheid en 

veiligheid en zekerheid. 

 

4.3.2 Afbakening van de behoeften 

Er zijn dus in totaliteit dertien behoeften te onderscheiden in de literatuur. Wanneer bijlage B. I 

bestudeerd wordt, blijkt dat niet alle behoeften in vergelijkbare mate genoemd worden door de 

literatuur. Het is dus mogelijk om een afbakening te maken van de behoeften die aangehouden 

worden gedurende het onderzoek. Tabel 4.1 geeft een overzicht van de verschillende behoeften. In 

deze tabel is middels een motivatie aangegeven welke behoeften wel en niet aangehouden worden 

gedurende het vervolg van het onderzoek.  

 

Opmerking: de kwantiteit (zoals aangegeven in bijlage B. I) waarmee de verschillende behoeften 

genoemd worden door de wetenschappelijke literatuur is niet bindend. De reden hiervoor is dat dit 

afhankelijk is van de toegepaste literatuur. Wanneer eenzelfde aantal andere bronnen toegepast zou 

worden, zou dit wellicht leiden tot andere hoeveelheden. Middels de motivatie wordt in tabel 4.1 

echter aangeduid waarom een behoefte wel of niet aangenomen wordt gedurende het vervolg van het 

onderzoek.  

 

Uitgaande van bovenstaande opmerking is er dan ook bewust voor gekozen om geen (kwantitatieve) 

criteria op te stellen met betrekking het wel of niet aannemen van een behoefte voor het vervolg van 

het onderzoek. De motivatie in tabel 4.1 dient voldoende verklaring te geven.  
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Tabel 4.1: Motivatie voor in- en uitsluiting van de in de literatuur genoemde behoeften 
 

Behoefte Insluiting Motivatie 

Faciliteiten & 
voorzieningen 

Nee 

Faciliteiten en voorzieningen maken deel uit van de kwaliteit van de omgeving 
(wijk en buurt). Hierbij wordt er echter geen aansluiting gevonden bij de 
doelstelling van het onderzoek, te weten het ontwikkelen van een 
woonconcept. 
 

De reden dat faciliteiten en voorzieningen benoemd worden in de literatuur is 
dat deze kunnen bijdragen aan de bruikbaarheid van een woning. Faciliteiten 
& voorzieningen kunnen producten leveren voor het dagelijkse gebruik. Ze 
geven als het ware (gedeeltelijk) invulling aan andere behoeften.  

Bruikbaarheid Nee 

Bruikbaarheid heeft betrekking op het kunnen functioneren in een gebouw en 
het gebouw gebruiken waarvoor het bedoeld is. Dit komt overeen met de 
definitie behorende bij een functioneel gebouw (zie § 4.2.2).  
 

Bruikbaarheid kan een onderdeel zijn van de behoefte autonomie, gezien dit 
betrekking heeft op de zelfstandigheid van personen. Er is dan ook een 
verband tussen beiden: wanneer een persoon geen autonomie ervaart, is een 
gebouw(deel) mogelijk niet bruikbaar. Deze relatie is dan ook de reden voor 
het uitsluiten van de behoefte. 

Comfort Ja 

Comfort wordt in de geraadpleegde literatuur veelvuldig benoemd als 
behoefte, zowel in literatuur zonder specifieke doelgroep als in literatuur 
gericht op senioren.  
 
Het comfortniveau van een woning is van dermate belang dat het een invloed 
kan hebben op de behaaglijkheid, welzijn en uiteindelijk de gezondheid van 
een persoon. Dit is dan ook de reden om comfort op te nemen als behoefte.  

Controle Nee 

Het uit kunnen voeren van controle is essentieel voor een persoon. Controle 
heeft namelijk een relatie met (een groot gedeelte van de) andere behoeften. 
Dit blijkt ook uit bijlage B. I. Het is noodzakelijk om deze te kunnen 
controleren. 
 
Controle toont echter veel overeenkomsten met de indicatoren behorende bij 
autonomie. Dit is dan ook de reden om controle niet aan te nemen als 
opzichzelfstaande behoefte, maar dat deze onderdeel vormt van de behoefte 
autonomie.  

Flexibiliteit & 
aanpasbaarheid 

Nee 

Flexibiliteit & aanpasbaarheid hebben betrekking op technische 
oplossingen/maatregelen om te voldoen aan veranderende behoeften. 
Wanneer bijvoorbeeld een persoon minder mobiel wordt en in een rolstoel 
terecht komt, kan deze zichzelf minder goed behelpen in een ‘normale’ 
woning. Wanneer de woning over aanpasbaarheid/flexibiliteit beschikt, kan 
dit eraan bijdragen dat de persoon toch autonoom kan blijven wonen. Gezien 
flexibiliteit & aanpasbaarheid een oplossing vormen voor veranderende 
behoeften, wordt deze niet opgenomen als opzichzelfstaande behoefte.  

Gezondheid Nee 

Gezondheid blijkt geen opzichzelfstaande behoefte, maar het gevolg van het 
voldoen aan andere behoeften. Gezondheid kan opgevat worden als een 
toestand van fysiek-, mentaal- en sociaal welzijn (WHO, 1948). Wanneer er niet 
aan een behoefte wordt voldaan, kan dit invloed op het welzijn en dus op de 
gezondheid van een individu hebben.  

Hygiëne Nee 

Hygiëne blijkt in hoge mate genoemd te worden in de geraadpleegde 
literatuur. Dit duidt dan ook het belang van deze behoefte aan. 
 
Uit bijlage B. I blijkt echter dat hygiëne tevens als onderdeel van de behoefte 
veiligheid & zekerheid wordt genoemd. Dit is dan ook de reden om hygiëne 
niet als opzichzelfstaande behoefte aan te nemen, maar dit onderdeel te 
laten uitmaken van een andere behoefte. 
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Tabel 4.1: Motivatie voor in- en uitsluiting van de in de literatuur genoemde behoeften (vervolg) 
 

Behoefte Insluiting Motivatie 

Autonomie Ja 

Hoewel autonomie als directe behoefte in beperkte mate wordt genoemd in 
de geraadpleegde literatuur, blijkt dat de indicatoren met betrekking tot deze 
behoefte wél in hoge mate worden genoemd. De indicatoren zijn in 
definiëring nauw verwant met autonomie.  
 
Tevens heeft autonomie betrekking op het zelfstandig kunnen reguleren van 
andere behoeften. Dit is van groot belang voor het behoud van eigenwaarde. 
Dit is dan ook de reden om autonomie op te nemen als behoefte.  

Privacy Ja 

Privacy wordt in de geraadpleegde literatuur veelvuldig benoemd als 
behoefte, zowel in literatuur zonder specifieke doelgroep als in literatuur 
gericht op senioren. 
 
Het privacyniveau van een woning is van dermate belang dat het een invloed 
kan hebben op de behaaglijkheid, welzijn en uiteindelijk de gezondheid van 
een persoon. Dit is dan ook de reden om privacy op te nemen als behoefte. 

Ruimtelijke 
oriëntatie 

Nee 

Ruimtelijke oriëntatie heeft betrekking op een gebouweigenschap en 
beschrijft de mogelijkheid tot het zich herkennen en oriënteren in een 
gebouw. Het heeft dus onder andere betrekking op de overzichtelijkheid van 
een gebouw. Dit is dan ook de reden om ruimtelijke oriëntatie niet op te 
nemen als behoefte.  

Sociale interactie Ja 

Sociale interactie wordt in de geraadpleegde literatuur veelvuldig benoemt als 
behoefte, zowel in literatuur zonder specifieke doelgroep als in literatuur 
gericht op senioren. 
 
Sociale interactie en privacy kunnen gezien worden als gedeeltelijke 
tegenhangers van elkaar. Aangezien privacy opgenomen wordt als behoefte, 
geldt dit ook voor sociale interactie. 

Toegankelijkheid Nee 

Toegankelijkheid heeft betrekking op een gebouweigenschap. Wanneer wordt 
gekeken naar indicatoren met betrekking tot veiligheid & zekerheid (bijlage B. 
I), blijkt dat toegankelijkheid gedeeltelijk hierin terugkomt. Toegankelijkheid 
heeft namelijk betrekking op de mogelijkheid om een gebouw(onderdeel) te 
betreden en dit op veilige wijze te doen. Gezien de overeenkomsten met de 
behoefte veiligheid & zekerheid is besloten om toegankelijkheid niet als 
opzichzelfstaande behoefte aan te nemen. 

Veiligheid & 
zekerheid 

Ja 

Hoewel veiligheid en zekerheid als directe behoefte in beperkte mate wordt 
genoemd in de geraadpleegde literatuur, blijkt dat de indicatoren met 
betrekking tot deze behoefte wél in hoge mate worden genoemd.  
 
Veiligheid & zekerheid heeft niet alleen betrekking op gebouweigenschappen, 
maar beschrijft ook gevoelens van een individu. Er is dus een nauw verband 
met het welzijn van een persoon.  

 
 

Uit tabel 4.1 blijkt dat er in totaliteit een vijftal behoeften aangenomen worden. Deze behoeften zijn 

achtereenvolgens comfort, autonomie, sociale interactie, privacy en veiligheid & zekerheid.  

 

Uitgangspunt 

→ Wanneer er wordt voldaan aan de behoeften van een individu kan dit een bijdrage leveren 

aan de gezondheid van deze persoon.  

 

Gezondheid is een staat van fysiek-, mentaal- en sociaal welzijn. Wanneer aan de behoeften van een 

individu voldaan wordt, wordt er een bijdrage geleverd aan het welzijn. Dit leidt uiteindelijk tot (een 

verbeterde) gezondheid. 
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Het verschil in behoeften met betrekking tot senioren 

Hierboven zijn een vijftal behoeften genoemd welke kunnen bijdragen aan de gezondheid van een 

individu. Er is echter geen onderscheid gemaakt tussen de behoeften van ‘de mens in het algemeen’ 

en behoeften van senioren. Het onderscheid hiertussen zal hieronder toegelicht worden. 

 

De resultaten uit bijlage B. I (en tabel 4.1) komen voort uit het analyseren van de behoeften en de 

functionele eisen die men aan de woning stelt, beiden uitgevoerd voor zowel ‘de mens in het 

algemeen’ als voor senioren. Hieruit blijkt dat er geen (duidelijk) onderscheid is tussen de behoeften 

en functionele eisen van senioren in vergelijking met de mens in het algemeen. 

 

Er zijn echter individuele verschillen mogelijk. Zo kan de wijze van invulling van een behoefte voor 

ieder mens anders zijn. Dit verschil hoeft niet alleen plaats te vinden tussen bijvoorbeeld jonge(re) 

mensen en senioren; ook verschillen tussen personen uit eenzelfde leeftijdsgroep of mensen met 

vergelijkbare interesses kunnen voorkomen. Ieder mens is anders en ieder mens is uniek. Dit geldt 

tevens voor zijn/haar behoeften en de invulling die men hieraan geeft. 

 

Het is ook mogelijk dat de waarde die men aan de verschillende behoeften hecht verschilt per 

persoon. Tevens kan deze gedurende het leven van een persoon veranderen. Ter beeldvorming wordt 

een voorbeeld gegeven. Wanneer een persoon in goede gezondheid leeft en geen beperkingen 

ondervindt, hecht deze wellicht weinig waarde aan autonomie. De reden hiervoor is simpel: 

autonomie is vanzelfsprekend voor deze persoon. Uiteraard is autonomie belangrijk voor deze 

persoon, maar afhankelijk van de persoonskenmerken en interesses hecht deze persoon wellicht meer 

waarde aan sociale interactie. Wanneer deze persoon door een of andere reden bijvoorbeeld in een 

rolstoel terecht komt en zijn/haar dagelijkse handelingen niet meer zonder hulp kan uitvoeren, vindt 

de persoon autonomie wellicht belangrijker dan toen hij/zij nog vitaal was (en zonder beperkingen 

leefde). Hoewel de persoon sociale interactie wellicht nog even hoog in het vaandel heeft staan, is het 

mogelijk om in te denken dat de waarde die de persoon hecht aan autonomie in deze levensfase groter 

is.  

 

Uit bovenstaande blijkt hoe de (waarde die men hecht aan verschillende) behoeften bij personen 

kunnen veranderen gedurende hun leven maar tevens dat de invulling van behoeften kunnen 

veranderen.  

 

4.4 Behoeften en indicatoren 
Gedurende het onderzoek worden er een vijftal behoeften aangenomen: comfort, autonomie, sociale 

interactie, privacy en veiligheid & zekerheid. Wanneer aan deze behoeften voldaan wordt, kan er een 

bijdrage geleverd worden aan de gezondheid van een individu.  

 

Per behoefte zijn er indicatoren die de behoeften concretiseren en definiëren. Om (volledig en 

optimaal) aan een behoefte te voldoen dient aan alle indicatoren te worden voldaan. In bijlage B. II is 

een overzicht opgenomen van de in de geraadpleegde literatuur genoemde indicatoren met betrekking 

tot de verschillende behoeften. Deze zullen hieronder per behoefte toegelicht worden. 

Opmerking: de indicatoren met betrekking tot de verschillende behoeften kunnen zowel kwalitatief als 

kwantitatief beoordeeld worden (dit verschilt per indicator). Gezien ieder mens anders is, is het niet 

mogelijk om een waarde hieraan toe te kennen. Voldoening wordt namelijk door iedereen anders 

ervaren. 

 

4.4.1 Comfort 

Comfort is “een gemoedstoestand die de voldoening uitspreekt over het gehele binnenklimaat of 

indicatoren hiervan” (van Hoof et al., 2011), en “kan invloed uitoefenen op het gevoel van 

leefbaarheid en/of behaaglijkheid” (Heijs et al., 1987).  
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Comfort bestaat uit vier indicatoren, te weten thermisch comfort, visueel comfort, auditief comfort en 

luchtkwaliteit. 

 

Thermisch comfort 

Het thermisch comfort heeft betrekking op het menselijk gevoel en waarnemen van een aantal 

indicatoren met betrekking tot het binnenmilieu en fysische indicatoren (Lai et al., 2009b). Deze 

indicatoren omvatten elementen zoals de temperatuur, thermische isolatie en luchtvochtigheid (Kim et 

al., 2005).  

 

Visueel comfort 

Visueel comfort heeft betrekking op het visuele welzijn teweeggebracht door de visuele omgeving 

(Frontczak et al., 2011). Dit omvat elementen zoals daglicht, kunstlicht en uitzicht (Kim et al., 2005). 

Bij zowel dag- als kunstlicht is het van belang rekening te houden met de lichtsterkte, de intensiteit en 

de effecten op de mens (Huisman et al., 2012). Een essentieel punt voor het verbeteren van het visuele 

comfort en gebruiksacceptatie is de mogelijkheid tot het aanpassen van de lichtsterkte (Lai et al., 

2009b). Dit hangt nauw samen met het ervaren van controle.  

 

Auditief comfort 

Auditief comfort heeft betrekking op een acceptabel geluidsniveau in de omgeving, zonder dat dit 

schadelijk is voor het auditief welzijn. Het auditief comfort omvat elementen als geluidsdrukniveau en 

nagalmtijd (Kim et al., 2005; Huisman et al., 2012).  

 

Luchtkwaliteit 

De luchtkwaliteit heeft betrekking op het comfortniveau en gezondheidsniveau van een aantal 

indicatoren in het binnenmilieu. De luchtkwaliteit omvat elementen ventilatie, stoffen en geur (Lai et 

al., 2009a; Huisman et al., 2012). Bij de luchtkwaliteit is het van belang dat er in de lucht geen 

verontreinigde stoffen zitten in schadelijke concentraties, zoals bepaald door de verantwoordelijke 

autoriteiten. Daarnaast moet een grotere meerderheid (80% of meer) van de blootgestelde personen 

niet ontevreden zijn over de luchtkwaliteit van het binnenmilieu (Frontczak et al., 2011).  

 

4.4.2 Autonomie 

Autonomie heeft betrekking op de zelfstandigheid van personen. Het zelfstandig kunnen uitvoeren 

van taken en activiteiten is van belang voor de eigenwaarde van personen. Daarnaast speelt ook het 

ervaren van controle over omgevingsfactoren, het bezitten van bewegingsvrijheid in de omgeving en 

de mogelijkheid tot personalisatie van de omgeving een grote rol (van der Aalst et al., 2010).  

Autonomie wordt gevormd door een tweetal indicatoren, te weten het ervaren van controle en het 

behouden van onafhankelijkheid.  

 

Ervaren van controle 

Het ervaren van controle over de omgeving heeft een vergroting van de eigenwaarde tot gevolg, 

hetgeen een bijdrage levert aan het welzijn van een individu (College Bouw Zorginstellingen, 2008). Het 

behouden van controle heeft betrekking op de mogelijkheid en bekwaamheid tot het behouden van 

controle over het eigen leven (Ballou, 1998; Hwang et al., 2004; Sikorska – Simmons, 2006) en de keuze 

uit verschillende opties (Ball et al., 2004; Perkins et al., 2012). Het ervaren van controle hangt nauw 

samen met vormen van zelfbeschikking of keuzevrijheid: het gaat erom zelf te kunnen beslissen en te 

doen, in plaats van dit gedicteerd te krijgen door omstandigheden of anderen (Ballou, 1998). Het is 

belangrijk dat personen controle ervaren over het personaliseren van hun omgeving, gezien het 

hierdoor mogelijk is om een stukje eigen identiteit aan hun omgeving toe te voegen.  
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Bij het ervaren van controle is het belangrijk dat gebruikers keuze hebben over omgevingsvariabelen. 

Hierbij kan gedacht worden aan onder andere thermische aspecten, visuele aspecten en het reguleren 

van sociale interactie en privacy.  

 

Behouden van onafhankelijkheid 

Het behouden van onafhankelijkheid heeft betrekking op het controleren van de risico’s welke 

voortkomen uit het ouder worden (Gómez, 2014). Hierbij kan gedacht worden aan de mogelijkheid om 

met beperkingen activiteiten uit te kunnen voeren, waardoor men zichzelf als onafhankelijk ervaart en 

voldoening vindt in de resterende capaciteiten (Ball et al., 2004).  

 

Een belangrijk punt hierbij is het zelfstandig kunnen uitvoeren van algemene dagelijkse 

levensverrichtingen (ADL). Dit kan gerealiseerd worden door het optimaliseren van de persoonlijke 

zorg met als doel zoveel mogelijk ADL’s zelfstandig uit te blijven voeren (Ball et al., 2004; Hwang et 

al., 2004; Sikorska – Simmons, 2006).  

 

De algemene dagelijkse levensverrichtingen bestaan uit: in- en uit bed komen, aan- en uitkleden, in 

een stoel gaan zitten en weer opstaan, eten, drinken, medicijnen innemen, bewegen en lopen, praten, 

horen, naar het toilet gaan, ontspannen, zinvolle activiteit (zoals hobby’s en sport), sociale contacten, 

seks, autorijden en lichaamswarmte regelen (verwarming hoger en lager kunnen zetten, verkleden) 

(Gezondheidsplein, 2014).  

Naast het kunnen uitvoeren van de algemene dagelijkse levensverrichtingen is het belangrijk dat de 

omgeving dusdanig wordt ingericht dat de deze op een eenvoudige, gemakkelijke en veilige wijze 

uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor kan een bijdrage geleverd worden aan de kwaliteit van het 

leven.  

 

4.4.3 Sociale interactie 

Sociale interactie “biedt mensen ontspanning en afleiding, werkt stimulerend en, niet in de laatste 

plaats, biedt het mensen steun” (College Bouw Zorginstellingen, 2008). De aanwezigheid van sociale 

contacten is dan ook van belang voor personen om eenzaamheid te voorkomen. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat er een verschil is tussen eenzaamheid en alleen zijn. Bij eenzaamheid 

hebben personen het gevoel geïsoleerd te zijn van de buitenwereld, terwijl alleen zijn een situatie 

omschrijft waarom personen kunnen verkeren.  

 

Sociale interactie bestaat uit drie componenten, te weten een emotionele-, informatieve- en –

instrumentele component (College Bouw Zorginstellingen, 2008; Nationaal Kompas Volksgezondheid, 

2014). Er is een sterke verbondenheid tussen deze drie componenten.  

Het type en de mate van sociale interactie waaraan men behoefte is kan variëren per situatie. Het is 

dan ook belangrijk dat men controle kan ervaren over zijn/haar sociale interactie. Wanneer dit niet het 

geval is kan dit leiden tot (een verhoging van) stress.  

 

De omgeving van een individu kan de drie componenten van sociale interactie stimuleren. Dit kan 

gedaan worden door het faciliteiten van activiteiten in een gebouw, het creëren van ruimten voor 

sociale interactie en het bieden van technische ondersteuningen om sociale interactie mogelijk te 

maken (bijvoorbeeld door social media).  

 

Emotionele sociale interactie 

De emotionele component van sociale interactie kan onderverdeeld worden in de indicatoren sociale 

ondersteuning, relaties en maatschappelijke betrokkenheid.  

 

Sociale ondersteuning omschrijft de hulp en aanwezigheid van familie, vrienden en bekenden 

(Leidelmeijer et al., 2003). De wijze waarop het gebouw en de omgeving ingericht is kan hierbij een 

bijdrage leveren (College Bouw zorginstellingen, 2008; van Cauwenberg et al., 2014).  
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Sociale relaties hebben betrekking op de wijze waarop en de frequentie waarin er contact is met 

anderen (Neutens et al., 2013), zoals familie, vrienden, mensen uit de omgeving of mensen van 

instellingen (Franke et al., 2013). Al deze mensen behoren tot het sociale netwerk van een persoon 

(van Cauwenberg et al., 2014).  

Maatschappelijke betrokkenheid heeft daarentegen betrekking op de bijdrage van individuen aan hun 

omgeving (Franke et al., 2013; Neutens et al., 2013; van Cauwenberg et al., 2014) en het vergroten van 

draagvlak voor beleid (Leidelmeijer et al., 2003). 

 

Informatieve sociale interactie 

De informatieve component van sociale interactie bestaat uit het verschaffen van informatie enerzijds 

en het geven van advies en raad anderzijds. Een belangrijk onderdeel hierbij is het element 

waardering, hetgeen betrekking heeft op aanmoediging en feedback (College Bouw Zorginstellingen, 

2008).  

 

Instrumentele sociale interactie 

Instrumentele steun refereert aan allerlei vormen van materiële steun, tijd en capaciteit (onder andere 

geld lenen en helpen bij dagelijkse activiteiten) (College Bouw Zorginstellingen, 2008). Wanneer dit 

aspect vertaald wordt naar sociale interactie, komt dit tot uiting in het geven van advies en het helpen 

bij het doen van boodschappen (Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2014).  

 

4.4.4 Privacy 

Privacy kan gezien worden als “persoonlijke controle en selectief management tot jezelf of een groep” 

(van der Voordt et al., 2005). Privacy geldt dan ook als randvoorwaarde bij het creëren van sociale 

interactie: wanneer er geen privacy mogelijk is, bestaat de mogelijkheid dat het gevoel van ervaren 

controle en autonomie verloren gaat.  

Privacy wordt gekenmerkt door een drietal indicatoren, te weten sociale-, visuele- en auditieve 

privacy. 

 

Sociale privacy 

Sociale privacy heeft betrekking op de mogelijkheid tot het uitoefenen van persoonlijke controle over 

sociale contacten door ruimtelijke verbindingen of scheidingen (van der Voordt et al., 2005; College 

Bouw Zorginstellingen, 2008; Slaughter et al., 2012). Sociale privacy hangt nauw samen met de 

behoeften aan sociale interactie.  

 

Visuele privacy 

Visuele privacy heeft betrekking op de vrijheid van keuze om anderen te kunnen zien en gezien te 

worden door anderen (van der Voordt et al., 2005; College Bouw Zorginstellingen, 2008). 

 

Auditieve privacy 

Auditieve privacy heeft betrekking op het niet gestoord worden door geluid van anderen en het niet 

ongewenst gehoord te worden door anderen (van der Voordt et al., 2005; College Bouw 

Zorginstellingen, 2008; Slaughter et al., 2012). 

 

4.4.5 Veiligheid & zekerheid 

Veiligheid & zekerheid heeft betrekking op alle maatregelen, interventies en (gebouw)elementen die 

het gevoel van veiligheid & zekerheid van het individu vergroten (Huisman et al., 2012). Het gevoel 

van veiligheid is een basale behoefte van personen, hetgeen inhoudt dat het noodzakelijk is voor een 

persoon om goed te kunnen functioneren en zich te ontwikkelen (van der Aalst et al., 2010).  



 

4.  Behoeften   Pagina | 83  
4.4 Behoeften en indicatoren  4.4.5 Veiligheid & zekerheid 

Veiligheid & zekerheid bestaat uit een tweetal indicatoren, te weten gebruiksveiligheid en sociale 

veiligheid.  

 

Gebruiksveiligheid 

Gebruiksveiligheid heeft betrekking op het veiligheidsaspect en omvat elementen als brand- en 

inbraakveiligheid maar ook valbeveiliging, toegankelijkheid en hygiëne.  

 

Bij brandveiligheid gaat het om preventie van brand (Fielo et al., 2001; Friedewald et al., 2005; van 

Hoof et al., 2011). Indien ondanks preventie brand uitbreekt, dient de kans op het snel uitbreiden 

hiervan zo klein mogelijk te zijn. Hierbij kan er gedacht worden aan een snelle reactie van de 

brandweer en voldoende brandblusapparatuur maar ook een manier om snel en veilig te kunnen 

ontsnappen (van der Voordt et al., 2005). Er kan (in sterke mate) voldaan worden aan deze behoeften 

wanneer de geldende regulering en wetvoorschriften in acht worden genomen. 

Het buitenhouden van indringers en inbrekers middels technische voorzieningen (onder andere extra 

sloten en detectiesystemen) vergroot de veiligheid met betrekking tot inbraak (Fielo et al., 2001; 

Friedewald et al., 2005; van Hoof et al., 2011). 

 

Door het installeren van een monitoringssysteem kunnen bewegingen van de bewoners gevolgd 

worden. Hierbij is het mogelijk dat het systeem een val van de bewoner kan detecteren en doormelden 

(Cook et al., 2009; van Hoof et al., 2011). Gevaarlijke situaties zoals gladde, harde en oneffen vloeren 

dienen worden voorkomen (Fielo et al., 2001; van der Voordt, 2005). In noodsituaties dienen er alarm- 

en preventiesystemen aanwezig te zijn (Fielo et al., 2001; Friedewald et al., 2005; Friedewald et al., 

2007). 

 

Een gebouw dient toegankelijk te zijn voor alle gebruikers. Dit houdt in dat de gebouwgebruikers 

geen moeite mogen hebben en geen hinder mogen ondervinden bij het bij bereiken van de gewenste 

bestemming in het gebouw. Ditzelfde geldt tevens voor het deelnemen aan activiteiten en het 

gebruiken van voorzieningen (van der Voordt et al., 2005; van Hoof et al., 2011; Chaudhury et al., 

2012).  

 

Tevens dient een gebouw hygiënisch (schoon) te zijn. Vroeger was hygiëne een behoefte die mensen 

stelden aan hun omgeving. In de westerse samenleving is dit echter veranderd, gezien hygiëne nu een 

vanzelfsprekend aspect is.  

 

Sociale veiligheid 

Sociale veiligheid heeft betrekking op het zekerheidsaspect en omvat het gevoel van veiligheid & 

zekerheid. Het gevoel van zekerheid kan gerealiseerd worden met het installeren van 

veiligheidssystemen op een dusdanige wijze (zichtbaar of onzichtbaar). Het gevoel van veiligheidheid 

en zekerheid wordt hierdoor vergroot (van der Voordt et al., 2005; Chaudhury et al., 2012) waardoor 

het langer zelfstandig wonen gestimuleerd wordt (van Hoof et al., 2011).  
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De reden dat gezondheid niet gesteld wordt als behoefte 

waaraan een woning dient te voldoen is wellicht dat 

gebouwgebruikers zich (nog) niet bewust zijn van de invloed van 

het gebouw op de gezondheid.  

Het bewustzijn van de (positieve) effecten van de omgeving op 

de gezondheid neemt toe. Bewijzen van een (positieve) invloed 

van de omgeving is in de wetenschap al aangetoond door 

bijvoorbeeld Evidence Based Design. In ziekenhuizen, waar 

gezondheid een belangrijk thema is, wordt middels een healing 

environment getracht het herstelproces te optimaliseren door de 

omgevingsfactoren zodanig vorm te geven dat deze een 

positieve invloed op de gezondheid van een individu hebben.  

Het is dan ook niet ondenkbaar dat er uiteindelijk een 

vertaalslag plaatsvindt hiervan naar woongebouwen. Wanneer 

gebouwgebruikers en bewoners zich bewust zijn van een 

mogelijke bijdrage aan de gezondheid door het gebouw, gaan 

deze dit wellicht als behoefte veronderstellen. 

 

4.4.6 Gezondheid 

Gezondheid dient niet beschouwd te 

worden als de “afwezigheid van een ziekte 

of kwaal, maar als een toestand van totaal 

fysiek-, mentaal- en sociaal welzijn” 

(WHO, 1948).  

 

De geraadpleegde literatuur benoemt 

gezondheid tot een behoefte. In dit 

onderzoek is gezondheid echter niet als 

behoefte aangenomen: gezondheid is van 

een hoger niveau dan het vijftal 

opgenomen behoeften. Wanneer er aan de 

behoeften van een individu voldaan wordt, 

levert dit een bijdrage voor het fysieke-, 

mentale- en/of sociale welzijn. Hierdoor 

kan er uiteindelijk een bijdrage geleverd 

worden aan de gezondheid van een 

individu. Gezondheid is geen primaire 

behoefte die personen stellen aan hun 

woning.  

 

4.5 Behoeften vertaald naar woningeisen  
De behoeften van senioren zijn in kaart gebracht en de indicatoren behorende bij de behoeften zijn 

toegelicht. Het is dan ook interessant om de behoeften (en bijbehorende indicatoren) te vertalen naar 

eisen die een bewoner aan zijn/haar woning kan stellen. Hierdoor wordt duidelijk waar woningen 

(voor senioren) aan dienen te voldoen om te voorzien in de behoeften. 

 

Het vertalen van de behoeften naar eisen kan zowel op objectieve- als subjectieve wijze plaatsvinden. 

Tabel 4.2 geeft een overzicht van subjectieve eisen welke een vertaling kunnen vormen van de 

benoemde behoeften. De reden hiervoor is dat het niet mogelijk is om objectieve eisen te stellen, 

gezien ieder individu anders is en iedereen iets anders als prettig ervaart. Bij het vertalen van de 

gestelde woningeisen naar een woning dient er dus rekening te worden gehouden met de individuele 

voorkeuren.  
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Tabel 4.2: Vertaling van behoeften (en bijbehorende) indicatoren naar subjectieve eisen die aan een woning gesteld kunnen 
worden 
 

Behoeften en bijbehorende indicatoren Subjectieve eisen aan de woning 

C
o

m
fo

rt
 

Thermisch comfort 

Thermische isolatie 

De thermische isolatie dient voldoende te 
zijn zodat warmte en koude binnen c.q. 
buiten gehouden worden zodat er een 
comfortabel binnenklimaat ontstaat. 

Temperatuur  
De temperatuur in de woning dient 
regelbaar te zijn naar de specifieke eisen 
en wensen van de bewoner. 

Tocht  

Ongecontroleerde luchtstromingen in een 
woning moeten zover mogelijk worden 
gereduceerd om een oncomfortabel 
binnenklimaat te voorkomen. 

Visueel comfort 

Daglicht 

Er dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
te worden van natuurlijk daglicht, waarbij 
ook de mogelijkheid tot regelbaarheid 
aanwezig is. Hierdoor kan bijv. privacy 
gecreëerd worden of verblinding 
tegengaan worden. 

Kunstlicht 

Kunstlicht dient van desbetreffende 
kwaliteit te zijn dat daglicht geëvenaard 
wordt. Hierdoor ontstaat er een kwaliteit 
van verlichting vergelijkbaar met daglicht. 

Uitzicht 

Er dient voldoende aangenaam, levendig 
en gevarieerd uitzicht vanuit de 
verschillende ruimte in de woning 
aanwezig te zijn. 

Lichtsterkte  

Regelbaarheid van de lichtsterke in de 
woning dient aanwezig te zijn (zowel 
daglicht als kunstlicht) voor afstemming op 
de wensen van de bewoner. 

Auditief comfort 

Geluidsdrukniveau intern 
Het hoorbaar geluid vanuit andere ruimten 
in een woning dient een acceptabel / 
comfortabel geluidsniveau te hebben. 

Geluidsdrukniveau 
extern 

Het hoorbaar geluid van buiten de woning 
dient in iedere ruimte een acceptabel / 
comfortabel geluidsniveau te hebben. 

Nagalmtijd 
De ruimten in een woning dienen een 
prettige nagalmtijd te hebben. 

Luchtkwaliteit 

Schadelijke stoffen 
Er dienen geen verontreinigde stoffen in 
schadelijke concentraties in de woning 
aanwezig te zijn. 

Geur 
Er dient een aangename geur in de woning 
te zijn. 

Relatieve 
luchtvochtigheid 

De relatieve luchtvochtigheid in de woning 
dient aangenaam te zijn, niet te laag 
(droge lucht en droge ogen / mond) en 
niet te hoog (benauwdheid en drukkend 
gevoel). 

Ventilatie 

Er dient voldoende verse lucht en 
voldoende zuurstof in de ruimten 
aanwezig te zijn. Schadelijke stoffen en 
nare geuren dienen afgevoerd te worden. 
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Tabel 4.2: Vertaling van behoeften (en bijbehorende) indicatoren naar subjectieve eisen die aan een woning gesteld kunnen 
worden (vervolg) 
 

Behoeften en bijbehorende indicatoren Subjectieve eisen aan de woning 
A

u
to

n
o

m
ie

 

Ervaren controle 

Thermische aspecten 
Het dient mogelijk te zijn controle uit te 
voeren over thermische aspecten m.b.t. 
verwarmen, koelen en ventileren. 

Visuele aspecten 

Het dient mogelijk te zijn controle uit te 
voeren over visuele aspecten m.b.t. 
daglicht, kunstlicht, uitzicht en 
zichtbaarheid vanaf buiten.  

Auditieve aspecten 

Het dient mogelijk te zijn controle uit te 
voeren over auditieve aspecten m.b.t. het 
horen en gehoord kunnen worden vanuit 
ruimten en vanuit de gehele woning.  

Sociale interactie 

Het dient mogelijk te zijn controle uit te 
voeren over de sociale interactie. Hierbij 
gaat het over de mogelijkheid tot het 
aangaan van sociale interactie of hiervan 
af te zien.  

Privacy 

Het dient mogelijk te zijn controle uit te 
voeren over privacy. Hierbij gaat het om 
het om de mogelijkheid tot het ervaren 
van privacy wanneer dit gewenst is.  

Personaliseren omgeving 
Het dient mogelijk te zijn om de (ruimten 
in een) woning te personaliseren. 

Keuzevrijheid 
Voor het ervaren van controle is het van 
belang om de mogelijkheid te hebben om 
uit verschillende opties te kiezen. 

Behouden 
onafhankelijkheid 

Uitvoeren van algemene 
dagelijks 
levensverrichtingen 

Het optimaliseren van de omgeving en/of 
het toepassen van hulpmiddelen om het 
uitvoeren van ADL’s te bevorderen. Tevens 
dienen risico’s die voortkomen uit het 
verouderen van de bewoners 
gecontroleerd te worden.  

Gebruikersgemak 
De woning dient over voldoende 
gebruikersgemak te beschikken.  

So
ci

al
e 

in
te

ra
ct

ie
 

Emotionele component 

Sociale ondersteuning 

De woning en omgeving dienen de 
mogelijkheid tot sociale ondersteuning van 
familie, vrienden en bekenden te 
faciliteren. 

Sociale relaties 
De woning dient de mogelijkheid tot het 
onderhouden van sociale relaties te 
faciliteren.  

Maatschappelijke 
betrokkenheid 

De woning dient de mogelijkheid te bieden 
aan bewoners om een bijdrage te kunnen 
leveren aan anderen in hun (persoonlijke) 
omgeving. 

Informatieve component 

Verschaffen van 
informatie 

De woning dient het mogelijk te maken 
voor de bewoner om informatie te 
verkrijgen. 

Geven van advies en 
raad 

De woning dient het mogelijk te maken dat 
de bewoners advies en raad kunnen 
ontvangen.  

Instrumentele component 
Hulp bij het uitvoeren 
van activiteiten 

De woning dient het mogelijk te maken dat 
ADL’s middels (technische) voorzieningen 
uitgevoerd kunnen worden. 
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Tabel 4.2: Vertaling van behoeften (en bijbehorende) indicatoren naar subjectieve eisen die aan een woning gesteld kunnen 
worden (vervolg) 
 

Behoeften en bijbehorende indicatoren Subjectieve eisen aan de woning 

P
ri

va
cy

 

Sociale privacy Controle sociale privacy 
De woning dient de mogelijkheid tot 
sociale privacy te faciliteren (zich 
afzonderen van anderen indien gewenst). 

Visuele privacy Controle visuele privacy 

De woning dient de mogelijkheid tot 
visuele privacy te faciliteren (vrijheid van 
keuze om anderen te kunnen zien of 
gezien te worden). 

Auditieve privacy 
Controle auditieve 
privacy 

De woning dient de mogelijkheid tot 
auditieve privacy te faciliteren (niet 
gestoord worden door geluid van anderen 
of ongewenst gehoord te worden door 
anderen). 

V
ei

lig
h

ei
d

 

&
 z

ek
er

h
ei

d
 Gebruiksveiligheid 

Brandveiligheid 
De woning dient voldoende brandveilig te 
zijn. 

Inbraakveiligheid 
De woning dient inbrekers en indringers 
buiten te houden door toepassing van 
(technische) voorzieningen.  

Valbeveiliging  

Het risico op vallen in een woning dient zo 
klein mogelijk te zijn. Indien er een risico 
aanwezig is dienen er voorzieningen 
aanwezig te zijn die het risico op vallen 
verkleinen.  

Toegankelijkheid 

De woning dient toegankelijk te zijn voor 
alle personen, ongeacht hun beperkingen 
en/of toestanden. Een gebouw dient 
tevens overzichtelijk te zijn met voldoende 
herkenningspunten.  

Hygiëne  De woning dient hygiënisch schoon te zijn.  

Sociale veiligheid 

Gevoel van veiligheid 
De woning dient het gevoel van veiligheid 
te verhogen en te stimuleren. 

Gevoel van zekerheid 
De woning dient het gevoel van zekerheid 
te verhogen en te stimuleren. 

 

4.6 Veranderende behoeften 

4.6.1 Invloed van veroudering op de behoeften 

Naarmate men ouder wordt, kunnen de behoeften zelf, de waarde die men aan de verschillende 

behoeften hecht en de invulling van de behoeften veranderen als gevolg van tijd. Daarbij hebben 

senioren een verhoogde kans op chronische ziekten (Zantinge et al., 2011). Deze kunnen leiden tot 

beperkingen, waardoor ook de behoeften van een individu kunnen veranderen. 

Hieronder wordt beschreven wat de gevolgen van veroudering zijn op de verschillende behoeften. 

Uiteraard zijn deze gevolgen niet universeel, gezien ieder individu anders is en dit ook geldt voor het 

proces van veroudering. 

 

Comfort 

Naarmate mensen ouder worden veranderd hun perceptie van comfort. Dit is het gevolg van een 

verstoring van de warmteregulatie die optreedt door anatomische beschadiging, groei en veroudering 

of verminderde hartfunctie (de Meer et al., 2012). Door afname van de warmteregulatie zijn ouderen 

extra kwetsbaar tijdens hitte en koude (Borst et al., 1997).  
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Daarnaast hebben ouderen (veel) meer licht nodig dan jongeren en kunnen last hebben van een 

verminderd scherp beeld, verminderde contrastgevoeligheid, verhoogde gevoeligheid voor 

verblinding en verlaagd kleur onderscheidend vermogen (Boyce, 2003). 

 

Autonomie 

Hwang e.a. (2004) geeft aan dat autonomie een belangrijk aspect is bij het verhogen van de kwaliteit 

van het leven van senioren. Autonomie is voornamelijk belangrijk bij ouderen met beperkingen. 

Personen met beperkingen willen, volgens diverse studies, zelf voldoen in hun behoeften en niet 

afhankelijk zijn van anderen (Ball et al., 2004). Dit betekent dat de behoefte autonomie belangrijker 

wordt bij mensen met beperkingen.  

 

Kanttekening hierbij is dat de autonomie van senioren niet door dient te slaan. Een overdaad aan 

autonomie kan, gezien iemand geheel zelfstandig kan functioneren, overslaan in eenzaamheid. Er 

dient dus een goede balans te worden gevonden. 

 

Sociale interactie 

Naarmate mensen ouder worden neemt de grootte van hun sociale netwerk af. Deze afname is te 

wijten aan onder andere het overlijden van geliefden en door het wegvallen van werk of andere 

bezigheden (Zantinge et al., 2011), en kan ertoe leiden dat senioren meer alleen en eenzaam zijn. 

 

Er is onderscheid tussen alleen zijn en eenzaam zijn. Alleen zijn omschrijft een situatie waarin 

personen kunnen verkeren. Eenzaamheid zorgt ervoor dat personen het gevoel hebben geïsoleerd te 

zijn van de buitenwereld. Eenzaamheid is dan ook een probleem voor senioren. Het Nationaal 

Ouderenfonds (2014) geeft aan dat er in Nederland bijna één miljoen ouderen zijn die zich eenzaam 

voelen. Van hen zijn er 200.000 extreem eenzaam: zij hebben slechts een keer per maand sociaal 

contact. Hieruit blijkt dat de behoefte naar sociale interactie kan toenemen naarmate men ouder wordt, 

gezien dit in mindere mate voorkomt.  

 

Privacy 

De invloed van veroudering op privacy is moeilijk te voorspellen. De geraadpleegde literatuur geeft 

niet aan dat er een verandering is met betrekking tot deze behoefte naarmate men ouder wordt. 

 

Ondanks het ontbreken van direct bewijs is het mogelijk om middels enkele voorbeelden aan te 

duiden hoe de behoefte zich verhoudt naarmate men ouder wordt. Enerzijds kan er gesteld worden dat 

de behoefte aan privacy gelijk blijft. Privacy heeft namelijk ook te maken met intimiteit. Ongeacht de 

leeftijd en/of levensfase hecht men veelal een gelijke waarde hieraan. 

Anderzijds is het ook voor te stellen dat men meer waarde hecht aan privacy naarmate men ouder 

wordt. Het proces van veroudering leidt op lichamelijk gebied veelal tot beperkingen, waardoor het 

uitvoeren van activiteiten minder goed gaat dan voorheen. Hoewel de wil tot het uitvoeren van deze 

taken niet minder is, werkt het lichamelijke aspect als remmende factor. Hierdoor kan schaamte 

ontstaan, veelal gebaseerd op onmacht. Om dit te voorkomen kan de mate van privacy toenemen.  

 

Bovenstaande voorbeelden zijn reële situaties waaruit blijkt dat de behoefte aan privacy gelijk blijft of 

toeneemt. We hebben echter in de geraadpleegde literatuur geen onomstootbaar bewijs voor een 

mogelijke verandering met betrekking tot privacy gevonden.  

 

Veiligheid & zekerheid 

Senioren hebben een ander gevoel van veiligheid en zekerheid dan andere leeftijdscategorieën. De 

voornaamste reden hiervoor zijn beperkingen die kunnen optreden gedurende het verouderingsproces. 

Ter beeldvorming: door optredende beperkingen neemt het risico op vallen toe. In Nederland worden 

jaarlijks circa 120.000 senioren behandeld als gevolg van een val (Aarts et al., 2005). Senioren 

beweging zich dan ook voort met een verminderd gevoel van zekerheid. Door optredende 
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(lichaams)beperkingen neemt niet alleen het gevoel van zekerheid af, maar tevens het gevoel van 

veiligheid.  

 

Gezondheid 

Wanneer aan de behoeften van een individu voldaan wordt, kan dit een bijdrage leveren aan de 

gezondheid. Naarmate er meer bewustzijn ontstaat over de invloed van de (gebouwde) omgeving op 

de gezondheid, is het mogelijk dat gezondheid in de (nabije) toekomst een behoefte gaat vormen. 

 

Bij senioren zal de gezondheidsbehoefte voornamelijk vertaling vinden in het gezond verouderen. Het 

gaat hierbij niet alleen om het voorkomen, uitstellen en behandelen van ziekten en aandoeningen. Het 

voorkomen en terugdringen van beperkingen in het functioneren zal steeds belangrijker worden. 

Daarnaast vindt er een bevordering plaats van de zelfredzaamheid, participatie en een goede kwaliteit 

van het leven (Zantinge et al., 2011).  

 

4.6.2 Toekomstinvloeden op de behoeften 

In het vorige hoofdstuk zijn trends en ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn op Nederland 

en haar bewoners. Hierbij is er getracht in kaart te brengen hoe Nederland er in 2030 uit ziet. Het is 

dan ook interessant om te bepalen of en hoe er een verandering plaatsvindt in de behoeften onder 

invloed van de trends en ontwikkelingen. 

 

Naar verwachting zal de samenstelling van de vijf behoeften van de mens (comfort, autonomie, 

sociale interactie, privacy en veiligheid & zekerheid) niet of nauwelijks veranderen in de nabije 

toekomst. Als argument hiervoor kan worden aangedragen dat de samenstelling van de behoeften al 

tientallen jaren vergelijkbaar zijn en deze in een tijdsspanne van circa vijftien jaar niet dusdanig zullen 

veranderen. Hoewel de piramide van Maslow (1943) veel kritiek ondervindt (voornamelijk vanwege 

de aangebrachte rangschikking van behoeften), blijken er veel overeenkomsten te zijn tussen de 

behoeften uit deze piramide en de behoeften verkregen vanuit de literatuur. In een tijdsperiode van 

circa 70 jaar blijkt dat er niet of nauwelijks veranderingen zijn opgetreden in de samenstelling van de 

behoeften van de mens. Een (grote) verandering op een relatief korte termijn is dan ook niet te 

verwachten. 

 

Het is echter mogelijk dat de behoeften zelf, de waarde die men aan de verschillende behoeften hecht 

en de invulling van de behoeften veranderd gedurende tijd. Een voorbeeld met betrekking tot het 

wijzigen van de invulling van de behoeften kan gegeven worden middels de behoefte sociale 

interactie. Het is goed denkbaar dat er in de nabije toekomst steeds meer gebruik wordt gemaakt van 

technologische diensten als Skype, Facebook, Twitter, etc, waarmee een virtuele vorm van sociale 

interactie ontstaat.  

Een ander voorbeeld, gericht op verandering van de behoeften en een gewijzigde invulling hiervan, is 

dat de eisen die worden gesteld aan het comfortniveau in de gebouwde omgeving steeds hoger 

worden. De technologische vooruitgang zorgt immers voor meer mogelijkheden voor het verhogen 

van het comfortniveau. Het concretiseren van deze verandering in de behoeften is echter niet 

mogelijk. Dit komt omdat er voor de toekomstvoorspelling te veel (onzekere) variabelen zijn. 

 

4.7 Conclusie 
In dit hoofdstuk is getracht een antwoord te geven op de tweede deelvraag van het onderzoek: Wat 

zijn naar verwachting de behoeften van senioren in het Nederland van 2030? Om antwoord te gevel 

op deze deelvraag heeft er een uiteenzetting plaatsgevonden van zowel behoeften als functionele eisen 

die men aan woningen stelt.  

 

Hieronder worden de getrokken conclusies met betrekking tot de behoeften van senioren toegelicht. 
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Behoeften hebben invloed op het welzijn 

In totaliteit zijn er een vijftal behoeften te onderscheiden welke gelden voor de mens in het algemeen 

en voor senioren, te weten comfort, autonomie, sociale interactie, privacy en veiligheid & zekerheid. 

Deze behoeften bestaan op hun beurt uit verschillende indicatoren. 

 

Wanneer aan de behoeften (of indicatoren van de behoeften) voldaan wordt, levert dit een bijdrage 

aan het welzijn van een individu. Gezondheid is een toestand van totaal fysiek-, mentaal- en sociaal 

welzijn, waardoor het voldoen aan de behoeften een (positieve) bijdrage kan leveren aan de 

gezondheid van een individu.  

Uit onderzoek naar trends en ontwikkeling is gebleken dat het nieuw te ontwikkelen woonconcept een 

positieve invloed uit dient te oefenen op de gezondheid van de mens. De basis om te voldoen aan dit 

uitgangspunt ligt dan ook in het voldoen aan de behoeften van de mens. 

 

De behoeften zelf, de waarde die hieraan gehecht wordt en de wijze van invulling (kan) 

veranderen gedurende tijd 

De samenstelling van behoeften van senioren blijkt niet te verschillen met de samenstelling van 

behoeften van de mens in het algemeen. Het kan echter zijn dat gedurende tijd de behoeften zelf, de 

waarde die hieraan gehecht wordt en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verschillende 

behoeften veranderen. Hierbij kan gedacht worden aan wijzigingen als gevolg van het proces van 

veroudering (bijvoorbeeld een wijziging van het comfortniveau) of door (toekomstige) 

ontwikkelingen (bijvoorbeeld de toepassing van technologie om te voldoen aan de sociale interactie).  

 

→ Het nieuw te ontwikkelen woonconcept dient het mogelijk te maken om zich aan te kunnen 

passen aan de individuele behoeften van het individu. Gezien ieder persoon anders is en het 

proces van veroudering niet universeel is, is aanpasbaarheid aan het individu een belangrijke 

voorwaarde.  
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5. Woonconcepten 
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5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt getracht een antwoord te geven op de derde deelvraag van het onderzoek: op 

welke wijze kunnen bestaande woonconcepten bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzaam 

woonconcept voor het Nederland in 2030? Om antwoord op deze deelvraag te geven worden reeds 

bestaande woonconcepten in kaart gebracht en geanalyseerd.  

 

Door het in kaart brengen van bestaande woonconcepten 

ontstaat er inzicht in de mogelijkheden die er zijn op het gebied 

van (woon)gebouwen. Daarnaast wordt duidelijk in kaart 

gebracht wat er positief en negatief is aan bestaande 

woonconcepten, waaruit lering getrokken kan worden ten 

behoeve van het opstellen van een woonconcept voor senioren 

in het Nederland van 2030. 

 

Binnen dit onderzoek is de definitie voor een woonconcept als 

volgt: een woonconcept is een visie over de wijze waarop de 

aansluiting van de prestatie-eisen op de functionele eisen 

wordt vertaald in een woning of woongebouw. Ter 

verduidelijking: er wordt een visie gegeven over hoe voldaan 

kan worden aan de behoeften van de mens. Er wordt dus geen 

woningontwerp voorgeschreven.  

 

De definitie van een woonconcept sluit aan op het theoretisch kader. Afbeelding 5.1 laat een fragment 

hiervan zien, waardoor een visuele voorstelling gemaakt kan worden van de definitie van een 

woonconcept. Het woonconcept vormt de verbinding tussen de functionele eisen (wat wil men?) en de 

prestatie-eisen (hoe kan hier aan voldaan worden?).  

 

5.2 Overzicht van woonconcepten 
Er bestaat een diversiteit aan woonconcepten. Elk woonconcept richt zich dan ook op een ander 

aspect of heeft een andere diepgang. Ter beeldvorming: waar het ene woonconcept relatief 

gedetailleerd is en zich richt op het reduceren van het energieverbruik, zijn andere woonconcepten 

breder gevormd, gezien zij zich richten op de verbondenheid tussen mens, milieu en gebouw. Het is 

dan ook niet direct mogelijk om woonconcepten van vergelijkbare ordes in kaart te brengen 

 

5.2.1 Categorisatie van woonconcepten 

Om aansluiting te vinden op het gestelde theoretische kader van het onderzoek, worden de thema’s 

hiervan aangenomen als basis voor de in kaart te brengen woonconcepten. De vier thema’s, te weten 

mens, milieu, intelligente technologie en gebouw (in deze context vertaald naar aanpasbaarheid), 

worden gebruikt om woonconcepten onder te brengen. Gezien het grote aantal woonconcepten op de 

markt is het aantal woonconcepten per thema gelimiteerd tot een aantal van 50. Hierbij is er gestreefd 

naar een volledigheid van woonconcepten en een grote diversiteit aan woonconcepten binnen de 

opgestelde thema’s. 

 

Gezien een groot aantal woonconcepten relatief vergelijkbaar zijn en/of afgeleiden van elkaar zijn, 

heeft er een categorisatie van woonconcepten plaatsgevonden. Deze categorisatie van woonconcepten 

heeft plaatsgevonden op basis van de hoofdkenmerken van de woonconcepten. Met andere woorden: 

woonconcepten met vergelijke kenmerken zijn samengevoegd tot één categorie. Om voldoende 

onderscheid te krijgen tussen de woonconcepten zonder direct in detail te treden is ervoor gekozen om 

elk thema in maximaal vijf categorieën onder te verdelen. 

 

De hoofdkenmerken van de woonconcepten binnen een categorie zijn nagenoeg gelijk. Het analyseren 

van verschillende woonconcepten binnen een categorie leidt dan ook waarschijnlijk tot gelijkwaardige 

Afb. 5.1: Fragment van het theoretisch kader; 
waarbij het woonconcept de verbinding vormt 
tussen de functionele eisen en de prestatie-
eisen 
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en/of vergelijkbare bevindingen. Dit heeft ertoe geleidt dat er is besloten om uit elke categorie één 

woonconcept te analyseren.  

 

Uitgangspunt 

→ Op basis van willekeur wordt er per categorie één woonconcept gekozen dat verder 

geanalyseerd wordt. 

 

Gezien de woonconcepten binnen een categorie vergelijkbaar zijn en waarschijnlijk tot vergelijkbare 

bevindingen leiden, wordt er op basis van willekeur een woonconcept gekozen ter analyse. 

Woonconcepten kunnen zich echter op meerdere thema’s richten waardoor zij dus ook binnen 

verschillende categorieën zijn opgenomen. Hierdoor is het mogelijk dat er binnen een opgestelde 

categorie meerdere woonconcepten geanalyseerd worden. 

 

5.2.2 Overzicht van woonconcepten 

In navolging van bovenstaande is er een overzicht opgesteld van woonconcepten (ontwikkeld vanaf 

1950 tot op heden), onderverdeeld in twintig categorieën. Een overzicht hiervan is opgenomen in 

bijlage C. I. Tabel 5.1 geeft een overzicht van de categorieën behorende tot de thema’s en geeft een 

beknopte toelichting van de verschillende categorieën. 

 
Tabel 5.1: Overzicht van opgestelde categorieën binnen de vier thema’s 
 

Thema Categorie Toelichting 

M
en

s 

Woongemeenschappen 
Gericht op het wonen in gemeenschappen. Dit kan zowel door samen te 
wonen met verschillende woningen als door gezamenlijk met anderen in 
een woning te wonen.  

Bewoners-bewust 
Wonen waarbij de mens centraal staat. Hierin wordt gestreefd naar een 
hoog wooncomfort. 

Zorg (voor ouderen) 
Gericht op senioren, waarbij het woningontwerp dusdanig is afgestemd 
op het proces van veroudering van de bewoner en (mogelijke) 
beperkingen die hiermee verbonden zijn.  

Natuur en mens 
Wonen waarbij de bewoner centraal staat, met een zo laag mogelijke 
invloed op het milieu. 

Aanpasbaarheid 
Toepassen van aanpasbaarheid om te kunnen voldoen aan de 
veranderende eisen van de bewoner. 

M
ili

eu
 

Energiebewust Gericht op een zo laag mogelijk energiegebruik. 

Materiaalbewust 
Gericht op een zo efficiënt mogelijk materiaalgebruik en mogelijk 
hergebruikte materialen toepassen. 

Mens en natuur 
Wonen waarbij het milieu centraal staat, waarbij toch voldaan wordt aan 
de behoeften van de bewoner 

Natuur georiënteerd 
Woningen waarbij het ontwerp verwijst naar vormen uit de natuur of 
waarbij natuurlijke elementen opgenomen zijn in de woning. 

Aanpasbaarheid 
Toepassen van aanpasbaarheid om de milieubelasting van woningen te 
reduceren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Woonconcepten   Pagina | 95  
5.3 Kenmerken en eigenschappen van woonconcepten  5.3.1 Smart home 

Tabel 5.1: Overzicht van opgestelde categorieën binnen de vier thema’s (vervolg) 
 

Thema Categorie Toelichting 
In

te
lli

ge
n

te
 t

ec
h

n
o

lo
gi

e
 

Automatisering Gericht op het verhogen van het wooncomfort middels automatisering.  

Zorgwonen 
Gericht op het wonen met een zorgvraag. Middels toepassing van 
intelligente technologie wordt er voorzien in de zorgvraag. 

Binnencomfort 
Toepassing van intelligente technologie ter verkrijging van een optimaal 
binnenklimaat en comfort. 

Woon-/Bouwinnovatie 
Het toepassen van de nieuwste innovaties binnen de bouw om te komen 
tot een hoger comfort voor de gebruiker of een hogere duurzaamheid 
voor het milieu 

Aanpasbaarheid 
Het toepassen van de nieuwe innovaties om de aanpasbaarheid van een 
woning te vergroten om te komen tot een woning die zich in de tijd kan 
aanpassen 

G
eb

o
u

w
 (

aa
n

p
as

b
aa

rh
ei

d
) 

Aanpasbaarheid 
Toepassen van aanpasbaarheid om de levensduur van gebouwen te 
verhogen.  

Prefab / Modulair 
Gebruik maken van prefab elementen en/of modulaire afmetingen ten 
behoeve van het optimaliseren en verkorten van het bouwproces. 

Gebouwlagen 
(scheiding) 

Gericht op het scheiden van gebouwen in diverse gebouwlagen. 

Samen- / Zorgwonen 
Woningen geschikt maken om eenvoudig aangepast te worden wanneer 
dit noodzakelijk is door een eventuele zorgvraag. 

Systematiek Manier en verschillende lagen binnen de aanpasbaarheid 

 

Op basis van willekeur is er per categorie een woonconcept gekozen. Gezien enkele woonconcepten 

tot meerdere categorieën behoren, heeft dit ertoe geleid dat er in totaliteit tien verschillende 

woonconcepten gekozen zijn. Deze woonconcepten zijn: Smart home, Open Bouwen, IFD bouwen, 

passief huis, actief huis, Green Building, Integrated Living, Cradle to Cradle, autarkisch wonen en 

healing environment.  

 

5.3 Kenmerken en eigenschappen van woonconcepten 
In deze paragraaf worden de verschillende woonconcepten op beknopte wijze toegelicht. Door het 

geven van een definitie en het beschrijven van (hoofd)kenmerken van een woonconcept wordt een 

beeld gevormd van de aspecten die tot de verschillende woonconcepten behoren. 

 

5.3.1 Smart home 

Definitie 

Een smart home is “een woning uitgerust met rekenende- en informerende technologie die anticipeert 

en reageert op de behoeften van de bewoners, werkend om het comfort, gemak, veiligheid en 

entertainment te bevorderen door middel van het beheer van de technologie binnen de woning en 

verbindingen met de wereld daarbuiten” (Aldrich, 2003). Daarbij kan de technologie toegepast worden 

om de bewoners te monitoren en/of de autonomie te stimuleren en een goede gezondheid te 

onderhouden (Chan et al., 2009).  

 

Kenmerken 

De voornaamste doelstelling van smart homes zijn het verbeteren van het comfort, omgaan met 

medische revalidatie, monitoren van mobiliteit en fysiologische parameters en het leveren van 

therapie (Chan et al., 2008). Smart homes zijn ook geschikt voor personen die een betere kwaliteit van 

leven willen.  

 

Smart homes, en de technieken in een smart home, kunnen een voordeel betekenen voor een 

diversiteit aan gebruikers: alleenstaande personen, (oudere) personen met cognitieve en/of fysieke 
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beperkingen, personen die ondersteuning nodig hebben bij (algemene dagelijkse) activiteiten, 

personen in landelijke en/of afgelegen gebieden waar onvoldoende zorgvoorzieningen aanwezig zijn 

en personen met chronische ziekten (Chan et al., 2009). 

 

Het is mogelijk om smart homes te classificeren aan de hand van de uitrusting en geïnstalleerde 

systemen (Chan et al., 2008). Aldrich e.a. (2003) geeft een vijftal categorieën van smart homes: (1) 

woningen die intelligente objecten bevatten; (2) woningen die intelligente, communicerende objecten 

bevatten; (3) verbonden woningen; (4) lerende woningen; (5) reagerende woningen. De toegevoegde 

waarde van een smart home voor de gebruiker is echter het waargenomen voordeel en niet de mate 

van intelligentie van het gebouw (Barlow et al., 2001).  

 

5.3.2 Open Bouwen 

Definitie 

Open Bouwen is een multidisciplinaire benadering voor het ontwerp, financiering, de bouw, inrichting 

en het beheer van langetermijnprocessen van residentiële gebouwen (Kendall et al., 2000). Deze 

benadering is tevens toepasbaar voor bouwwerken geschikt die verschillende functies onderbrengen. 

 

Kenmerken 

Open Bouwen kenmerkt zich door het scheiden van de draagstructuur en de inbouw. Door deze 

scheiding kan de efficiëntie en duurzaamheid van een gebouw verhoogd worden. De draagstructuur is 

een afgerond bouwwerk met de waardevolle capaciteit voor veranderingen van een lager niveau. In de 

draagstructuur zijn de lay-out en afmetingen van individuele bezettingen niet vastgelegd. De inbouw 

daarentegen is ontworpen voor optimale vrijheid van de bewoners (Kendall et al., 2000).  

 

Open Bouwen biedt dus capaciteit voor verandering, waardoor de levensduur van (residentiële) 

gebouwen verlengd kan worden (Kendall et al., 2000). De scheiding tussen drager en inbouw is niet 

alleen van technische aard, maar heeft ook betrekking op zeggenschap (Archined, 2014): waar de 

drager onderdeel uitmaakt van het publieke domein (en permanent van aard is), behoort de inbouw tot 

het individu (en is veranderlijk van aard). 

 

5.3.3 IFD bouwen 

Definitie 

De afkorting IFD staat voor industrieel, flexibel en demontabel bouwen. IFD bouwen is ‘een 

bouwmethode voor het maken van flexibele huisvesting, waarbij de gebruiker keuzevrijheid heeft over 

de grootte van de woning, alsmede gegevens over de lay-out, inbouw en afwerking. Bovendien kunnen 

dergelijke woningen aangepast worden aan veranderende huisvestingsbehoeften” (Geraedts, 2011).  

 

Kenmerken 

Van Gassel (2002) beschrijft dat IFD een drietal verschillende aspecten heeft. Industrieel omvat de 

procesmatige aspecten van de productie, automatisering, prefabricage etc. Flexibel betreft producten 

die gemaakt zijn in overeenstemming met de wensen van de klant en de mogelijkheid om 

aanpassingen te maken wanneer het gebouw in gebruik is. Demontabel verwijst naar de duurzaamheid 

en aanpasbaarheid van het gebouw. 

 

De voornaamste kenmerken van de IFD-technologie zijn gemechaniseerde (massa)productie in de 

fabriek, de inzet van informatietechnologie en de mogelijkheid tot coöperatie onafhankelijk van het 

project (van Gassel, 2002). Deze kenmerken kunnen aangevuld worden met: geen afval op de 

bouwplaats en ‘bouwen wordt assembleren’ (Hendriks et al., 2004).  
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Het industrieel produceren van componenten biedt steeds meer mogelijkheden voor flexibel gebruik. 

Door op demontabele wijze te bouwen is het separaat vervangen van componenten met verschillende 

levensduren mogelijk, waardoor de levensduur van het gehele gebouw verlengd kan worden. IFD 

bouwen kan dan ook gezien worden als een vorm van duurzaam bouwen (van Gassel, 2002). 

 

5.3.4 Passief huis 

Definitie 

Door een stijging van het aantal woningen neemt zowel de energievraag als de koolstofdioxide-

uitstoot toe. De passief huisvisie is ontstaan in reactie op deze ontwikkelingen, waarbij deze zich richt 

op het behouden van een prettige leefomgeving. Dit dient bereikt te worden door het reduceren van 

het energieverbruik en het reduceren van de CO2-uitstoot van zowel bestaande als nieuwe woningen 

(Kaklauskas et al., 2012).  

 

Kenmerken 

Een passief huis kenmerkt zich door een aantal basiselementen. De eerste drie cruciale elementen zijn 

super-isolatie (maximale isolatiewaarde, passieve beglazing met hoogwaardige kozijnen en minimale 

koudebruggen) warmteterugwinning (mechanische ventilatie met warmteterugwinningsysteem en 

minimale infiltratie van lucht) en het maximaliseren van passieve zonne-energie (Kaklauskas et al., 

2012). Om tevens te voorzien in het reduceren van milieueffecten zijn er nog twee elementen 

benodigd, te weten energie-efficiëntie en het vervullen van de resterende energievraag met 

hernieuwbare energiebronnen.  

 

Het ontwerp van een passief huis dient niet alleen gericht te zijn op energie-efficiëntie. Gedurende de 

ontwerpfase dient er rekening te worden gehouden met het energieverbruik gedurende de 

levenscyclus van het gebouw. De totale energieconsumptie bestaat uit embodied energy (energie 

benodigd ter productie van materialen), gebruiksenergie (ten behoeve van de gebruiksfase) en 

transportenergie (benodigd voor het transporteren van bouwmaterialen). Ter beeldvorming: een 

toename van het isolatieniveau in een passief huis resulteert in een verlaagde gebruiksenergie maar 

ook in een verhoogde embodied energy, waardoor de energiebesparing te niet wordt gedaan (Stephan 

et al., 2013).  

 

5.3.5 Actief huis 

Definitie 

Actief huis creëert “gebouwen die gezond en comfortabel zijn voor de gebruikers, zonder dat deze een 

negatieve impact op het klimaat hebben. Actief huizen zorgen voor een schone, gezonde en veilige 

wereld” (Activehouse, 2010; Gylling et al., 2011; Activehouse, 2013; Eriksen et al., 2013). 

 

Kenmerken 

De actief huisvisie is erop gericht om een balans te vinden tussen woning, gebruiker en omgeving 

(Gylling et al., 2011). Wanneer deze visie vertaald wordt naar woningen, wordt er gezocht naar een 

balans tussen energiegebruik, binnenklimaat en impact op de omgeving (Eriksen et al., 2013). De 

actief huisvisie hanteert dan ook een drietal domeinen, te weten comfort, energie en omgeving. Binnen 

deze domeinen zijn er diverse parameters opgesteld.  

 

Activehouse (2010; 2013) geeft aan dat bespaarde energie de meest duurzame bron van energie is. 

Woningen volgens de actief huisvisie “geven meer dan ze nodig hebben”. Om dit te bereiken, worden 

woningen volgens de actief huisvisie integraal ontworpen waarbij er een samenhang is tussen ontwerp 

en prestaties. De doelstelling hierbij is het verhogen van de kwaliteit van het leven van de bewoners.  
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5.3.6 Green building 

Definitie 

Green buildings zijn “energiebewuste, gezonde en productieve gebouwen die de significante impact 

van gebouwen op het stadsleven en de mondiale omgeving verminderen of minimaliseren” (Gou et al., 

2013; Li et al., 2014). Deze gebouwen zijn milieuvriendelijk gedurende de gehele levenscyclus en 

worden gebouw in een grondstof-efficiëntie wijze (Zuo et al., 2014). 

 

Kenmerken 

Green buildings zijn ontworpen om de totale impact van de gebouwde omgeving op de menselijke 

gezondheid en het milieu te reduceren. Om dit te waarborgen wordt er gedurende het ontwerpproces 

gebruik gemaakt van duurzaamheidstools zoals BREEAM of LEED (Li et al., 2014). Met andere 

woorden: de woningen worden op dusdanige wijze ontworpen dat zij een hoge score in de 

duurzaamheidstools verkrijgen.  

 

De brede definitie van green building is afgeleid van de Triple Bottom Line (Elkington, 1997), welke 

duurzaamheid onderscheid in een sociaal-, ecologisch- en economisch domein. Green building richt 

zich op deze drie domeinen. Sociale duurzaamheid omvat de kwaliteit van leven, 

gebruikersgezondheid en veiligheid. Ecologische duurzaamheid (ook wel omgevingsduurzaamheid 

genoemd in relatie tot Green Building) omvat het verhogen van de stedelijke biodiversiteit en het 

beschermen van het ecosysteem. Dit wordt bereikt middels duurzaam landgebruik, gereduceerd bouw- 

en sloopafval, efficiëntie op het gebied van energie, water en materialen en een reductie in de 

koolstof-emissie. Economische duurzaamheid omvat kostenbesparing door het verbeteren van de 

gebouwprestaties. Daarbij wordt economische duurzaamheid benaderd vanuit het beschouwen van de 

gehele levenscyclus van een gebouw, hetgeen zich voornamelijk uit in het optimaliseren van de 

exploitatiekosten (Zuo et al., 2014).  

 

5.3.7 Integrated Living 

Definitie 

Integrated Living (vrij vertaald: ‘geïntegreerd wonen’) stimuleert verschillende groepen bewoners om 

samen te leven. Het samenlevingsverband is gebaseerd op het gezamenlijk voorzien in elkaars 

behoeften en in de bijzondere behoeften van speciale groepen (waaronder personen met (een) 

verstandelijke en/of lichamelijke beperking(en), senioren, allochtonen en sociologisch 

gecategoriseerde groepen) (Schittich, 2007).  

 

Kenmerken 

Door het creëren van saamhorigheid en sociale controle vindt er enerzijds een reductie van stress (en 

daaruit mogelijke volgende depressies) plaats, anderzijds wordt er een bijdrage geleverd aan het 

gevoel van veiligheid en zekerheid in een informele gemeenschap (Schittich, 2007).  

 

Geïntegreerd wonen stimuleert de bewoners om gezamenlijk activiteiten uit te voeren. Speciale 

bevolkingsgroepen (zoals senioren en personen met (verstandelijke en/of geestelijke) beperkingen) 

worden hierdoor gestimuleerd om langer zelfstandig te kunnen wonen (Schittich, 2007).  

 

5.3.8 Cradle to Cradle 

Definitie 

Cradle to cradle (C2C) (vrij vertaald: ‘van wieg tot wieg’) omvat het hergebruik, terugwinnen en 

recyclen van materialen (Silvestre et al., 2013; Silvestre et al., 2014). De vrije vertaling ‘van wieg tot 

wieg’ kan dan ook gezien worden dat gebruikte materialen na hun leven nuttig ingezet kunnen worden 

in een ander product. Er is hierbij dus sprake van een gesloten kringloop. Het principe van continue 
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cycli is gebaseerd op de ecologie: de natuur heeft gebalanceerde systemen waarin alle elementen 

verbonden zijn en afhankelijk zijn van elkaar (van Dijk et al., 2014).  

 

Kenmerken 

De cradle to cradle kringloop stelt materialen in staat om hun status als middel te handhaven en de 

mogelijkheden te doen toenemen in de tijd, genaamd upcycling (Braungart et al., 2007). 

Tegenovergesteld aan upcycling staat downcycling, waarbij het materiaal na recycling zijn 

oorspronkelijke waarde verliest, hetgeen bij C2C voorkomen moet worden.  

 

Het ontwerpkader van C2C treedt buiten het doel van alleen het verminderen van de negatieve 

gevolgen van een organisatie of woning. Het verzorgt een motiverende visie voor stakeholders voor 

het creëren van een volledig positieve voetafdruk op de planeet (zowel sociaal, ecologisch als 

economisch) (van Dijk et al., 2014). De milieuprestatie op het gebied van cradle to cradle kan 

beoordeeld worden met behulp van de Life Cycle Assessment (LCA) methode (Silvestre et al., 2013).  

 

Cradle to cradle kan onderverdeeld worden in een drietal categorieën: (1) afval is voedsel, oftewel elk 

afvalproduct is een voedingsstof voor iets anders; (2) gebruik van huidige zonne-inkomsten (energie 

die kan worden vernieuwd terwijl het wordt gebruikt), en; (3) het verrijken van biodiversiteit (in 

zowel soort, cultuur en diversiteit) (van Dijk et al., 2014). 

 

5.3.9 Autarkisch wonen 

Definitie 

Autarkie is een samentrekking van de Griekse woorden ‘autos’ (vrij vertaald: zelf) en ‘arkeoo’ (vrij 

vertaald: voldoende zijn) (Back, 2007). Autarkisch oftewel autonoom wonen heeft betrekking op het 

volledig onafhankelijk en energie-zelfvoorzienend huisvesten van bewoners (Wimmer et al., 2010). 

Dit wordt dan ook gezien als de ware duurzame vorm van zelfvoorziening (van Timmeren et al., 2007). 

 

Kenmerken 

Autarkisch wonen kan betrekking hebben op het zelf voorzien in verschillende aspecten, waaronder 

het zelfvoorzienend zijn op het gebied van water, energie en verwarmen en/of koelen. Dit kan echter 

ook doorgezet worden naar het zelf voorzien in de voedselbehoefte en materiaalbehoefte (van 

Timmeren et al., 2007) en het verwerken van afval (Back, 2007).  

 

Een bekende vorm van autarkisch wonen is het wonen in een zogenaamd earthship. Het ontwerp van 

een earthship is zodanig dat het de impact van de mens op de aarde aanzienlijk vermindert (ten 

opzichte van conventionele woningbouw). De drie pijlers waar deze woonvorm zich op richt zijn: 

autonomie van de bewoners, het toepassen van duurzame technologieën en het hergebruiken van 

afgedankte producten (Back, 2007).  

 

Veelal hebben autarkische woningen back-up systemen in de vorm van bijvoorbeeld gastanks t.b.v. 

verwarming (Freney et al., 2012). Daarnaast is het in Nederland verplicht om aangesloten te zijn op 

nutsvoorzieningen (uitzonderingen daargelaten) (Back, 2007). In principe zijn autarkische woningen 

dan ook niet geheel zelfstandig (Freney et al., 2012). 

 

5.3.10 Healing environment 

Definitie 

Een healing environment is “een omgeving waarin cliënten en medewerkers zich prettiger voelen met 

positieve effecten op herstel en werktevredenheid” (Bovenberg et al., 2010). In een healing 

environment komen omgevingsvariabelen voor met een wetenschappelijk aantoonbaar of zeer 

aannemelijk positief effect op de (zieke) mens. Dit is afgeleid van het zogenaamde evidence-based 
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design. Er ontstaat een plek “waar de interactie tussen patiënt en personeel positieve 

gezondheidseffecten produceert binnen de fysieke omgeving” (Huisman et al., 2012). Een healing 

environment wordt dan ook voornamelijk toegepast binnen zorginstellingen. 

 

Kenmerken 

Met een healing environment probeert men een bijdrage te leveren aan een gevoel van welbehagen en 

stressreductie. Hierbij dienen het gebouw, de omgeving en de inrichting in het teken te staan van en 

bij te dragen aan het welbevinden van de gebruiker. Dit geldt zowel voor de cliënt, familie als 

medewerkers (Bovenberg et al., 2010). 

 

Door een grote verscheidenheid aan zorginstellingen is het niet mogelijk een overzicht van alle 

elementen te geven die samen de perfecte fysieke zorgomgeving vormen (College Bouw 

Zorginstellingen, 2008). Bovenberg e.a. (2010) noemt uitgangspunten met betrekking tot een healing 

environment. Hiertoe behoren onder andere dat deze gericht is op stressreductie, rust, veiligheid en 

kwaliteit, dat een gebouw een overzichtelijke indeling heeft waardoor men zich eenvoudig kan 

oriënteren, het creëren van een natuurlijke uitstraling middels gebruikte materialen en kleuren, veel 

daglicht en contact met de buitenwereld. 

 

5.4 Voornaamste focuspunten van woonconcepten 

5.4.1 Toelichting op focuspunten 

De in kaart gebrachte woonconcepten zijn gerelateerd aan de thema’s uit het theoretisch kader (te 

weten mens, milieu, intelligente technologie en gebouw/aanpasbaarheid). Het theoretisch kader 

omvat de functionele eisen (wat wil men?) en de prestatie eisen (hoe kan hier aan voldaan worden?), 

waarbij aanpasbaarheid benodigd is om te voldoen aan veranderende eisen. 

 

Het gestelde theoretisch kader vormt de basis voor het te ontwikkelen woonconcept. Om lering te 

kunnen trekken uit bestaande woonconcepten en te bepalen hoe ‘compleet’ de woonconcepten zijn 

met betrekking tot de gestelde thema’s, dient in kaart gebracht te worden of de verschillende 

woonconcepten zich richten op de vier thema’s. In het onderzoek wordt dit aangeduid als de 

focuspunten van de woonconcepten.  

 

5.4.2 Totstandkoming van focuspunten 

Aan de hand van een literatuuronderzoek is getracht een overzicht met focuspunten op te stellen.  

 

De thema’s (mens, milieu, intelligente technologie en gebouw/aanpasbaarheid) vormen de basis voor 

het opstellen van de focuspunten. Het opstellen van de focuspunten heeft plaatsgevonden volgens de 

volgende stappen: 

1. Bepalen van factoren bij de verschillende thema’s. 

2. Bepalen van indicatoren bij de verschillende factoren. 

3. Vertalen van indicatoren naar focuspunten. 

 

Een visualisatie (ter verduidelijking van de begrippen thema’s, factoren en indicatoren) van 

bovengenoemd stappenplan is opgenomen in tabel 5.2. 

 

Zoals vermeld wordt bovengenoemd stappenplan uitgevoerd middels een literatuuronderzoek. 

Middels literatuur wordt in kaart gebracht welke factoren en indicatoren genoemd worden door de 

literatuur. Vervolgens wordt er bepaald en gemotiveerd welke factoren en indicatoren opgenomen 

worden gedurende het vervolg van het onderzoek en welke uitgesloten worden. De totstandkoming 

van de lijst met focuspunten en bijbehorende motivaties is opgenomen in bijlage C. II.  
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Tabel 3.2: Fragment van het overzicht met focuspunten ter verduidelijking van de begrippen thema’s, factoren en indicatoren 
 

Thema Factoren Indicator(en) vertaald naar focuspunt(en) 

Mens …  … 

Milieu 
Energie 

Reduceren energievraag 

Gebruiken oneindige energiebronnen 

Efficiënt gebruiken eindige energiebronnen 

… … 
Gebouw (aanpasbaarheid) … … 
Intelligente technologie … … 

 

5.4.3 Bepalen van best practices 

Na het opstellen van het overzicht met focuspunten is het mogelijk om te bepalen waar de 

verschillende woonconcepten zich op richten. Naast het in kaart brengen van de focuspunten van de 

woonconcepten is er voor gekozen dit tevens te doen voor een tweetal casussen per woonconcept. 

Hierdoor ontstaat er enerzijds een overzicht van bestaande toepassingen en mogelijkheden, anderzijds 

wordt inzichtelijk hoe een woonconcept vertaling kan vinden in verschillende ontwerpen. 

Praktijkuitwerkingen van woonconcepten kunnen als inspiratie gebruikt worden bij het te ontwikkelen 

woonconcept voor senioren in het Nederland van 2030. 

 

De selectie van casussen vindt plaats op basis van zogenaamde best practices: voorbeeldprojecten 

welke uitstekende prestaties leveren en leiden tot buitengewone prestatieniveaus. Dit maakt deze 

projecten uniek, waardoor deze een interessant voorbeeld zijn van de toepassing in de praktijk. 

 

De selectie van best practices vindt plaats op basis van literatuur. Veelvuldig benoemde casussen in 

de geraadpleegde literatuur behorende bij een woonconcept worden beschouwd als best practices.  

 

Uitgangspunt 

→ Bij het selecteren van best practices wordt er gestreefd naar projecten welke gerealiseerd 

zijn binnen Nederland.  

 

Wanneer de geraadpleegde literatuur geen projecten benoemd welke gerealiseerd zijn binnen 

Nederland, wordt er gestreefd om voorbeeldprojecten te selecteren waarbij onder andere de cultuur, 

normen en waarden maar ook het klimaat vergelijkbaar c.q. overeenkomstig zijn met Nederland. 

Hierdoor kan de betrouwbaarheid van de resultaten gewaarborgd worden. 

 

5.4.4 Bepaling van focuspunten 

Om inzicht te verkrijgen in de thema’s en aspecten waarop de verschillende woonconcepten en 

bijbehorende casussen zich richten, is het zaak de opgestelde lijst met focuspunten in te vullen. 

Wanneer de geraadpleegde literatuur een vermelding maakt over een indicator/focuspunt bij het 

bestuderen van een woonconcept (of casus), wordt aangenomen dat dit een focuspunt van het 

woonconcept (of casus) is.  

 

Het is bij deze aanpak mogelijk dat een woonconcept (of casus) een indicator toepast, maar dat dit 

niet beschreven wordt in de geraadpleegde literatuur. Uitgangspunt hierbij is dan ook dat deze 

indicator(en) niet tot de (voornaamste) focuspunten van het woonconcept (of casus) behoren.  

 

Tabel 5.3 geeft een overzicht van de ingevulde lijst met (voornaamste) focuspunten welke 

voortkomen uit het raadplegen van literatuur met betrekking tot de verschillende woonconcepten en 

de bijbehorende best practices.  

In bijlage C. III is een overzicht opgenomen van de ingevulde lijst met focuspunten en de 

geraadpleegde literatuur die tot deze resultaten geleid heeft. 
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Tabel 5.3: Overzicht van de (voornaamste) focuspunten van de woonconcepten en bijbehorende best practices  
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Veiligheid & 
zekerheid 

Aanwezigheid 
veiligheidsvoorzieningen 

X X X                         

Aanwezigheid 
beveiligingsvoorzieningen 

X X X                         

Ervaren controle 
Controle ervaren X X X                 X X X X 

Stimuleren autonomie   X X                         

Gezondheid 
Behouden gezondheid X X X             X X X X X X 

Stimuleren gezondheid                               

Sociale interactie Ondersteunen sociale interactie   X X   X                     

M
ili

e
u

 

Energie 

Reduceren energievraag     X   X       X X X X X X X 

Gebruiken oneindige 
energiebronnen 

                  X X X X X X 

Efficiënt gebruiken eindige 
energiebronnen 

                  X X X X X X 

Water 

Reduceren watervraag                     X   X X X 

Hergebruiken water         X               X X   

Efficiënt gebruiken drinkwater                         X X   

Materialen 

Reduceren materiaalvraag       X X   X           X X X 

Gebruiken hernieuwbare materialen                         X X X 

Efficiënt gebruiken niet-
hernieuwbare materialen 

      X X X X           X     

G
e

b
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w

 

Gebruiksflexibiliteit 
Meerdere gebruiksfuncties mogelijk       X   X X     X X X X   X 

Bruikbaar voor alle doelgroepen X X X X X X X     X   X X X X 

Technische 
levensduur 

Scheiden gebouwonderdelen       X X X X X X             

Demontabel bouwen   X         X X X             

Flexibiliteit 

Reconfigureerbaar bouwen       X X X X X X             

Verschaalbaar bouwen   X         X                 

Aanpasbaarheid in prestaties         X X X                 
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Bewustwording 
Bewustmaken energieverbruik X X X             X X X X X   

Bewustmaken waterverbruik                         X X   

Ondersteuning 
Ondersteunen ADL X X X                         

Ondersteunen sociale interactie X X X                         

Anticipatie & 
adaptatie 

Aanwezigheid lerende systemen X   X                         

Aanwezigheid reagerende systemen X X X                         
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Tabel 5.3: Overzicht van de (voornaamste) focuspunten van de woonconcepten en bijbehorende best practices (vervolg) 
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Aanwezigheid 
veiligheidsvoorzieningen 

   X X X          

Aanwezigheid 
beveiligingsvoorzieningen 

   X X X        X X 

Ervaren controle 
Controle ervaren X X X  X    X X X X X   

Stimuleren autonomie    X X X    X X X   X 

Gezondheid 
Behouden gezondheid X X X X X  X X X X X X X X X 

Stimuleren gezondheid X  X          X X X 

Sociale interactie Ondersteunen sociale interactie   X X X X     X  X X X 

M
ili
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Energie 

Reduceren energievraag X X X    X X X X X X  X X 

Gebruiken oneindige 
energiebronnen 

X X X    X X X X X X  X  

Efficiënt gebruiken eindige 
energiebronnen 

X X X       X X X    

Water 

Reduceren watervraag X X     X X X X X X  X  

Hergebruiken water X X     X X X X X X    

Efficiënt gebruiken drinkwater X X        X X     

Materialen 

Reduceren materiaalvraag X  X    X X X       

Gebruiken hernieuwbare materialen X  X    X X X X X X   X 

Efficiënt gebruiken niet-
hernieuwbare materialen 

X  X    X X X X X X   X 
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Gebruiksflexibiliteit 
Meerdere gebruiksfuncties mogelijk X X   X  X X X  X   X  

Bruikbaar voor alle doelgroepen X X  X X X X X X X X  X X  

Technische 
levensduur 

Scheiden gebouwonderdelen  X              

Demontabel bouwen  X     X X      X  

Flexibiliteit 

Reconfigureerbaar bouwen X             X  

Verschaalbaar bouwen              X  

Aanpasbaarheid in prestaties X               
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Bewustwording 
Bewustmaken energieverbruik  X            X  

Bewustmaken waterverbruik  X            X  

Ondersteuning 
Ondersteunen ADL                

Ondersteunen sociale interactie                

Anticipatie & 
adaptatie 

Aanwezigheid lerende systemen                

Aanwezigheid reagerende systemen                
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5.4.5 Opmerkingen met betrekking tot de focuspunten 

Hoewel tabel 5.3 een duidelijk overzicht geeft van de voornaamste focuspunten van de verschillende 

woonconcepten (en bijbehorende casussen), is het noodzakelijk om enkele aandachtspunten met 

betrekking tot de geanalyseerde woonconcepten toe te lichten. 

 

Negatieve gevolgen van focuspunten 

Open bouwen – Reduceren materiaalvraag 

Open Bouwen kenmerkt zich voornamelijk door het scheiden van de drager en de inbouw. Deze 

scheiding is niet alleen van technische aard, maar heeft ook betrekking op het zeggenschap (Archined, 

2014). De draagstructuur van een bouwwerk is ‘permanent’ van aard en behoort tot het publieke 

domein. De inbouw van een bouwwerk is ‘veranderlijk’ van aard en behoort tot het individuele 

domein.  

 

Om een lange levensduur te garanderen worden bouwwerken dikwijls overgedimensioneerd. Dit 

houdt in dat de draagstructuur van een bouwwerk een ‘overcapaciteit’ krijgt om te voldoen aan 

toekomstige veranderende eisen (Bijdendijk, 2005). Hoewel een langere levensduur van het bouwwerk 

hierdoor gewaarborgd wordt, neemt tevens de milieubelasting van het bouwwerk tijdens de 

uitvoeringsfase toe. Het is onzeker of deze extra milieubelasting gecompenseerd wordt gedurende de 

(langere) levensduur van het bouwwerk. 

 

Passief huis – Controle ervaren  

Een passief huis heeft als streven het verminderen van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en het 

verminderen van het energieverbruik. Om het energieverbruik te reduceren wordt er uitgegaan van de 

Trias Energetica (Entrop et al., 2009).  

 

Onderdeel van het energiemanagement van een gebouw is het toepassen van een klimaatsysteem. 

Afhankelijk van het gekozen klimaatsysteem is het mogelijk dat controle over het binnenklimaat niet 

of nauwelijks mogelijk is door de gebruikers van het gebouw (Schnieders et al., 2006). Hierdoor 

bestaat er het risico dat een passief huis een negatieve bijdrage kan leveren aan de indicator controle 

ervaren. 

 

Passief huis – Reduceren materiaalvraag  

Zoals hierboven vermeldt, richt het passief huis zich op het verminderen van het energieverbruik. Om 

de energievraag te reduceren wordt het bouwwerk onder andere voorzien van een goed geïsoleerde, 

luchtdichte gebouwschil. Hierdoor wordt voorkomen dat warmte het gebouw op ongewenste wijze 

verlaat, waardoor energieverliezen beperkt worden tot een minimum.  

 

Hoewel het toepassen van een isolatielaag de energieverliezen kan reduceren, dient hier een 

kanttekening bij gemaakt te worden. In sommige gevallen wordt een bouwwerk voorzien van een 

extra isolatielaag. De energiebesparing die deze extra isolatielaag oplevert is echter niet in alle 

gevallen ‘duurzaam’: de milieubelasting die gepaard gaat met de extra isolatielaag is groter dan de 

energieverliezen die de extra isolatielaag ooit zal reduceren (Dahlstrom et al., 2012; Stephan et al., 

2013). 

 

Autarkisch wonen – Reduceren materiaalvraag  

Autarkisch wonen heeft betrekking op het zelfvoorzienend zijn, waarbij de mate van zelfvoorziening 

kan variëren. Zelf voorzien in de water-, energie- en materiaalbehoefte kan bijvoorbeeld uitgebreid 

worden met het voorzien in de voedselbehoefte en het verwerken van afval.  

 

Een veelvoorkomende vorm van autarkisch wonen, earthships, maakt gebruik van afvalproducten om 

de woning te realiseren. Denk hierbij aan het gebruiken van autobanden en lege drankflessen om 

bijvoorbeeld wanden te realiseren. Wanneer er wordt gekeken naar de Trias Hylica (Entrop et al., 

2009), richt het woonconcept van autarkisch wonen zich dan ook niet op het reduceren van de 

materiaalvraag. Met name door de enorme afmetingen van o.a. wanden is de behoefte aan materialen 
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groot (van Timmeren et al., 2007). De milieubelasting door het materiaalgebruik is dan ook 

aanzienlijk. Wel wordt de behoefte aan (bouw)materialen (gedeeltelijk) voorzien door het toepassen 

van gerecyclede en/of hergebruikte afvalproducten, al dan niet bewerkt voor gebruik. Daarbij zal 

verdere analyse moeten uitwijzen of het duurzamer is om deze materialen op deze wijze te gebruiken 

of om deze materialen te recyclen voor een hoogwaardiger gebruik. 

 

Overige opmerkingen met betrekking tot focuspunten 

Cradle to Cradle – Efficiënt gebruiken eindige energiebronnen & efficiënt gebruiken drinkwater 

Cradle to Cradle gaat uit van continue energie-, water- en materiaalcycli welke uitgaan van 

mogelijkheden met betrekking tot hergebruik, terugwinning en/of recycling. Hierbij wordt er 

uitgegaan van de trias-aanpakken beschreven door Entrop e.a. (2007). De drie stappen uit de trias-

aanpakken zijn als volgt: (1) reduceer de vraag; (2) gebruik duurzame/oneindige bronnen; (3) 

efficiënt gebruik niet-duurzame/eindige bronnen.  

 

Het Cradle to Cradle woonconcept heeft als uitgangspunt dat er voldaan kan (lees: moet) worden aan 

de energie- en watervraag middels de eerste twee stappen van de bijbehorende trias-aanpakken. De 

reden hiervoor is als volgt. Wanneer er niet of nauwelijks iets aan de eerste en tweede stap van de 

trias-aanpak wordt gedaan, kan er toch worden voorzien in de behoefte door gebruik te maken van de 

derde stap. Door het uitsluiten van de derde stap, wordt er op duurzame wijze voorzien in de energie- 

en watervraag. In de optiek van Cradle to Cradle is de trias-aanpak (met betrekking tot energie en 

water) dan ook onjuist (en niet duurzaam). 

 

5.5 Analyse van woonconcepten 

5.5.1 Analyse per woonconcept 

Het is mogelijk om vanuit het verkregen overzicht van (voornaamste) focuspunten te analyseren hoe 

elk woonconcept zich richt op de verschillende thema’s. Het is daarbij tevens mogelijk om positieve- 

en negatieve aspecten met betrekking tot de verschillende woonconcepten in kaart te brengen. 

 

Door het in kaart brengen van bovenstaande, is het mogelijk om op alternatieve wijze te achterhalen 

wat de verschillende woonconcepten willen bereiken (wat is het doel?) en op welke wijze ze dit 

bereiken (wat is het middel?). Daarnaast maakt het in kaart brengen van positieve- en negatieve 

aspecten het mogelijk om lering te trekking uit de verschillende woonconcepten (waarom functioneert 

het woonconcept (niet)?).  

Een overzicht van de analyse per woonconcept is opgenomen in tabel 5.4. 

 

5.5.2 Analyse per indicator 

Het is tevens mogelijk om vanuit het verkregen overzicht van (voornaamste) focuspunten een analyse 

te maken met betrekking tot de verschillende indicatoren. Door dit te doen ontstaat er een overzicht 

van woonconcepten die aan verschillende indicatoren voldoen, zonder dat de bijbehorende factor 

en/of het bijbehorende thema tot de (directe) focus van een woonconcept behoren.  

 

Daarnaast wordt er een overzicht gecreëerd van hoe de verschillende woonconcepten (en 

gerealiseerde praktijkuitwerkingen) al dan niet op verschillende wijze(n) voldoen aan de gestelde 

indicatoren. Ter beeldvorming: waar Smart Homes bijdragen aan het gevoel van veiligheid van 

bewoners middels intelligente technologieën (bijvoorbeeld valbeveiliging), wordt dit in het Integrated 

Living-concept gerealiseerd door onderlinge betrokkenheid en (sociale) controle door de 

woongemeenschap.  

Een overzicht van de analyse per indicator is opgenomen in tabel 5.5. 
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Tabel 5.4: Analyse per woonconcept m.b.t. de vier thema’s en een overzicht van positieve- en negatieve aspecten met betrekking tot de woonconcepten 
 

 Smart Home Open Bouwen IFD Bouwen Passief huis Actief huis 

Mens 

Het doel van Smart Homes is het verbeteren van 
het comfort en het verbeteren van de kwaliteit 
van het leven. Deze doelstelling wordt bereikt 
door de toepassing van intelligente technologieën.  

- - 

Een passief huis is voornamelijk gericht op het 
verminderen van het energieverbruik. Er dient bij 
het kiezen van het klimaatsysteem echter gelet te 
worden op de mogelijkheid tot controle van de 
gebouwgebruikers. Afhankelijk van het systeem is 
het mogelijk dat controle over het binnenklimaat 
niet mogelijk is door de gebruikers van het 
gebouw.  

De visie van actief huis is erop gericht om 
gebouwen te ontwerpen die voor de gebruikers 
gezond(er) en comfortabel(er) zijn, zonder een 
negatieve impact te hebben op het klimaat. 
Hierdoor wordt zorg gedragen voor een 
schone(re), gezonde(re) en veilige(re) wereld. Er 
wordt een gezond(er) en comfortabel(er) 
binnenklimaat gecreëerd door voldoende daglicht 
en frisse lucht. De toegepaste materialen hebben 
een neutrale impact op zowel het comfort als het 
binnenklimaat.  

Milieu - 

Open Bouwen heeft onder andere als doelstelling 
om de efficiëntie van het gebouw te verhogen. 
Met betrekking tot materiaalgebruik is hier sprake 
van, met name door het scheiden van de drager 
en de inbouw. 

IFD Bouwen maakt onder andere gebruik van 
procesmatige productie, automatisering, 
prefabricage en massaproductie. Hierdoor is het 
mogelijk om materiaalverliezen te reduceren.  

Een passief huis is voornamelijk gericht op het 
verminderen van het energieverbruik. Het 
woonconcept richt zich dan ook voornamelijk op 
de eerste twee stappen van de Trias Energetica. 
Hier dient echter een kanttekening bij gemaakt te 
worden. Door het gebruik van extra 
isolatiematerialen om energieverliezen te 
reduceren ontstaat er een grotere materiaalvraag 
(en milieubelasting) dan de besparing die de extra 
isolatielaag oplevert. 

Actief huis richt zich op het energieverbruik en de 
impact op het milieu. De energie-efficiëntie wordt 
bereikt door de benodigd energie op te wekken 
met hernieuwbare energiebronnen. Een actief 
“geeft meer dan het nodig heeft” waardoor er een 
duurzame toekomstige gebouwvoorraad 
gegeneerd kan worden (voor zowel nieuwbouw als 
renovatie).    

Gebouw - 

Het doel van Open Bouwen is het verhogen van de 
efficiëntie, duurzaamheid, capaciteit voor 
verandering en het verlengen van de levensduur 
van een gebouw. Door het scheiden van de drager 
en inbouw wordt hieraan voldaan. De inbouw 
behoort tot het individu en is veranderlijk van 
aard, terwijl de drager permanent van aard is en 
tot het publieke domein behoort.  

Door het productieproces wordt ‘bouwen’ 
vervangen door ‘assembleren’. Hierdoor is het 
mogelijk om aanpassingen te maken wanneer het 
gebouw in gebruik is, mede door het gebruik van 
demontabele verbindingen. Hierdoor wordt de 
levensduur van het gebouw verlengd. 

-  

Intelligente 
technologie 

Smart Homes leveren een positieve bijdrage aan 
het comfort van de gebruiker door de 
implementatie van intelligente technologieën.  
De technologieën in Smart Homes leveren tevens 
een bijdrage aan de bewustwording van het 
individu en ondersteunen het individu. Afhankelijk 
van de uitrusting en geïnstalleerde systemen 
kunnen Smart Homes leren van en reageren op de 
gebouwgebruikers.  

-  - - 

Intelligente technologie wordt toegepast om de 
gebruikers bewust te maken van het energie- en 
waterverbruik. Het doel hiervan is het uiteindelijke 
verbruik te reduceren. 

Positieve 
aspecten 

Het comfort en gebruiksgemak in Smart Homes is 
hoog, mede door de implementatie van 
intelligente technologieën.  
Smart Homes maken het mogelijk om de 
gezondheid van de gebruikers te monitoren en 
verbinding te maken met zorginstellingen.  

Door het creëren van een publiek- (drager) en 
privé (inbouw) domein is het mogelijk om 
waarde/een waardevolle capaciteit te creëren in 
een gebouw terwijl personalisatie mogelijk is. 
Hierdoor is het mogelijk om de levensduur van 
bouwwerken te verlengen.  

Door het industrieel produceren van 
componenten kunnen materiaalverliezen 
gereduceerd worden en kan de uitvoering op de 
bouwplaats vergemakkelijkt worden.  

Om de energievraag te reduceren en de uitstoot 
van koolstofdioxide te verminderen heeft het 
passief huis een heel goed geïsoleerde 
gebouwschil.  

De gebruiker wordt centraal gesteld, zonder dat 
hierbij een onbalans gecreëerd word tussen de 
domeinen comfort, energie  en omgeving.   

Negatieve 
aspecten 

Een punt van aandacht bij Smart Homes is de 
implementatie van intelligente technologieën. 
Deze technologieën moeten een bijdrage leveren 
aan het gebruiksgemak maar mogen niet te 
nadrukkelijk aanwezig zijn. Er moet dan ook geen 
sprake zijn van ‘technology push’ maar van 
‘demand driven’. 

Om een lange levensduur te garanderen worden 
bouwwerken dikwijls overgedimensioneerd. Door 
deze ‘overcapaciteit’ neemt de milieubelasting 
tijdens de uitvoeringsfase toe. Het is onzeker of 
deze extra milieubelasting gecompenseerd wordt 
gedurende de levensduur van het bouwwerk.  

- 

In Nederland zijn er in het verleden passief huizen 
gerealiseerd waarbij het Sick Building Syndroom 
(SBS) geconstateerd werd bij gebruikers. 
Naderhand heeft het concept zich 
doorontwikkeld, waarbij dit niet meer is 
voorgekomen. Voornamelijk in Duitsland en 
Oostenrijk heeft het passief huis zich verder 
ontwikkeld. Doordat het woonconcept zich focust 
op het reduceren van de energievraag worden de 
overige aspecten van milieu buiten beschouwing 
gelaten en negatief beïnvloed. Tevens kan er 
sprake zijn van een negatieve invloed op de mens. 

- 
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Tabel 5.4: Analyse per woonconcept m.b.t. de vier thema’s en een overzicht van positieve- en negatieve aspecten met betrekking tot de woonconcepten (vervolg) 
 

 Green Building Integrated Living Cradle to Cradle Autarkisch wonen Healing Environment 

Mens 

Green Building heeft als doelstelling om de 
gezondheidscondities en de productiviteit van de 
gebouwgebruikers te stimuleren. Om dit te 
realiseren wordt de luchtkwaliteit, het comfort en 
de tevredenheid van de gebouwgebruikers 
verbeterd. Afstemming tussen onder andere 
materiaalgebruik, ontwerp, installaties en indeling 
is hierbij het sleutelwoord.  
 

Integrated Living heeft als voornaamste doelstelling 
om personen langer zelfstandig te laten wonen en 
stress (o.a. door een gevoel van onveiligheid en 
onzekerheid) te verminderen. Het ontwerp van een 
gebouw of gemeenschap kan verschillende groepen 
van bewoners stimuleren om samen te leven. Het 
sleutelwoord hierbij is saamhorigheid.  

Cradle to Cradle heeft als doel om schadelijke 
en/of ongezonde situaties in gebouwen te 
voorkomen. Dit wordt gerealiseerd door 
toepassing van milieuvriendelijke materialen die 
niet schadelijk zijn voor de gezondheid van 
gebruikers of het milieu. Daarnaast wordt de 
biodiversiteit gestimuleerd, waardoor een zo 
gevarieerd mogelijke omgeving ontstaat. 

Autarkisch wonen heeft betrekking op het 
zelfvoorzienend zijn, in welke mate dan ook. 
Hierbij is er niet direct sprake van het autonoom 
functioneren van het individu met betrekking tot 
algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) 
en sociale interactie. Zelfvoorzienend kan hierbij 
beschouwd worden als het onafhankelijk zijn van 
de maatschappij, te denken aan het zelf voorzien 
in de water-, energie-, materiaal- en 
voedselbehoefte. 

Een healing environment creëert een omgeving 
waarin omgevingsvariabelen aanwezig zijn met 
een positief effect op de (zieke) mens. Gebouw, 
omgeving en inrichting staan in het teken van en 
dragen bij aan het welzijn van de gebruiker. 
Er wordt een omgeving gecreëerd waarin men zich 
prettiger voelt, met positieve gezondheidseffecten 
voor de mens.  

Milieu 

Green Buildings streven ernaar om de 
hoeveelheid afval, vervuiling en milieubelasting 
van het bouwwerk te minimaliseren. Dit vindt 
enerzijds plaats door de impact van het bouwen 
op het milieu te reduceren (door 
grondstoffenefficiëntie). Anderzijds wordt de 
gehele levenscyclus van Green Buildings 
geoptimaliseerd.  
 

- 

In plaats van de negatieve impact op het milieu te 
verminderen is Cradle to Cradle erop gericht een 
positieve impact op het milieu te hebben. Hierbij 
staat afval gelijk aan voedsel voor een volgend 
proces (in de keten). Grondstoffen mogen niet 
gedowncycled worden maar dienen minimaal 
gelijkwaardig te blijven of te worden geupcycled. 
Om dit te realiseren zijn er gesloten of continue 
materiaal-, energie- en waterkringlopen benodigd. 
Volgens Cradle to Cradle is de derde stap van de 
trias-aanpak niet duurzaam, aangezien deze stap 
genomen kan worden om te voldoen aan de 
behoeften. Hierdoor is er geen sprake van 
‘duurzame consumptie’.  

Autarkie wordt gezien als de ware duurzame 
vorm van zelfvoorziening. Op het gebied van 
energie, water en materialen worden de trias-
aanpakken (grotendeels) uitgevoerd. Autarkisch 
wonen gaat echter verder: ook zelf voorzien in 
de voedselbehoefte en het verwerken van afval 
behoort tot autarkisch wonen.  
Een kanttekening die gemaakt dient te worden is 
dat autarkisch wonen de materiaalvraag niet 
reduceert. Wel worden er dikwijls gebruikte 
materialen toegepast om te voorzien in de 
materiaalvraag.  

- 

Gebouw 

Bij Green Buildings wordt er tijdens het ontwerp 
rekening gehouden met de mogelijkheid om 
gedurende de gebruiksfase van het gebouw de 
indeling (en de daarmee verbonden installaties) 
aan te kunnen passen om deze af te stemmen op 
toekomstige eisen en wensen.  

- 

Bij het ontwerp volgens Cradle to Cradle dient er 
rekening gehouden te worden met de hele 
levenscyclus van het gebouw(onderdeel). Het 
einde van het gebruik is veelal onzeker aangezien 
het moeilijk in te schatten is wat de mogelijk zijn 
(recycling, terugwinning en/of hergebruik). Om 
recycling mogelijk te maken dienen de 
verschillende materialen in een gebouw 
gescheiden te blijven (door toepassing van 
demontabele verbindingen).  

- - 

Intelligente 
technologie 

- - - - - 

Positieve 
aspecten 

Door het centraal stellen van de gebruikers in een 
Green Building wordt de gezondheid, het comfort 
en de tevredenheid van de gebouwgebruikers 
vergroot. Hierbij wordt er ontworpen vanuit 
milieutechnische oogpunten, met als doel het 
creëren van een toekomstbestendige 
gebouwvoorraad. 
 

Integrated Living stimuleert het individu om samen 
met omwonenden activiteiten te ondernemen. 
Hierdoor is o.a. ondersteuning mogelijk hetgeen 
resulteert in autonomie. Daarnaast zorgt sociale 
controle voor een gevoel van veiligheid.  

Gebouwen worden ontworpen om een positieve 
impact te hebben op het milieu. Hierbij wordt de 
milieubelasting gedurende de gehele levenscyclus 
van materialen onderzocht om te voorkomen dat 
materialen hun waarde verliezen (upgraden in 
plaats van downgraden). 
Daarnaast wordt ‘duurzame consumptie’ mogelijk 
doordat de derde stap van de trias-aanpakken niet 
uitgevoerd wordt, waarbij voldaan wordt met de 
eerste twee stappen. 

Unieke kenmerken van autarkisch wonen zijn het 
zelf voorzien in de energie-, water-, materiaal- en 
voedselbehoefte en het zelf verwerken van het 
afval. Autarkische woningen zijn in principe dan 
ook geheel zelfstandig. 

Door de omgeving die een healing environment 
creëert, wordt de gezondheid van het individu niet 
alleen behouden maar ook gestimuleerd. 
Daarnaast wordt er een comfortabele maar tevens 
prettige omgeving gecreëerd. De interactie tussen 
personen wordt gestimuleerd door de omgeving.  

Negatieve 
aspecten 

Optimalisatie van het gebouw vindt plaats door 
afstemming op de gebruikers en het milieu. De 
toepassing van intelligente technologie om deze 
afstemming efficiënter te maken ontbreekt 
echter.  

Integrated Living omschrijft als het ware de 
voordelen van het leven in 
(woon)gemeenschappen. De toepassing op 
gebouwniveau is echter onduidelijk. 
Tevens is het voor het slagen van dit woonconcept 
van belang dat er een gevarieerde groep van 
mensen aanwezig is die bereid is hieraan mee te 
werken en om elkaar veelvuldig te ondersteunen.  

- 

Een veelvoorkomende vorm van autarkisch 
wonen, het earthship, heeft vaak een relatief 
‘primitieve’ inrichting en afwerking. De 
toepassing van deze woonvorm voor 
(zorgbehoevende) senioren is dan ook 
onduidelijk.  

Door een verscheidenheid aan gebouwen en 
toepassingen is het niet mogelijk een overzicht te 
geven van alle elementen die samen de perfecte 
fysieke zorgomgeving vormen.  

 

  



5. Woonconcepten Pagina | 109 
5.5 Analyse van woonconcepten 5.5.2 Analyse per Indicator 

Tabel 5.5: Analyse per indicator met betrekking tot de woonconcepten 
 

Thema’s factoren en bijbehorende indicatoren Woonconcepten Toelichting 
M

en
s 

Veiligheid & zekerheid 

Aanwezigheid 
veiligheidsvoorzieningen 

Smart Home 
Integrated Living 

De aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen kan bijdragen aan het gevoel van zekerheid. Waar bij Smart Homes vooral intelligente technologie toepast wordt om een gevoel van 
zekerheid te verkrijgen (bijvoorbeeld ten behoeve van valdetectie), richt Integrated Living zich voornamelijk op saamhorigheid tussen/met omwonenden. Door de onderlinge 
betrokkenheid vindt er (sociale) controle plaats.  

Aanwezigheid 
beveiligingsvoorzieningen 

Smart Home 
Integrated Living 

De aanwezigheid van beveiligingsvoorzieningen kan bijdragen aan het gevoel van veiligheid. Smart Homes maken gebruik van intelligente technologie (waaronder beveiligingssystemen) 
ten behoeve van het veiligheidsgevoel. Integrated Living daarentegen gaat uit van saamhorigheid tussen/met omwonenden. Doordat er onderling (sociale) controle plaatsvindt wordt er 
een bijdrage geleverd aan het gevoel van veiligheid.  

Ervaren controle 

Controle ervaren 

Smart Home 
Actief huis 
Green Building 
Autarkisch wonen 
Healing environment 

Het ervaren van controle over de omgeving heeft een vergroting van de autonomie van een individu tot gevolg. De hiernaast genoemde woonconcepten leveren een bijdrage aan het 
ervaren van controle over omgevingsvariabelen. Hierbij kan er gedacht worden aan het beïnvloeden van onder andere het binnenklimaat en sociale interactie.  

Stimuleren autonomie 
Integrated Living 
Autarkisch wonen 

Door het stimuleren van de autonomie van een individu kan er een bijdrage geleverd worden aan het welzijn. Integrated Living stimuleert de autonomie van een individu door middel van 
saamhorigheid van het collectief: men helpt elkaar om zo autonoom mogelijk te functioneren. Autarkisch wonen gaat een stap verder in het leven op autonome wijze. Door zelf te 
voorzien in de water-, energie-, warmte-/koude-, voedsel- en materiaalbehoefte wordt er een andere dimensie gegeven aan het autonoom wonen.  

Gezondheid 

Behouden gezondheid 

Smart Home 
Passief huis 
Actief huis 
Green Building 
Integrated Living 
Cradle to Cradle 
Autarkisch wonen 
Healing environment 

Gezondheid wordt beschouwd als een toestand van volledig fysiek-, mentaal- en sociaal welzijn. De hiernaast genoemde woonconcepten creëren een woonomgeving waarin de 
gezondheid van de bewoner behouden wordt. 

Stimuleren gezondheid 
Green Building 
Healing environment 

Stress kan de gezondheid (en het welzijn) van een individu op negatieve wijze beïnvloeden. In een Green Building wordt een binnenklimaat gecreëerd dat een positief effect heeft op de 
gebruikers van het gebouw. Het gebruiksgemak en comfort gedurende de gebruiksfase van het bouwwerk wordt geoptimaliseerd, onder andere door het voorkomen van ongezonde, 
onbekende en/of stressvolle situaties. Met een healing environment wordt een omgeving gecreëerd waarin omgevingsvariabelen aanwezig zijn die een positief effect hebben op de 
(zieke) mens. Het gebouw, de omgeving en de inrichting staan in het teken van en dragen bij aan het welzijn van de gebruiker.  

Sociale interactie Ondersteunen sociale interactie 
Integrated Living 
Healing environment 

Sociale interactie biedt mensen onder andere ontspanning , afleiding en maatschappelijke betrokkenheid. Integrated Living ondersteunt sociale interactie doordat er 
woongemeenschappen gecreëerd worden welke zorgen voor saamhorigheid. Healing environment ondersteunt sociale interactie echter op een andere wijze. Door de inrichting van 
gebouw en landschap en door onder andere de positionering van het meubilair wordt de sociale interactie tussen personen ondersteund en, waar mogelijk, gestimuleerd.  

M
ili

eu
 

Energie 

Reduceren energievraag 

Passief huis 
Actief huis 
Green Building 
Cradle to Cradle 
Autarkisch wonen 

Het reduceren van de energievraag is de eerste stap van de Trias Energetica. De hiernaast genoemde woonconcepten reduceren de energievraag van de woning (en de bewoners) door 
het ontwerp van de woning. Hierbij kan er gedacht worden aan onder andere het voorkomen van energieverliezen, het gebruiken van passieve zonne-energie, het beïnvloeden van het 
gebruiksgedrag en het optimaliseren van het ontwerp. 

Gebruiken oneindige energiebronnen 

Passief huis 
Actief huis 
Green Building 
Cradle to Cradle 
Autarkisch wonen 

Het gebruiken van oneindige energiebronnen is de tweede stap van de Trias Energetica. De hiernaast genoemde woonconcepten maken gebruik van oneindige energiebronnen om te 
voorzien in de energievraag. Denk hierbij aan de toepassing van onder andere zon-, wind- en waterenergie. Naast het gebruik van oneindige energiebronnen wordt er ook gebruik 
gemaakt van natuurlijke ontwerpoplossingen voor het verwarmen en koelen van de woningen. Uitgangspunt bij Cradle to Cradle is dat er voldaan kan (lees: moet) worden aan de 
energievraag met de eerste twee stappen van de Trias Energetica. 

Efficiënt gebruiken eindige 
energiebronnen 

Passief huis 
Actief huis 
Green Building 
Autarkisch wonen 

Het efficiënt gebruiken van eindige energiebronnen is de derde stap van de Trias Energetica. De hiernaast genoemde woonconcepten gebruiken eindige energiebronnen op efficiënte 
wijze om te voorzien in de rest-energievraag. Hierbij kan er onder andere gedacht worden aan energiezuinige installaties en energieopwekkingssystemen met een hoog rendement.  
Opvallend is dat Cradle to Cradle niet opgenomen is bij de hiernaast genoemde woonconcepten. De reden hiervoor is dat dit woonconcept de trias-aanpak niet voldoende vindt, 
aangezien de toepassing van de derde stap er altijd voor kan zorgen dat er voldoende energie aanwezig is in een woning. Met andere woorden: in de optiek van het Cradle to Cradle 
concept is de trias-aanpak onjuist (en niet duurzaam). 

Water 

Reduceren watervraag 

Actief huis 
Green Building 
Cradle to Cradle 
Autarkisch wonen 

Het reduceren van de watervraag is de eerste stap van de Trias Hydrica. De hiernaast genoemde woonconcepten reduceren de watervraag van de woning (en de bewoners) door het 
gebruiken van bijvoorbeeld waterbesparende installaties, het beïnvloeden van het gebruiksgedrag en het optimaliseren van het ontwerp.  

Hergebruiken water 

Actief huis 
Green Building 
Cradle to Cradle 
Autarkisch wonen 

Het hergebruiken van water is de tweede stap van de Trias Hydrica. De hiernaast genoemde woonconcepten hergebruiken water, waarbij er gedacht kan worden aan het gebruik van de 
minimaal benodigde waterkwaliteit door het toepassen van regenwater ter vervanging van drinkwater en/of een grijs water circuit. Het is ook mogelijk om water te zuiveren waardoor het 
voor eenzelfde of hoogwaardigere toepassing gebruikt kan worden. Uitgangspunt bij Cradle to Cradle is dat er voldaan kan (lees: moet) worden aan de watervraag met de eerste twee 
stappen van de Trias Hydrica. 

Efficiënt gebruiken drinkwater 
Actief huis 
Green Building 
Autarkisch wonen 

Het efficiënt gebruiken van drinkwater is de derde stap van de Trias Hydrica. De hiernaast genoemde woonconcepten gebruiken drinkwater op efficiënte wijze wanneer het niet mogelijk 
is om gebruik te maken van water met een lagere kwaliteit. Opvallend is dat Cradle to Cradle niet opgenomen is bij de hiernaast genoemde woonconcepten. De reden hiervoor is dat dit 
woonconcept de trias-aanpak niet voldoende vindt, aangezien de toepassing van de derde stap er altijd voor kan zorgen dat er voldoende water aanwezig is in een woning. Met andere 
woorden: in de optiek van het Cradle to Cradle concept is de trias-aanpak onjuist (en niet duurzaam).  
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Tabel 5.5: Analyse per indicator met betrekking tot de woonconcepten (vervolg) 
 

Thema’s, factoren en bijbehorende indicatoren Woonconcepten Toelichting 
M

ili
eu

 

Materialen 

Reduceren materiaalvraag 

Open Bouwen 
IFD Bouwen 
Actief huis 
Green Building 
Cradle to Cradle 

Het reduceren van de materiaalvraag is de eerste stap van de Trias Hylica. De hiernaast genoemde woonconcepten reduceren de materiaalvraag onder andere door het optimaliseren van 
het ontwerp. Zo maken Open Bouwen, IFD Bouwen en Green Buildings het mogelijk om in een later tijdstip veranderingen van het ontwerp eenvoudig door te voeren. Open Bouwen 
reduceert dan ook voornamelijk de materiaalvraag welke benodigd is tijdens de gebruiksfase van het gebouw (door het scheiden van drager en inbouw). IFD Bouwen, Green Buildings, 
actief huis en Cradle to Cradle reduceren de materiaalvraag door het toepassen van onder andere een procesmatige productie, automatisering, prefabricage en massaproductie. De 
gereduceerde materiaalvraag komt voornamelijk tot uiting in de uitvoerings-/realisatiefase. 
Een opmerking die gemaakt dient te worden bij Open Bouwen is dat er veelal een ‘overcapaciteit’ aan het gebouw wordt gegeven. Het is onduidelijk of deze toegenomen milieubelasting 
gecompenseerd wordt door een (mogelijk) langere levensduur als gevolg van de overcapaciteit.  

Gebruiken hernieuwbare materialen 

Actief huis 
Green Building 
Cradle to Cradle 
Autarkisch wonen 

Het gebruiken van hernieuwbare materialen is de tweede stap van de Trias Hylica. De hiernaast genoemde woonconcepten maken gebruik van hernieuwbare materialen om het ontwerp 
te realiseren met als doel het verminderen van de negatieve impact die een gebouw en de bouw ervan heeft op de omgeving. Denk hierbij aan de toepassing van materialen zoals hout en 
stro. Naast het gebruik van hernieuwbare materialen wordt er ook vaak gebruik gemaakt van gerecyclede materialen bij de productie van nieuwe materialen, om de ‘nieuwe’ 
materiaalvraag te reduceren. Bij Cradle to Cradle wordt ervanuit gegaan dat al het geproduceerd afval weer gezien kan worden als ‘voedsel’ voor een volgende cyclus waarbij het 
belangrijk is om materialen te upgraden (of gelijkwaardig te hergebruiken) in plaats van deze te downgraden. 

Efficiënt gebruiken niet-hernieuwbare 
materialen 

Open Bouwen 
IFD Bouwen 
Actief huis 
Green Building 
Cradle to Cradle 
Autarkisch wonen 

Het efficiënt gebruiken van niet-hernieuwbare materialen is de derde stap van de Trias Hylica. De hiernaast genoemde woonconcepten maken op efficiënte wijze gebruik van niet-
hernieuwbare materialen. Dit gebeurt voornamelijk door deze materialen op demontabele wijze toe te passen, waardoor het mogelijk is om materialen of gebouw(onder)delen te 
hergebruiken. Naast het toepassen van demontabele verbindingen worden er veelal geprefabriceerde elementen toegepast. Door industrialisatie van het productieproces wordt de 
efficiëntie van materialen verhoogd. Bij autarkisch wonen wordt er op een andere wijze omgegaan met niet-hernieuwbare materialen. Tijdens de realisatie worden afvalproducten 
gebruikt, te denken aan drankflessen en autobanden. Deze producten hebben geen bewerking nodig voordat deze toegepast worden. Bij Cradle to Cradle is het uitgangspunt dat niet-
hernieuwbare materialen in een volgende cyclus minimaal als gelijkwaardig gebruikt kunnen worden.  
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Gebruiksflexibiliteit 

Meerdere gebruiksfuncties mogelijk 

Open Bouwen 
IFD Bouwen 
Passief huis 
Actief huis 
Green Building 
Cradle to Cradle 

Functieneutraliteit is het vermogen van een gebouw om functieveranderingen in zich op te nemen (met beperkte bouwtechnische ingrepen). De hiernaast genoemde woonconcepten 
kunnen toegepast worden voor diverse gebruiksfuncties. Aangezien de woonconcepten een ‘denkwijze’ van bouwen omschrijven en geen voorgeschreven ontwerp, is het mogelijk om 
een vertaalslag te maken naar verschillende gebruiksfuncties. Denk hierbij niet alleen aan de toepassing van woongebouwen, maar ook bijvoorbeeld openbare gebouwen, kantoren of 
onderwijsgebouwen. Sommige van de onderzochte woonconcepten kijken verder dan alleen woningbouw. Zo is bijvoorbeeld Green Building ook gefocust op kantoorfunctie.  

Bruikbaar voor alle doelgroepen 

Smart Home 
Open Bouwen 
IFD Bouwen 
Passief huis 
Actief huis 
Green Building 
Integrated Living 
Cradle to Cradle 
Autarkisch wonen 
Healing environment 

De hiernaast genoemde woonconcepten maken het mogelijk om alle mogelijke doelgroepen te huisvesten, al dan niet door het aanpassen van het gebouw(ontwerp) aan de 
desbetreffende doelgroep. Woonconcepten omschrijven een ‘denkwijze’ van bouwen aan, geen voorgeschreven ontwerp. Het is dus mogelijk om (middels een vertaalslag) het ontwerp 
van een gebouw aan te passen aan verschillende doelgroepen waarbij voldaan wordt aan het woonconcept.  

Technische levensduur 

Scheiden gebouwonderdelen 
Open Bouwen 
IFD Bouwen 

Het scheiden van gebouwonderdelen komt voort uit het verschil in levensduur van de verschillende gebouwlagen. Door het scheiden van gebouwonderdelen is het mogelijk om de 
levensduur van gebouwen te verlengen. Bij IFD Bouwen worden gebouwonderdelen met verschillende levensduren gescheiden. Open Bouwen kenmerkt zich door het scheiden van de 
drager en de inbouw.  

Demontabel bouwen 
IFD Bouwen 
Cradle to Cradle 

Demontabel bouwen heeft betrekking op de aansluiting tussen verschillende gebouw(onder)delen. Zowel bij IFD Bouwen als Cradle to Cradle wordt er gebruikt gemaakt van demontabele 
verbindingen. Demontabele verbindingen dienen ervoor om uitwisselbaarheid van gebouw(onder)delen te garanderen en te zorgen dat de elementen op een geschikte wijze kunnen 
worden hergebruikt of gerecycled.  

Flexibiliteit 

Reconfigureerbaar bouwen 
Open Bouwen 
IFD Bouwen 
Green Building 

Reconfigureerbaarheid heeft betrekking op de mogelijkheid om de positie van gebouw(onder)delen ten opzichte van elkaar te wijzigen. Open Bouwen en IFD Bouwen maken dit mogelijk 
doordat gebouwlagen gescheiden worden. Bij Green Building worden de plattegronden op een zodanige wijze ontworpen dat het mogelijk is om de indeling en de routing in het gebouw 
te wijzingen zodat aan de (veranderende) behoeften van de gebouwgebruikers voldaan kan blijven worden. 

Verschaalbaar bouwen IFD Bouwen 
Verschaalbaarheid heeft betrekking op de mogelijkheid om de omvang van een gebouw(onder)deel te laten toenemen en/of afnemen, zonder dat hier negatieve consequenties voor de 
technische prestaties mee gepaard gaan. Mede door toepassing van modulaire afmetingen is het bij IFD Bouwen mogelijk om een gebouw te verschalen.  

Aanpasbaarheid in prestaties 
IFD Bouwen 
Green Building 

Aanpasbaarheid omvat ruimtelijke-, constructieve- en installatietechnische strategieën. In reactie op veranderende eisen (en wensen) in verloop van tijd, kan het noodzakelijk zijn om de 
prestaties van een gebouw(onder)deel aan te passen. IFD Bouwen maakt dit mogelijk om gebouw(onder)delen te vervangen, mede doordat gebouwlagen gescheiden worden en er op 
demontabele wijze gebouwd wordt. Bij Green Building is het mogelijk om bij het aanpassen van de indeling van het gebouw ook de installaties aan te passen (aan de nieuwe indeling).  
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Bewustwording 

Bewustmaken energieverbruik 
Smart Home 
Passief huis 
Actief huis 

Door (directe en indirecte) feedback over het energiegebruik kunnen gebouwgebruikers geholpen worden om hun energiebehoefte te reduceren. Smart Home, passief huis en actief huis 
maken gebruiken van beeldschermen waarop het energieverbruik weergegeven wordt.  

Bewustmaken waterverbruik Actief huis 
Door (directe en indirecte) feedback over het watergebruik kunnen gebouwgebruikers geholpen worden om hun waterbehoefte te reduceren. Actief huis maakt gebruik van 
beeldschermen waarop het waterverbruik weergegeven wordt. 

Ondersteuning 

Ondersteunen ADL Smart Home 
Woningen kunnen diensten verlenen doordat acties (en/of de gezondheid) van de gebouwgebruikers gedetecteerd (en herkend) kunnen worden. Smart Homes ondersteunen bewoners 
(met fysieke beperkingen) met hun algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) door de toepassing van intelligente technologieën.  

Ondersteunen sociale interactie Smart Home 
Woningen kunnen tevens diensten verlenen in de vorm van het ondersteunen van de sociale interactie. Smart Homes ondersteunen bewoners (met fysieke beperkingen) bij het aangaan 
van sociale interacties door het toepassen van intelligente technologieën.  

Anticipatie & 
adaptatie 

Aanwezigheid lerende systemen Smart Home Woningen kunnen acties (en/of gezondheid) van gebruikers detecteren/monitoren (herkennen). Smart Homes maken dit mogelijk door aanwezigheid van intelligente technologieën.  

Aanwezigheid reagerende systemen Smart Home 
Woningen kunnen acties (en/of de gezondheid) van de gebouwgebruikers detecteren/monitoren (en herkennen). Hierdoor is het mogelijk dat woningen zich aanpassen aan (de acties 
van) de gebouwgebruikers. Smart Homes maken dit mogelijk door de toepassing van intelligente technologieën.  
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5.5.3 Leerpunten van de verschillende woonconcepten 

Uit bovenstaande analyses is er een overzicht ontstaan van wat de verschillende woonconcepten 

willen bereiken, op welke wijze ze dit willen doen en hoe dit vertaald wordt naar praktijkoplossingen. 

Daarbij is er tevens in kaart gebracht welke aspecten positief te noemen zijn en welke mogelijke 

gebreken spelen bij de verschillende woonconcepten. 

 

Dit kan dan ook vertaald worden naar een overzicht waarin het (voornaamste) leerpunt per 

woonconcept aangegeven wordt en hoe dit uiteindelijk gebruikt kan worden c.q. vorm kan krijgen bij 

het te ontwikkelen woonconcept voor senioren in het Nederland van 2030. Dit overzicht is 

opgenomen in tabel 5.6. 

 
Tabel 5.6: Overzicht van (voornaamste) leerpunt(en) per woonconcept en een mogelijk toepassing hiervan bij het te 
ontwikkelen woonconcept voor senioren in het Nederland van 2030 
 

Woonconcept Leerpunt(en) 
Mogelijke toepassing bij het te 
ontwikkelen woonconcept 

Smart Home 
Gebruiken van intelligente technologie ten 
behoeve van het ondersteunen en stimuleren 
van (de gezondheid van) de gebouwgebruikers 

Toepassing van praktijk-
voorbeelden t.b.v. ondersteuning 
en stimulatie 

Open bouwen 
Scheiden van gebouwlagen voor het vergroten 
van de flexibiliteit  

Onderscheid maken tussen 
verschillende gebouwlagen 

IFD bouwen 

Afstemming op het individu door toepassing 
van flexibiliteit en het vergroten van de 
flexibiliteit door toepassing van demontabele 
verbindingen 

Voorzien in de individuele 
behoeften en eisen 
Toepassing van detaillering bij het 
vertalen van het woonconcept naar 
een woningontwerp  

Passief huis 
Overdaad (of teveel focussen op bepaalde 
aspecten) kan doorslaan in negatieve prestaties 
m.b.t. overige aspecten 

Creëren van balans tussen 
verschillende thema’s behorende 
tot het woonconcept 

Actief huis 
Vinden van balans tussen verschillende 
focuspunten zonder daarbij een negatieve 
invloed uit te oefenen op andere aspecten. 

Creëren van balans tussen 
verschillende thema’s behorende 
tot het woonconcept 

Green building 
Toepassing van beoordelingsinstrumenten ter 
beoordeling 

Mogelijkheid tot toetsing van (de 
mate waarin voldaan is aan) het 
woonconcept 

Integrated living 
Toepassing van een collectieve benadering ten 
behoeve van het ondersteunen en stimuleren 
van (de gezondheid van) de gebouwgebruikers 

Opstellen van de randvoorwaarden 
waarbinnen het woonconcept zou 
kunnen functioneren 

Cradle to Cradle 

Sluiten van cycli met betrekking tot behoeften 
voor zowel gebouw als gebouwgebruiker en 
het op hoogwaardige en/of gelijkwaardige 
wijze hergebruiken van gebouwonderdelen/-
materialen 

Toepassing van materialisatie bij het 
vertalen van het woonconcept naar 
een woningontwerp 

Autarkisch wonen 
Sluiten van cycli en daarbij (geheel) 
onafhankelijk zijn met betrekking tot 
voorzieningen 

Creëren van een woonconcept dat 
bij vertaling naar een 
woningontwerp geen negatieve 
invloed heeft op het milieu 

Healing environment 
Stimuleren van de gezondheid van de 
gebouwgebruikers middels de bebouwde 
omgeving 

Creëren van een woonconcept dat 
bij vertaling naar een 
woningontwerp een positieve 
invloed heeft op de mens 
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5.6 Conclusie 
In dit hoofdstuk is getracht een antwoord te geven op de derde deelvraag van het onderzoek: op welke 

wijze kunnen bestaande woonconcepten bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzaam 

woonconcept voor het Nederland in 2030? Om antwoord te geven op deze deelvraag zijn er in 

totaliteit tien bestaande woonconcepten uitvoerig geanalyseerd, waarbij er gekeken is in welke mate 

de woonconcepten aansluiten op de thema’s uit het theoretisch kader. 

 

Hieronder worden de getrokken conclusies met betrekking tot de woonconcepten toegelicht. 

 

Geen woonconcept richt zich op alle thema’s 

De voornaamste conclusie die getrokken kan worden, is dat geen van onderzochte woonconcepten 

zich (volledig) richt op alle thema’s uit het theoretisch kader (te weten mens, milieu, gebouw en 

intelligente technologie). Van de onderzochte woonconcepten richt het merendeel zich voornamelijk 

op één of twee thema’s. Uiteraard worden ook indicatoren uit wellicht een derde (of vierde) thema 

toegepast, maar hierbij is er niet direct sprake van focuspunten met betrekking tot de thema’s 

aangezien slechts enkele indicatoren toegepast worden.  

 

→ Het nieuw te ontwikkelen woonconcept dient zich volledig te richten op (vrijwel) alle 

indicatoren met betrekking tot de vier thema’s mens, milieu, gebouw (c.q. aanpasbaarheid) en 

intelligente technologie. Hierdoor kan er niet alleen voldaan worden aan veranderende eisen, 

maar ontstaat er een duurzaam gebouw in de breedste zin van het woord.  

 

Mogelijke alternatieve verklaringen voor de getrokken conclusie:  

 Afhankelijkheid van de woonconcepten. 

Er bestaat de mogelijkheid dat de geanalyseerde woonconcepten zich niet op alle thema’s 

richten, maar dat andere woonconcepten (welke niet geanalyseerd zijn) zich wel op alle 

thema’s richten.  

 

 Afhankelijkheid van de geraadpleegde literatuur. 

Er bestaat de mogelijkheid dat de geraadpleegde literatuur indicatoren niet benoemd heeft. 

Hierdoor kunnen indicatoren niet opgenomen zijn als (voornaamste) focuspunt terwijl dit wel 

het geval is. Deze verklaring kan echter gerelativeerd worden: wanneer een indicator 

daadwerkelijk een speerpunt van een woonconcept zou zijn, zou deze waarschijnlijk wel 

genoemd worden in de geraadpleegde literatuur. 

 

Intelligente technologie wordt nauwelijks toegepast  

Een ander opvallend aspect van de bepaling van de (voornaamste) focuspunten van de verschillende 

woonconcepten is dat (indicatoren met betrekking tot) intelligente technologie niet of nauwelijks 

wordt toegepast. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de ontwikkeling van 

intelligente techniek relatief recent is, waardoor deze nog niet (volledig) opgenomen is in 

woonconcepten. 

 

→ De toepassing van intelligente technologie kan een positieve bijdrage leveren aan het comfort 

en gebruiksgemak van een woning. Daarnaast kan het bijdragen aan onder andere de 

veiligheid van de gebouwgebruiker en kan het middel ingezet worden om de milieubelasting 

(van het gebouw en/of de bewoners) te beperken. De toepassing hiervan in het nieuw te 

ontwikkelen woonconcept lijkt dus voor de hand liggend. Intelligente technologie kan echter 

gezien worden als een middel (en geen op zichzelf staand doel).  

 

Mogelijke alternatieve verklaringen voor de getrokken conclusie:  

 Afhankelijkheid van de woonconcepten. 

Er bestaat de mogelijkheid dat de onderzochte woonconcepten niet of nauwelijks (indicatoren 

met betrekking tot) intelligente technologie toepassen. Wanneer andere woonconcepten 
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onderzocht zouden worden, zou wellicht geconstateerd kunnen worden dat de getrokken 

conclusie onjuist is. Wellicht zijn de onderzochte woonconcepten ‘(ver)oud(erd)’ te noemen, 

aangezien de ontwikkeling van intelligente technologie relatief recent genoemd mag worden.  

 

 Afhankelijkheid van de literatuur.  

Er bestaat de mogelijkheid dat de geraadpleegde literatuur (indicatoren met betrekking tot) 

intelligente technologie niet noemen, terwijl deze toch toegepast wordt in de onderzochte 

woonconcepten. Deze verklaring kan echter gerelativeerd worden: wanneer een indicator 

daadwerkelijk een speerpunt van een woonconcept zou zijn, zou deze waarschijnlijk wel 

genoemd worden in de geraadpleegde literatuur.  

 

Indicatoren met betrekking tot milieu komen in hoge mate voor 

Indicatoren met betrekking tot milieu komen in hoge mate voor, zowel bij de onderzochte 

woonconcepten als casussen. Indicatoren bij de onderzochte casussen komen niet alleen voor bij 

woonconcepten die zich richten op het milieu: ook casussen behorende bij woonconcepten welke zich 

niet richten op het milieu bevatten indicatoren welke een positieve bijdrage hebben aan de thema’s 

energie, water en materialen.  

 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat men zich (over het algemeen) maatschappelijk betrokken 

voelt en men geneigd is een positieve bijdrage (lees: niet negatieve invloed) te hebben op het milieu. 

Doordat er steeds meer aandacht wordt besteedt aan duurzaamheid en de wereldwijde 

milieuproblematiek is men zich bewust geworden van de milieubelasting.  

 

Een mogelijke verklaring voor de toepassing van indicatoren met betrekking tot milieu bij casussen 

behorende bij woonconcepten die zich niet richten op het milieu kan gevonden worden in het feit dat 

best practices onderzocht zijn. Best practices zijn voorbeeldprojecten, welke door uitstekende 

prestaties buitengewone prestatieniveaus bereiken. Aangezien het voorbeeldprojecten betreft, is het 

mogelijk dat deze iets ‘extra’s’ doen in vergelijking met ‘standaard projecten’. Dit zou verklaren 

waarom de hoge mate van indicatoren met betrekking tot milieu voorkomen bij de casussen. 

 

Mogelijke alternatieve verklaringen voor de getrokken conclusie:  

 Afhankelijkheid van de woonconcepten.  

Er bestaat de mogelijkheid dat de onderzochte woonconcepten (en casussen) zich 

voornamelijk richten op het thema milieu. Wanneer andere woonconcepten onderzocht 

zouden worden, zou wellicht geconstateerd kunnen worden dat de getrokken conclusie onjuist 

is (en dat woonconcepten zich niet of nauwelijks op het thema milieu richten).  

 

 Afhankelijkheid van de literatuur.  

Er bestaat de mogelijkheid dat de geraadpleegde literatuur (indicatoren met betrekking tot) de 

thema’s mens, gebouw en intelligente technologie niet of nauwelijks genoemd heeft. Hierdoor 

lijkt het alsof het thema milieu in hoge mate toegepast wordt, terwijl dit in werkelijkheid mee 

zou vallen. 
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6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt getracht een antwoord te geven op de vierde deelvraag van het onderzoek: op 

welke wijze kunnen de behoeften van senioren binnen de verwachtte context van het Nederland in 

2030 vertaald worden naar een duurzaam woonconcept? Deze deelvraag combineert als het ware de 

antwoorden op de eerste drie deelvragen van het onderzoek ter vorming van de uitgangspunten van 

het woonconcept voor senioren in het Nederland van 2030. 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de eerste drie deelvragen op beknopte wijze behandeld en 

hoe deze resultaten geleid hebben tot het ontwikkelen van een nieuw woonconcept. Vervolgens wordt 

het woonconcept en de bijbehorende uitgangspunten toegelicht. 

 

6.2 Conceptvorming 

6.2.1 Resultaten deelvraag 1 t/m 3 

Trends en ontwikkelingen 

Uit het onderzoek naar trends en ontwikkelingen blijkt dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen 

kernzekerheden en kernonzekerheden. Kernzekerheden zijn ontwikkelingen welke (redelijk) goed te 

voorspellen zijn, gezien zij veelal gebaseerd zijn op meetbare gegevens. Kernzekerheden geven aan 

welke behoeften de samenleving heeft en wat de marktvraag is. Kernonzekerheden daarentegen 

hebben ondanks een hoge onzekerheid een hoge impact op het wonen in de (nabije) toekomst. De 

kernonzekerheden vormen de uiterste (lees: maatgevende) situaties waarbinnen het woonconcept 

geplaatst zal worden, gezien zij toegepast worden ten behoeve van het opstellen van verschillende 

scenario’s. 

 

De aangenomen kernonzekerheden voor het opstellen van de toekomstscenario’s hebben enerzijds 

betrekking op de samenleving (is men individueels of collectief ingesteld?) en anderzijds op de 

aanwezigheid van grondstoffen (zijn deze schaars of in overvloed?). De scenario’s vormen de uiterste 

situaties waarbinnen het woonconcept geplaatst zou kunnen worden. 

 

Uitgangspunt 

→ Het woonconcept dient te kunnen functioneren binnen alle gestelde toekomstscenario’s.  

 

Dit geldt zowel voor het woonconcept als een (te realiseren) woning welke gebaseerd is op het 

ontwikkelde woonconcept.  

In relatie tot de opgestelde kernonzekerheden dienen beiden zowel te kunnen functioneren in een 

tijd waarin grondstoffen schaars zijn als waarin deze in overvloed aanwezig zijn. Eenzelfde 

mogelijkheid dient aanwezig te zijn voor de verbinding van de woning ten opzichte van de 

samenleving. De woning dient namelijk te functioneren wanneer deze op zichzelf staat (individueel) 

maar dient tevens onderdeel te kunnen zijn van een netwerk (collectief). 

 

Wanneer de kernzekerheden in kaart gebracht worden, is het mogelijk om de (toekomstige) 

marktvraag te achterhalen. Het blijkt dat de kernzekerheden enigszins met elkaar in relatie staan. 

 

De (toenemende) vergrijzing leidt bijvoorbeeld tot een toename van het aantal chronisch zieken en 

een toename van extramurale zorg. In reactie op de toename van het aantal chronisch zieken kunnen 

diverse ontwikkelingen onderscheiden worden, zoals human enhancement en een afname van 

acceptatie van risico’s. De verhoogde zorgvraag uit zich onder andere in een toename van ICT, 

ambient intelligence en intelligente robotica in de woonomgeving.  

Het is mogelijk dat onder invloed van deze trends en ontwikkelingen stimulerende woonomgevingen 

ontstaan die een positieve invloed hebben op de gezondheid van de mens. De integratie van 

intelligente technologie kan bijdragen aan het stimuleren van de gezondheid en het ondersteunen van 

bewoners. 
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De bevolkingsgroei leidt onder andere tot een toenemende vraag naar grondstoffen. Wanneer hierdoor 

een schaarste aan grondstoffen ontstaat, leidt dit tot een versterking van de klimaatverandering. Het 

is mogelijk dat onder invloed van deze trends en ontwikkelingen woonomgevingen ontstaan die het 

milieu volledig ontzien of zelfs een positieve invloed op het milieu hebben. De implementatie van 

intelligente technologie kan hier een bijdrage aan leveren.  

 

Uitgangspunt 

→ Het woonconcept dient een positieve invloed te hebben op de gezondheid van de mens.  

→ Het woonconcept dient een positieve invloed te hebben op het milieu.  

 

Dit geldt zowel voor het woonconcept als een (te realiseren) woning welke gebaseerd is op het 

ontwikkelde woonconcept.  

De integratie van intelligente technologie in de woonomgeving kan een bijdrage leveren aan het 

stimuleren van zowel de mens als het milieu.  

 

Behoeften van senioren 

Na het onderzoek naar de behoeften van senioren is aangenomen dat er een vijftal behoeften gelden, 

te weten comfort, autonomie, sociale interactie, privacy en veiligheid & zekerheid. Wanneer aan deze 

behoeften voldaan wordt, kan er een bijdrage geleverd worden aan de gezondheid van een individu. Er 

blijkt geen (duidelijk) aanwijsbaar verschil te zijn tussen de behoeften van senioren en die van de 

mens in het algemeen. Ook is er geen aanwijsbaar verschil tussen de behoeften die mensen hebben en 

de functionele kwaliteitseisen welke zij aan hun woningen stellen. 

 

De behoeften van een individu blijven gelden gedurende het gehele leven van een persoon. De waarde 

die ieder persoon hecht aan de verschillende behoeften en de invulling die men geeft aan de behoeften 

is echter per persoon anders. Ter beeldvorming: waar persoon A veel waarde hecht aan sociale 

interactie, hecht persoon B meer waarde aan comfort. Daarbij heeft ook iedereen een andere voorkeur. 

Waar persoon A een temperatuur van 20°C behaaglijk vindt, vindt persoon B een temperatuur van 

22°C aangenaam.  

 

Onder invloed van tijd kunnen er een drietal wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot behoeften. 

De eerste mogelijke wijziging hierin is dat de behoeften veranderen. Zo kan men bijvoorbeeld andere 

comforteisen stellen wanneer men veroudert. De tweede mogelijke wijziging hierin is een 

verschuiving in de waarde die men aan de verschillende behoeften hecht. Zo ken men naarmate het 

leven vordert enkele behoeften minder belangrijk vinden dan andere behoeften. Een voorbeeld 

hiervan is de behoefte autonomie. Wanneer men door (lichamelijke) beperkingen als gevolg van 

veroudering minder taken zelfstandig kan uitvoeren, kan de waarde die men aan autonomie hecht 

toenemen.  

Een derde mogelijke wijziging in de behoeften is de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 

verschillende behoeften. Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de behoefte comfort. Wanneer het 

lichaam op gezonde wijze functioneert, vindt men bijvoorbeeld een temperatuur van 20 °C behaaglijk. 

Naarmate men veroudert en het lichaam taken minder goed uit kan voeren, heeft een 

binnentemperatuur van 22°C wellicht de voorkeur om een aangenaam binnenklimaat te creëren.  

 

De verwachting is dat de samenstelling van vijf behoeften van de mens niet zullen veranderen onder 

invloed van trends en ontwikkelingen. Deze verwachting is gebaseerd op het gegeven dat deze 

samenstelling van de behoeften al enkele decennia gelijk zijn en deze binnen een relatief korte 

tijdsspanne van circa 15 jaar niet dusdanig zullen veranderen. Het is echter wel mogelijk dat de wijze 

waarop invulling wordt gegeven aan de behoeften verandert als gevolg van toekomstontwikkelingen. 
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Uitgangspunt 

→ Het woonconcept dient het mogelijk te maken om zich aan te kunnen passen aan de 

individuele behoeften van een persoon.  

 

Dit geldt zowel voor het woonconcept als een (te realiseren) woning welke gebaseerd is op het 

ontwikkelde woonconcept. Het is noodzakelijk om zich aan te passen aan de individuele behoeften 

van een persoon, gezien deze zowel per individu als per levensfase anders kunnen zijn. Daarbij is 

ook de wijze van invulling aan een behoefte per individu anders. 

 

Woonconcepten 

De basis voor het te ontwikkelen woonconcept wordt gevormd door de factoren zoals gesteld in het 

theoretisch kader. Het theoretisch kader omvat de functionele eisen (wat wil men?), opgesteld door de 

thema’s mens en milieu, en de prestatie eisen (hoe kan hier aan voldaan worden?), opgesteld door de 

thema’s intelligente technologie en gebouw c.q. aanpasbaarheid.  

 

In het onderzoek naar bestaande woonconcepten is getracht in kaart te brengen hoe bestaande 

woonconcepten aansluiten op deze uitgangspunten. Hieruit is gebleken dat geen van de geanalyseerde 

woonconcepten zich richt op de vier thema’s uit het theoretisch kader. De woonconcepten richten zich 

veelal op één of twee van de thema’s. Het voordeel hiervan is dat de aspecten met betrekking tot deze 

thema’s met een grote diepgang opgenomen zijn binnen de concepten. Het blijkt echter in een aantal 

gevallen te zijn dat deze focus (en diepgang) met betrekking tot enkele thema’s leidt tot negatieve 

gevolgen met betrekking tot de thema’s welke buiten de focus vallen. Om een duurzaam woonconcept 

te ontwikkelen is het dan ook van groot belang dat de vier gestelde thema’s (mens, milieu, intelligente 

technologie en gebouw/aanpasbaarheid) op een evenwichtige wijze opgenomen worden in het 

woonconcept.  

 

Tevens is gebleken dat aspecten met betrekking tot intelligente technologie nauwelijks toegepast 

worden binnen de woonconcepten. De integratie van intelligente technologie in de woonomgeving 

kan echter een positieve bijdrage leveren aan het stimuleren van de gezondheid van de mens als van 

het milieu.  

 

Uitgangspunt 

→ Het woonconcept dient zich te richten op zowel de mens, het milieu, het gebouw (en 

aanpasbaarheid hiervan) en intelligente technologie.  

 

Dit geldt zowel voor het woonconcept als een (te realiseren) woning welke gebaseerd is op het 

ontwikkelde woonconcept.  

Indien elk van de vier thema’s een positie inneemt binnen het woonconcept, is er sprake van een 

evenwichtig geheel waarbij de prestatie eisen tegemoetkomen aan de functionele eisen. 

 

6.2.2 Conceptvisie  

De resultaten uit de deelonderzoeken naar trends en ontwikkelingen, behoeften van senioren en 

bestaande woonconcepten hebben geleid tot de totstandkoming van de conceptvisie voor het Fit the 

Future woonconcept. Een schematische weergave van dit woonconcept is opgenomen in afbeelding 

6.1. 

 

Zoals te zien is in de schematische weergave van het woonconcept, bestaat het woonconcept uit een 

de thema’s mens, milieu en gebouw. Dit is te zien als een integrale benadering van zowel de mens als 

het milieu binnen de bebouwde omgeving.  

 

Rondom de thema’s staan de eigenschappen waar de thema’s aan dienen te voldoen. De door de mens 

gestelde eisen dat de woonomgeving stimulerend dient te zijn komt overeen met het uitgangspunt dat 

de bebouwde omgeving een positieve invloed op de gezondheid van de mens dient te hebben. Het  
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milieu stelt tevens de eis dat het gestimuleerd dient te worden, oftewel dat de bebouwde omgeving 

een positieve invloed op het milieu moet uitoefenen. 

 

Het gebouw dient aanpasbaar te zijn om te kunnen (blijven) voldoen aan veranderende eisen, gesteld 

door de mens en het milieu. Daarbij is de mogelijkheid tot aanpasbaarheid van groot belang om te 

kunnen voldoen aan de individuele behoeften van het individu.  

 

In tabel 6.1 is een overzicht opgenomen van de verschillende onderdelen welke behoren tot het Fit the 

Future woonconcept. Hieruit blijkt de (combinatie van) resultaten van de eerste drie deelvragen geleid 

hebben tot de vorming van een integraal woonconcept. 

 
Tabel 6.1: Overzicht van waar de verschillende onderdelen uit het Fit the Future woonconcept op gebaseerd zijn 
 

Onderdeel Gebaseerd op Toelichting 

Stimuleren mens Trends en ontwikkelingen 
Onder invloed van trends en ontwikkelingen ontstaat er 
een vraag naar woonomgevingen die een positieve 
invloed hebben op de gezondheid van de mens. 

Stimuleren milieu Trends en ontwikkelingen 
Onder invloed van trends en ontwikkelingen ontstaat er 
een vraag naar woonomgevingen die een positieve 
invloed hebben op het milieu. 

Aanpassen gebouw Behoeften van senioren 

Om te kunnen voldoen aan de individuele behoeften van 
de mens dient een gebouw aanpasbaar te zijn aan de 
(veranderende) eisen en wensen van de 
gebouwgebruiker. 

Integratie van mens, 
milieu en gebouw 

Bestaande 
woonconcepten 

Door het creëren van een evenwichtig geheel tussen de 
verschillende thema’s in de bebouwde omgeving 
ontstaat er een duurzaam woonconcept waarbinnen alle 
thema’s gerespecteerd worden en in gelijke mate aan 
bod komen.  

 

Opmerking: de ontwikkelde conceptvisie bestaat uit een drietal thema’s (mens, milieu en gebouw). 

Hierdoor lijkt er een tegenspraak te zijn met het theoretisch kader, gezien hier een viertal thema’s 

gehanteerd worden (mens, milieu, gebouw en intelligente technologie). Intelligente technologie wordt 

gezien als een faciliterend onderdeel van het gebouw, waardoor het als het ware ‘een onderdeel van 

het gebouw vormt’. Bij het beschrijven van de uitgangspunten van het Fit the Future woonconcept en 

het geven van definities van de verschillende thema’s wordt duidelijk dat het thema ‘intelligente 

technologie’ niet buiten beschouwing is gelaten. 

 

Afb. 6.1: Fit the Future woonconcept 
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3 
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Afb. 6.2: Weergave van de verschillende onderdelen ter 
toelichting van de uitgangspunten van het Fit the Future 
woonconcept 

Uitgangspunten van het Fit the Future woonconcept 

Het Fit the Future woonconcept bestaat uit een integratie van de thema’s mens, milieu en gebouw. In 

totaliteit behoren er een vijftal uitgangspunten bij dit woonconcept. In afbeelding 6.2 is schematisch 

weergegeven waar deze uitgangspunten betrekking op hebben. De uitgangspunten zullen hieronder 

toegelicht worden. 

 

1 – Stimuleren van de mens 

Het stimuleren van de mens houdt in dat het gebouw 

niet enkel een negatieve invloed op de gezondheid 

voorkomt, maar dat gebouwen met geoptimaliseerde 

gebouwprestaties een positieve invloed uitoefenen op 

het welbevinden. Hierdoor wordt er een positieve 

bijdrage geleverd aan de gezondheid van de 

gebouwgebruiker.  

Definitie: het bevorderen van de gezondheid van de 

gebouwgebruiker door met het gebouw een positief 

effect te creëren op het fysieke-, sociale- en/of mentale 

welzijn van de gebouwgebruiker. 

 

2 – Stimuleren van het milieu 

Het stimuleren van het milieu houdt in dat het gebouw 

niet enkel een negatieve invloed op het milieu 

voorkomt of reduceert, maar dat gebouwen een 

positieve bijdrage leveren aan het milieu. Voorbeelden 

waar aan gedacht kan worden is het zuiveren van 

water en/of lucht en het creëren van biodiversiteit door 

een gebouw(ontwerp). 

 

Definitie: het creëren van een positief effect op het milieu, waarbij men verder gaat dan enkel het 

ontzien van het milieu. Er wordt getracht door middel van het gebouw de omgeving (van het gebouw) 

te verbeteren. 

 

3 – Aanpassen van het gebouw 

De mogelijkheid van het gebouw om zich aan te kunnen passen houdt in dat het gebouw zich 

gedurende de tijd aanpast aan de veranderende eisen van zowel de mens als het milieu. Intelligente 

technologie, welke geïmplementeerd is in het gebouw, dient hierbij als faciliterend middel om 

aanpasbaarheid mogelijk te maken.  

 

Het thema gebouw bestaat dus zowel uit het gebouw zelf als uit het thema intelligente technologie, 

waardoor het Fit the Future woonconcept overeenkomsten vertoont met het theoretisch kader. 

 

Definitie: aanpasbaarheid van het gebouw (en de intelligente technologie in het gebouw) dienen als 

middel om een antwoord te geven op veranderende eisen van de mens en het milieu gedurende de tijd.  

 

4 – Aanpasbaarheid van het gebouw aan de mens 

De eisen die de mens aan zijn leefomgeving stelt kunnen anders zijn per individu en per levensfase. 

Het is ook mogelijk dat de eisen veranderen gedurende de levensfasen die een individu doorloopt, 

bijvoorbeeld door (de gevolgen van) veroudering, veranderende gezinssamenstellingen en 

veranderende zorgvragen. De mens maakt als het ware een reis door ‘de seizoenen van het leven’.  

Wanneer het gebouw (en de intelligente technologie hierin) zich hieraan kunnen aanpassen, blijft er 

een tegemoetkoming plaatsvinden van de prestatie eisen aan de functionele eisen. Het is hierdoor voor 

senioren mogelijk om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, hetgeen nu niet mogelijk is (zie § 

1.2). Tevens kunnen woningen langer in gebruik blijven, hetgeen een positieve bijdrage levert aan de 

milieubelasting van woningen.  
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Naast de seizoenen van het leven is er een cyclus waarneembaar met activiteiten die de mens 

gedurende de dag uitvoert, de zogenaamde algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL’s). Deze 

activiteiten zijn (in de meeste gevallen) gerelateerd aan de dagdelen (te weten ochtend, middag, 

avond, nacht). Gedurende de zogenaamde ‘seizoenen van de dag’ worden er onder andere 

verschillende ruimtes gebruikt, worden ruimtes op verschillende wijzen gebruikt en worden en 

verschillende eisen aan ruimtes gesteld. 

Wanneer het gebouw (en de intelligente technologie hierin) zich gedurende de dagdelen aan kan 

passen aan de uit te voeren activiteiten en bijbehorende functionele eisen, is het mogelijk dat het 

ruimteplan in woningen efficiënter (gebruikt) kan worden. Hierdoor kan er een positieve bijdrage 

geleverd aan de mens enerzijds (onder andere door verhoging het wooncomfort) en aan het milieu 

anderzijds (door het reduceren van het landgebruik door woningen). 

 

Definitie: aanpasbaarheid van het gebouw (en de intelligente technologie in het gebouw) aan de mens 

houdt in dat deze het mogelijk maakt om zich aan te passen aan de veranderende eisen van de mens 

welke voortkomen uit de seizoenen van het leven en de seizoenen van de dag. 

 

5 – Aanpasbaarheid van het gebouw aan het milieu 

Aanpasbaarheid van het gebouw aan het milieu is het gevolg 

van een terugkerende cyclus in het milieu, de 

meteorologische seizoenen. Als gevolg van deze seizoenen (te 

weten lente, zomer, herfst en winter) ondervindt een gebouw 

veranderende omstandigheden, waarbij het dient te voldoen 

aan de functionele eisen. Het is hierdoor van belang dat 

aanpasbaarheid van de prestatie eisen gewaarborgd wordt. Als 

voorbeeld: een boom in de natuur past zich aan de 

verschillende meteorologische seizoenen aan (zie afbeelding 

6.3).  

 

De huidige gebouwde omgeving speelt niet of nauwelijks in 

op veranderingen in prestatie eisen als gevolg van wisselende 

klimaatomstandigheden. Indien gebouwen zich hieraan 

kunnen aanpassen, kan er enerzijds een bijdrage geleverd worden aan de mens (onder andere door 

verhoging van het wooncomfort) en anderzijds aan het milieu (door het reduceren van het 

energiegebruik om het binnenklimaat behaaglijk te houden).  

 

Definitie: aanpasbaarheid van het gebouw (en de intelligente technologie in het gebouw) aan het 

milieu houdt in dat deze het mogelijk maakt om zich aan te passen aan veranderingen welke 

voortkomen uit de meteorologische seizoenen. 

 

Symbool voor de uitgangspunten van het Fit the Future woonconcept staan de verschillende 

seizoenen. Deze seizoenen symboliseren (al dan niet terugkerende) veranderingen in eisen die 

gesteld worden aan de gebouwde omgeving. De frequentie van (aanpasbaarheid aan) deze cycli is 

verschillend, waardoor binnen een woning dynamisch moet worden omgegaan met aanpasbaarheid.  

 

Het Fit the Future woonconcept gaat ervanuit dat gebouwen zich aan kunnen passen aan 

veranderende eisen (welke voortkomen uit de verschillende seizoenen) en gedurende deze 

veranderingen zowel het mens als het milieu stimuleren. Hierdoor ontstaat er niet alleen een 

woonconcept dat eenmalig toekomstbestendig is, maar een woonconcept dat zich aan kan blijven 

passen (fit) aan toekomstomstandigheden (future). Deze gedachtegang wordt genoemd Fit the 

Future, oftewel (aan)passend in de toekomst.  

 

  

Afb. 6.3: De vier meteorologische seizoenen en 
aanpasbaarheid van het milieu hieraan [A] 
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Uitgangspunt 

→ De ‘seizoenen van het leven’ symboliseren verschillende levensfasen welke een individu 

gedurende zijn leven doorloopt. Uitgangspunt hierbij is dat deze niet-cyclische levensfasen 

een tijdsduur van circa vijf à tien jaar in beslag nemen.  

→ De ‘seizoenen van de dag’ symboliseren verschillende activiteiten welke gedurende de 

dagdelen uitgevoerd worden. Uitgangspunt hierbij is dat deze cyclische dagdelen een 

tijdsduur van zes uur in beslag nemen. 

→ De ‘meteorologische seizoenen’ symboliseren verschillende klimaatomstandigheden. 

Uitgangspunt hierbij is dat deze cyclische klimaatomstandigheden een tijdsduur van drie 

maanden in beslagen nemen.  

 

Door bewust te zijn van de aanpasbaarheidsfrequenties behorende bij de verschillende seizoenen 

kunnen gebouwen succesvol ontworpen worden vanuit de Fit the Future conceptvisie. 

 

6.3 Analyses m.b.t. uitgangspunten Fit the Future woonconcept 
Het Fit the Future woonconcept wordt gesymboliseerd door een drietal seizoenen, te weten (1) de 

seizoenen van het leven; (2) de seizoenen van de dag, en; (3) de meteorologische seizoenen. Het is dan 

ook van belang om in kaart te brengen hoe de verschillende seizoenen veranderingen in de eisen 

stellen met betrekking tot mens, milieu en gebouw. Deze invloeden worden hieronder in kaart 

gebracht. Daarbij wordt tevens in kaart gebracht hoe aanpasbaarheid van het gebouw gewaarborgd 

kan worden, gezien dit als middel dient voor het voldoen aan de veranderende eisen. 

 

6.3.1 Seizoenen van het leven 

Hieronder wordt in kaart gebracht welke veranderingen (in de eisen en wensen) kunnen optreden 

gedurende de verschillende levensfasen binnen de seizoenen van het leven. Tevens wordt onderzocht 

welke factoren verantwoordelijk zijn voor de veranderingen gedurende de verschillende levensfasen. 

 

Algemeen 

De seizoenen van het leven staan symbool voor de overgang naar verschillende levensfases. Binnen 

dit onderzoek is het tijdsbestek van een levensfase aangenomen als een periode van vijf à tien jaar. 

Hierbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat dit tijdsbestek puur indicatief is, gezien de 

levensfasen niet te voorspellen zijn en voor elk individu anders zijn. Een verandering in de 

levensfasen kan het gevolg zijn van een veranderende gezinssamenstelling, veroudering en een 

veranderende zorgvraag. Het is daarbij tevens interessant om vast te stellen hoe de seizoenen van het 

leven invloed hebben op de behoeften. 

 

Invloed op de mens 

Veranderende gezinssamenstelling 

Als gekeken wordt naar de gezinssamenstelling in Nederland kan geconcludeerd worden dat deze 

afneemt. De gemiddelde huishoudsamenstelling is afgenomen van 2,8 personen per huishouden in 

1980 naar 2,2 personen in 2010. De verwachting is dat de huishoudsamenstelling in 2030 nog verder 

zal afnemen naar gemiddeld 2,1 personen. Een van de redenen van de afname van de gemiddelde 

huishoudsamenstelling is de toename van de individualisering (Ritsema van Eck et al., 2013). Door een 

steeds individueler ingestelde maatschappij, is het voor mensen niet meer vanzelfsprekend om 

getrouwd te blijven en neemt het aantal echtscheidingen toe. 

 

Wanneer er gekeken wordt naar ouderen met een leeftijd van 65 en hoger blijkt dat het aantal 

alleenstaande ouderen in 2003 0,7 miljoen bedroeg. De verwachting is dat dit aantal zal stijgen tot 1,3 

miljoen alleenwonende ouderen in 2030. De grootste reden voor het alleen wonen van ouderen is het 

overlijden van de partner, en het langer zelfstandig moeten blijven wonen omdat minder snel naar een 

tehuis verhuisd kan worden (CSB, 2003). Het percentage alleenstaande vrouwen is groter dan het 
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percentage alleenstaande mannen. De voornaamste reden hiervoor is dat mannen gemiddeld minder 

oud worden dan vrouwen. Mannen die geboren zijn in 1950 worden gemiddeld 70,3 jaar, terwijl 

vrouwen uit 1950 gemiddeld 72,6 jaar worden (CBS, 2014a). Een andere reden is dat mannen vaak 

trouwen met een vrouw die een paar jaar jonger is. Door deze twee redenen is de kans groter dat een 

vrouw alleen achterblijft (CSB, 2003). De verwachting is dat richting 2030 het aantal alleenstaande 

mannen zal stijgen. De voornaamste reden hiervoor is de toename van de levensverwachting van 

mannen: deze komt steeds dichter te liggen bij de levensverwachting van vrouwen. Vooral het aantal 

jongbejaarde weduwen en weduwnaars zal in de toekomst dalen: mensen zullen ouder zijn voordat de 

partner komt te overlijden (CSB, 2003). 

 

Veroudering 

Gedurende het verouderingsproces worden diverse levensfasen doorlopen. Laslett (1989) maakt 

onderscheid in een viertal levensfasen (Jyrkämä, 2003), te weten: 

 De eerste levensfase: de levensfase waarin men opgroeit, vanaf geboorte tot aan kinderen c.q. 

jongeren; 

 

 De tweede levensfase: een fase waarin men als volwassene een verscheidenheid aan 

verantwoordelijkheden heeft; 

 

 De derde levensfase: een fase waarin men vrijwel geen verplichtingen meer heeft en men 

voldoende tijd heeft om persoonlijke doelen te bereiken en dromen na te streven; 

 

 De vierde levensfase: de fase die ook wel bekend staat als de ‘oude dag’, waarin het gaat om 

behoud van de kwaliteit van leven en uiteindelijk een menswaardig einde van het leven 

(Harbers et al., 2013).  

 

De vergrijzing van de Westerse samenleving is onder andere het gevolg van de stijgende 

levensverwachting van de bevolking (CBS, 2014a), welke te verklaren is door onder andere een 

verbetering van gezondheidszorg, voeding en algemene volksgezondheid (CBS, 2014b). Door de 

stijgende levensverwachting duurt de vierde levensfase (genoemd door Laslett (1989)) gemiddeld 

genomen dus langer.  

 

De stijging van de levensverwachting wekt de indruk dat men gezonder leeft met een betere 

gezondheid. Ondanks dat de levensverwachting een goede algemene indicator is van de 

volksgezondheid van een land, geeft deze geen informatie over de gezondheidstoestand waarin de 

levensjaren doorgebracht worden (Zantinge et al., 2011). Om een beeld te schetsen van de 

volksgezondheid is daarom de gezonde levensverwachting als aanvullende maat ontwikkeld. Zantinge 

e.a. (2011) geeft aan dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vier maten hanteert, te weten: 

 Levensverwachting in goede ervaren gezondheid; 

 Levensverwachting zonder chronische ziekten; 

 Levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen; 

 Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid. 

 

Uit de gehanteerde verdeling van het CBS blijkt dat de levensverwachting wel kan stijgen, maar dat 

dit zonder de garantie is dat men in goede gezondheid leeft gedurende deze extra levensjaren. Gezien 

het feit dat senioren een verhoogde kans hebben op chronische ziekten (Zantinge et al., 2011), is het 

dus goed mogelijk dat men de extra levensjaren doorbrengt met een ziekte.  

In aanvulling hierop is in afbeelding 6.4 het percentage weergegeven van personen zonder 

beperkingen, personen met een goede lichamelijke kwaliteit van leven, personen met een goede 

psychische kwaliteit van leven en personen met een goed ervaren gezondheid, verdeeld over een 

zestal leeftijdscategorieën. Kwaliteit van leven is “het functioneren van personen op fysiek, psychisch 

en sociaal gebied en de subjectieve evaluatie daarvan” (Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2015).  

 



 

6. Conceptvorming   Pagina | 125  
6.3 Analyses m.b.t. uitgangspunten Fit the Future woonconcept  6.3.1 Seizoenen van het leven 

Uit afbeelding 6.4 blijkt dan ook dat naarmate men ouder wordt de gezondheid als minder goed wordt 

ervaren. Daarbij neemt ook de lichamelijke kwaliteit van leven af, hetgeen betrekking heeft op het 

fysiek functioneren van een persoon en hoe diegene dat ervaart. Het personen met een beperking 

neemt daarentegen juist toe. Het is dus mogelijk dat de lichamelijke kwaliteit van leven afneemt als 

gevolg van (lichamelijke) beperkingen. Deze gegevens ondersteunen bovengenoemde stelling dat men 

de extra levensjaren wellicht niet in goede gezondheid doorbrengt. Opmerkelijk genoeg blijkt uit 

afbeelding 6.4 dat de psychische kwaliteit van leven niet of nauwelijks afneemt. 

 

 
Afb. 6.4: Beperkingen, ervaren gezondheid en kwaliteit van leven per leeftijdscategorie (RIVM, 2014) 

 

Door het proces van veroudering is het dus mogelijk dat de gestelde eisen veranderen. Deze 

veranderingen zijn het gevolg van onder andere een verhoogde kans op chronische ziekten en 

beperkingen die optreden, aspecten welke onlosmakelijk verbonden zijn met het verouderen. Hierbij 

is er tevens een onderscheid tussen de derde en vierde levensfase (Laslett, 1989). In de derde 

levensfase is het nog mogelijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren. In de vierde levensfase is 

alle tijd nodig voor het eigen levensonderhoud, al dan niet ondersteund door andere. 

 

Veranderende zorgvraag 

Naarmate men ouder wordt neemt de kans op chronische ziekten toe. Deze ziekten en aandoeningen 

kunnen leiden tot beperkingen en een afname van het aantal gezonde levensjaren tot gevolg hebben. 

Ook kunnen beperkingen leiden tot een (veranderende) zorgvraag. Het is dus van belang om inzicht te 

verkrijgen in de oorzaak (van chronische ziekten) en de gevolgen (lees: beperkingen) welke deze tot 

gevolg hebben voor senioren. 

 

Zantinge e.a. (2011) heeft een top tien opgesteld van ziekten met de grootste invloed op het verlies 

van gezonde levensjaren. Een overzicht hiervan is opgenomen in tabel 6.2. 

 

Door te begrijpen wat deze ziekten inhouden, kan er inzicht worden verkregen in het feit of de 

leefomgeving mogelijk een bijdrage kan leveren om de impact van de ziekten op het leven van 

patiënten te verkleinen. In bijlage D. I is een beschrijving van de hoofdkenmerken van de 

verschillende ziekten opgenomen. Binnen het Fit the Future woonconcept wordt alleen gekeken naar 

de woonomgeving en niet naar de omliggende leefomgeving (de stedenbouwkundige context).  
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Tabel 6.2: Top tien van ziekten die zorgen voor het grootste verlies van gezonde levensjaren bij senioren (Zantinge et al., 2011) 

 

Nr. Mannen Vrouwen Totaal 

1 Coronaire hartziekten Artrose Coronaire hartziekten 
2 Beroerte Coronaire hartziekten Beroerte 
3 Diabetes mellitus Beroerte Artrose 
4 COPD Diabetes mellitus Diabetes mellitus 
5 Artrose Gezichtsstoornissen Gezichtsstoornissen 
6 Gezichtsstoornissen Dementie Dementie 

7 
Lawaai- en 
ouderdomsslechthorendheid 

Angststoornissen COPD 

8 Dementie COPD Angststoornissen 

9 Angststoornissen Depressie 
Lawaai- en 
ouderdomsslechthorendheid 

10 Prostaatkanker Reumatoïde artritis Reumatoïde artritis 

 

 

Beperkingen welke bij senioren kunnen optreden kunnen onderscheiden worden in lichamelijke 

beperkingen en cognitieve beperkingen. Lichamelijke beperkingen hebben betrekking op een 

beperking in horen, zien, mobiliteit en activiteiten van het dagelijks leven (ADL). Cognitieve 

beperkingen hebben betrekking op een beperking in waarneming (perceptie), taal, geheugen en/of 

denken (Zantinge et al., 2011).  

Deze beperkingen kunnen het gevolg zijn van chronische ziekten. Zo zijn bijvoorbeeld artrose 

(gewrichtsslijtage) en reumatoïde artritis (gewrichtsontsteking) de belangrijkste oorzaken voor 

beperkingen in de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Dementie daarentegen is de belangrijkste 

oorzaak voor cognitieve beperkingen (Zantinge et al., 2011).  

 

In afbeelding 6.5 is de prevalentie opgenomen van 

lichamelijke beperkingen onder senioren in het jaar 

2008. De prevalentie van een aandoening is het aantal 

gevallen per (honderd)duizend op een specifiek 

moment in de bevolking.  

Uit afbeelding 6.5 blijkt dat beperkingen toenemen 

naarmate men verouderd. Bij lichamelijke beperkingen 

blijkt dat het aantal personen met 

mobiliteitsbeperkingen aanzienlijk groter is dan het 

aantal met gehoor- en zichtbeperkingen en beperkingen 

in de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Vanaf 

een leeftijd van 75 jaar groeit het aantal senioren met 

beperkingen in ADL sterker dan het aantal met gehoor- 

en zichtbeperkingen. 

 

 

Invloed van seizoenen van het leven op de behoeften 

Uit het onderzoek naar behoeften van senioren is 

gebleken dat de behoeften (comfort, autonomie, sociale 

interactie, privacy en veiligheid & zekerheid) blijven 

bestaan naarmate men ouder wordt. Hierbij geldt wel 

dat de wijze waarop voldaan kan worden aan deze 

behoeften veranderd. Deze verandering ontstaat onder 

andere door mogelijk optredende ziekten en 

beperkingen, zoals schematisch weergegeven in 

afbeelding 6.6. 

 

  

Afb. 6.5: Prevalentie van lichamelijke beperkingen 
onder senioren, in het jaar 2008, verdeeld naar 

leeftijd (Zantinge et al., 2011) 
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Naast het optreden van chronische ziekten en 

beperkingen kunnen ook andere veranderingen in het 

leven van een persoon invloed gedurende de 

seizoenen van het leven invloed hebben op de 

behoeften van een persoon. Bijvoorbeeld door het 

verlies van de partner of door het stoppen met werken 

neemt de omvang van het sociale netwerk af. Hierdoor 

dient men op andere wijze de sociale contacten te 

onderhouden. Uit dit voorbeeld blijkt hoe de 

seizoenen van het leven invloed kunnen hebben op de 

behoefte sociale interactie. 

 

Daarnaast neemt bijvoorbeeld door lichamelijke veranderingen als gevolg van anatomische 

beschadiging, groei en veroudering, of verminderde hartfunctie het vermogen van thermoregulatie af. 

Senioren zijn hierdoor kwetsbaarder voor extreme temperaturen (zowel hitte als koude), gezien het 

lichaam minder goed kan reageren op de omgevingstemperatuur (Havenith, 2005; Noorda et al., 2009; 

De Meer et al., 2012). Als gevolg hiervan kan er bij senioren een gevoel van discomfort optreden, 

hetgeen bij extreme temperaturen zelfs kan leiden tot gezondheidsklachten met de dood als gevolg.  

Bovendien neemt door het natuurlijke verouderingseffect van het oog bij senioren het vermogen af 

om zich aan te passen aan wisselende lichtsituaties. In vergelijking met niet-senioren zijn hogere 

verlichtingssterkten en luminantie-contrasten benodigd. Tegelijkertijd zullen er echter bij senioren 

ook problemen optreden met verblinding en versluierde reflecties (De Bruin-Hordijk et al., 2011). Beide 

lichamelijke veranderingen gedurende de seizoenen van het leven zijn voorbeelden van de invloed 

hiervan op de behoefte comfort, in dit geval thermisch- en visueel comfort.  

 

Opmerking: uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat er vele scenario’s mogelijk zijn waarin de 

seizoenen van het leven invloed uitoefenen op een verandering van de behoeften. Het is echter niet 

eenduidig vast te stellen hoe de seizoenen van het leven invloed hebben op (de behoeften van) 

verschillende individuen. Middels bovenstaande voorbeelden wordt aangeduid hoe er rekening 

gehouden kan worden in het ontwerp van woningen. 

 

Invloed op het milieu 

De invloed van de seizoenen van het leven op het milieu is gebaseerd op de toekomstwaarde van de 

woonomgeving. Wanneer een woning aanpasbaar is aan de veranderende eisen van de mens 

(gedurende de seizoenen van het leven), wordt de belasting van de gebouwde omgeving op het milieu 

gereduceerd. Het is namelijk mogelijk om middels een aanpasbare woonomgeving relatief eenvoudig 

te voldoen aan de gestelde eisen van de mens. Hierdoor zijn er minder ingrijpende 

gebouwaanpassingen nodig en kunnen woningen langer gebruikt worden, zonder dat er een vraag naar 

nieuwbouwwoningen is. Hierdoor wordt het milieu ontlast op het gebied van onder andere 

materiaalgebruik en landgebruik. 

 

Invloed op het gebouw 

Het gebouw dient aanpasbaar te zijn aan de veranderende eisen die voortkomen uit de seizoenen van 

het leven. In § 6.3.4 wordt besproken hoe aanpasbaarheid in een gebouw gewaarborgd kan worden en 

welke gebouwlagen in welke mate hiervoor aanpasbaar moeten te zijn.  

De seizoenen van het leven komen voornamelijk tot uiting in de interieurzijde van een gebouw. Zo 

kan onder invloed van de verouderingsseizoenen blijken dat de indeling van een gebouw gewijzigd 

moet worden (bijvoorbeeld doordat afmetingen van ruimten gewijzigd dienen te worden als gevolg 

van (fysieke) beperkingen) of dat wand-, vloer- en plafondafwerkingen gewijzigd moeten worden 

(bijvoorbeeld om contrastvorming te creëren bij visuele beperkingen). Kortom, er kan gesteld worden 

dat de seizoenen van het leven voornamelijk tot uiting komen in (aanpasbaarheid van) de inbouw van 

een woning.  

 

Chronische ziekten 

Veroudering 

Beperkingen 

Behoeften 

Afb. 6.6: Invloed van veroudering op ziekten, 
beperkingen en behoeften 
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6.3.2 Seizoenen van de dag 

Hieronder wordt in kaart gebracht welke veranderingen (in de eisen) kunnen optreden gedurende de 

verschillende dagdelen gedurende de seizoenen van de dag. Hierbij wordt specifiek gekeken wat de 

seizoenen van de dag betekenen voor het ruimtegebruik in een woning. 

 

Algemeen 

De seizoenen van de dag staan symbool voor de verschillende activiteiten die bewoners uitvoeren in 

hun woonomgeving gedurende de dag. Binnen het onderzoek is het tijdsbestek van de dagdelen 

aangenomen als een periode van zes uur, waarmee de vier dagdelen samen een etmaal vormen. De 

dagdelen zijn achtereenvolgens de ochtend (6.00 – 12.00 uur), de middag (12.00 – 18.00 uur), de 

avond (18.00 – 24.00 uur) en de nacht (0.00 – 6.00 uur). 

 

Gedurende de dagdelen maken bewoners op verschillende wijze gebruik van de ruimten in de woning. 

In afbeelding 6.7 is op schematische wijze weergegeven welke ruimten gebruikt worden gedurende de 

dagdelen. Uitgangspunt hierbij is dat het huishouden uit twee vitale, gepensioneerde senioren bestaat.  

 

De dagindeling in afbeelding 6.7 is gebaseerd op het ruimtegebruik en de uit te voeren algemene 

dagelijkse levensverrichtingen (Virone, 2009). De seizoenen van de dag zijn weergegeven in een 

basisplattegrond met een woonkamer (geel), badruimte incl. toilet (donkerblauw), een 

eetkamer/keuken (rood), een werkkamer (groen) en een slaapkamer (lichtblauw).  

Bij de weergegeven dagindeling dient opgemerkt te worden dat dit zowel globaal als indicatief is. 

Gedurende de dagdelen wordt bijvoorbeeld enkele malen gebruik gemaakt van het toilet: dit is niet 

opgenomen in de afbeelding. Daarnaast kan de dagindeling per individu verschillen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ruimtegebruik uit afbeelding 6.7 is vertaald naar een tabelvorm, waarin duidelijk weergegeven is 

wanneer ruimten wel en niet gebruikt worden.  

 

Ochtend Middag 

Avond Nacht 

Afb. 6.7: Schematische weergave van het ruimtegebruik gedurende de seizoenen van de dag 
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Tabel 6.3: Overzicht van het gebruik van de verschillende ruimten in een woning gedurende de seizoenen van de dag 
 

 Ochtend Middag Avond Nacht 

Woonkamer Ja Ja Ja Nee 
Badruimte incl. toilet Ja Nee Ja Nee 
Eetkamer/Keuken Ja Ja Ja Nee 
Werkkamer* n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Slaapkamer Nee Nee Nee Ja 

* Het gebruik van de werkkamer is buiten beschouwing gelaten. Deze ruimte kan namelijk multifunctioneel gebruikt worden 
gedurende de dag, bijvoorbeeld als werk-, studeer- of hobbykamer gedurende de dag en als extra slaapkamer gedurende de 
nacht. 

 

Uit tabel 6.3 blijkt dat er een relatie bestaat tussen het ruimtegebruik en het betreffende dagdeel. 

Daarbij kan geconcludeerd worden dat de ruimten in geen enkel dagdeel allen in gebruik zijn, en dat 

geen van de ruimten gedurende de hele dag in gebruik is.  

 

Het Fit the Future woonconcept gaat uit van een optimalisatie van het ruimteplan. Wanneer 

bijvoorbeeld naar het dagdeel middag gekeken wordt in afbeelding 6.7 en tabel 6.3, blijkt dat de 

slaapkamer niet (of nauwelijks) gebruikt wordt. Hoewel het sporadisch voor kan komen dat bewoners 

gedurende de middag tijdelijk in de slaapkamer aanwezig zijn, mag er vanuit worden gegaan dat de 

slaapkamer (normaliter) niet gebruikt wordt gedurende de middag. Wanneer een woning het mogelijk 

maakt om een ruimte, in dit geval de slaapkamer, te verkleinen als deze niet gebruikt wordt, kan er 

een optimalisatie van het ruimteplan plaatsvinden. De ruimte die vrijkomt bij het verkleinen van de 

slaapkamer kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de woonkamer te vergroten, gezien deze gedurende 

de middag gebruikt wordt. Een voorbeeld hiervan is opgenomen in afbeelding 6.7, waarbij de 

afmetingen van de ruimtes gedurende de dag variëren. 

 

In de volgende onderdelen wordt toegelicht wat de invloed hiervan is op de mens, het milieu en het 

gebouw.  

 

Invloed op de mens 

Het is mogelijk om middels een ruimteoptimalisatie ervoor te zorgen dat met een gelijke 

woonoppervlakte de beleving gecreëerd kan worden van een grotere woning (Kamman et al., 2006). 

Hatter (2007) stelt dat door ruimteoptimalisatie een “optimale woonervaring gecreëerd kan worden”.  

 

Door de ruimteoptimalisatie wordt er een verbeterd wooncomfort voor bewoners gecreëerd, gezien de 

ruimten zich als het ware aan kunnen passen aan de vereisten voor het uitvoeren van de activiteiten. 

Een verdere implementatie van dit aspect kan plaatsvinden bij (fysieke) beperkingen van de 

bewoners. In een dergelijk geval kunnen ruimten ook vergroot worden om te voorzien in de 

bewegingsruimte welke benodigd is voor het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen.  

 

De implementatie van de seizoenen van de dag in een woning kan tevens een bijdrage leveren aan het 

stimuleren van de gezondheid van de bewoners. Als voorbeeld hiervan kan het bioritme/de 

biologische klok genoemd worden. Huisman e.a. (2012) geeft aan dat het stimuleren van het bioritme 

met daglicht twee keer zo effectief is in de ochtend ten opzichte van de avond. Hier rekening mee 

houdend, kan binnen de woonomgeving rekening worden gehouden met een optimale 

daglichttoetreding in de ruimten die voornamelijk gebruikt worden in de ochtend. In het voorbeeld 

van afbeelding 6.7 dient er dus aandacht te worden besteedt aan de daglichttoetreding in de 

woonkamer, eetkamer/keuken en de badkamer.  

 

Invloed op het milieu 

Wanneer een gebouw zich aan kan passen aan de seizoenen van de dag, is het mogelijk om positieve 

effecten te realiseren voor het milieu. Het aanpasbaar maken van het ruimteplan aan de seizoenen van 

de dag kan resulteren in compacte woningen waarbij er geen gevoel van ruimteverlies ervaren wordt.  

 



 

6. Conceptvorming   Pagina | 130  
6.3 Analyses m.b.t. uitgangspunten Fit the Future woonconcept  6.3.3 Meteorologische seizoenen 

“De indeling van de jaargetijden (lente, zomer, herfst en winter) is gebaseerd op de positie van de aarde ten opzichte 

van de zon. De zon is de belangrijkste warmtebron voor aarde en atmosfeer, maar verwarmt de aarde niet gelijkmatig. 

Bovendien verandert de temperatuur op veel plaatsen van maand tot maand, wat leidt tot de verschillende seizoenen. 

De seizoensverschillen vinden hun oorzaak in de schuine stand van de as waar de aarde om draait. Hierdoor komt de 

zon op het noordelijk halfrond (waar ook Nederland ligt) in de zomer hoger boven de horizon dan in de winter en 

schijnt daardoor in de zomer langer dan in de winter. De meteorologische seizoenen beginnen, om de klimatologische 

berekeningen eenvoudig en uniform te houden, steeds op de eerste van de maand, december, maart, juni en 

september. De astronomische seizoenen beginnen rond de 21e of 22 van die maanden”, aldus het Koninklijk 

Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) (2015).  

 

 

Compact bouwen heeft natuurlijk allerlei voordelen voor het milieu. Doordat de oppervlakte van een 

gebouw gereduceerd wordt, is er minder landschap benodigd om een woning te kunnen realiseren. 

Tevens is er (in verhouding) minder materiaal benodigd om een woning te realiseren, hetgeen een 

besparing oplevert met betrekking tot het aspect materialen. 

Daarbij is het energiegebruik dat benodigd is om een woning behaaglijk en functioneel te houden in 

verhouding bij kleine(re) woningen lager dan bij grote(re) woningen.  

 

Wanneer het ruimteplan van een woning aanpasbaar is aan de seizoenen van de dag, wordt het milieu 

in mindere mate belast terwijl dit geen negatieve gevolgen heeft voor (het ervaren comfort van) de 

gebouwgebruiker.  

 

Invloed op het gebouw 

Het gebouw dient aanpasbaar te zijn aan de veranderende eisen die voortkomen uit de seizoenen van 

de dag. In § 6.3.4 wordt hoe aanpasbaarheid in een gebouw gewaarborgd kan worden en welke 

gebouwlagen in welke mate hiervoor aanpasbaar moeten te zijn. 

De seizoenen van de dag komen voornamelijk tot uiting in de interieurzijde van een gebouw. Onder 

invloed van de ‘dagelijkse seizoenen’ blijkt dat het mogelijk is een ruimteoptimalisatie te realiseren 

door het variëren in de afmetingen van ruimten. Dit heeft natuurlijk een invloed op 

(scheidings)wanden en wand-, vloer- en plafondafwerkingen. Kortom, er kan gesteld worden dat de 

seizoenen van de dag voornamelijk tot uiting komen in (aanpasbaarheid van) de inbouw van een 

woning. 

Bij het realiseren van de ruimteoptimalisatie dient er naast aanpasbaarheid van de inbouw ook 

rekening te worden gehouden met de plaatsing van meubilair. 

 

Een belangrijke opmerking hierbij is dat alle ruimten toegankelijk moeten zijn gedurende alle 

dagdelen. Gezien ieder mens uniek is en geen dag hetzelfde is, is het niet uit te sluiten dat ruimten 

(sporadisch) gebruikt worden gedurende de dag. Wanneer ruimten niet bereikbaar zijn, leidt dit onder 

andere tot een verminderd wooncomfort. Het is hierbij tevens zaak om te waarborgen dat de 

verschillende ruimten, zowel ‘gebruikt’ als ‘ongebruikt’, functioneel blijven ondanks de toepassing 

van ruimteoptimalisatie. Het is hierbij wellicht mogelijk om de plaatsing van meubilair af te stemmen 

op de mate van ruimteoptimalisatie.  

 

6.3.3 Meteorologische seizoenen 

Hieronder wordt in kaart gebracht welke veranderingen (in de eisen) kunnen optreden als gevolg van 

de meteorologische seizoenen. Hierbij wordt er gekeken naar wat de invloed hiervan op de mens en 

het milieu is, en wordt er specifiek ingegaan op de invloeden op het gebouw. 

 

Algemeen 

De meteorologische seizoenen staan symbool voor veranderende klimaatomstandigheden welke 

optreden door verschillende jaargetijden. De jaargetijden nemen elk een tijdsspanne van drie maanden 

in beslag en worden onderverdeeld in de lente, zomer, herfst en winter.  
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Elk seizoen heeft zijn eigen meteorologische omstandigheden. In tabel 6.4 is een overzicht 

opgenomen van de gemiddelde klimaatomstandigheden per seizoen en de relatie tot de mens en het 

gebouw. 

 
Tabel 6.4: Gemiddelde klimaatomstandigheden gedurende de meteorologische seizoenen en de relatie tot mens en gebouw 
 

 Lente Zomer Herfst Winter 

Gemiddelde temperatuur – 
Minimum

1
  

4,7 °C 11,9 °C 6,8 °C 0,5 °C 

Gemiddelde temperatuur – 
Maximum

1 14,0 °C 21,9 °C 14,4 °C 6,1 °C 

Gemiddelde temperatuur
1 

9,5 °C 17,0 °C 10,6 °C 3,4 °C 
Zonuren

1 
5 – 6 6 – 7 3 – 4 2 – 3 

Seizoen gerelateerde kenmerken 
– mens (algemeen)

2 Allergieën - 
Herfst-
depressie 

Winterdepressie 

Seizoen gerelateerde kenmerken 
– senioren

2
 

- 
Gevoeligheid voor 
oververhitting

3 - 

Gevoeligheid voor 
onderkoeling

4
; 

Verminderde 
mobiliteit door 
sneeuw/gladheid 

Seizoen gerelateerde kenmerken 
(gebouw)

5 - 
Buitenhouden 
warmte 

- 
Optimaliseren 
zontoetreding 

Seizoen gerelateerde kenmerken 
(gebouwprestaties)

5 - Koelen - Verwarmen 
1
 – Klimaatatlas, 2014; 

2
 – Huisman et al., 2012; 

3
 – de Meer et al., 2012; 

4
 – Noorda et al., 2009; 

5
 – Hoes et al., 2011 

 

Woningen moeten bestand zijn tegen verschillende meteorologische seizoenen. Gebouwen zijn veelal 

statisch. Om aan de comfortvraag van de gebouwgebruikers te voldoen dienen gebouwen in de winter 

verwarmd te worden en gekoeld te worden in de zomerperiode.  

 

Het Fit the Future woonconcept gaat uit van een optimalisatie van de leefomgeving. In relatie tot 

veranderende klimatologische omstandigheden is aanpasbaarheid van de leefomgeving gewenst, 

gezien de (huidige) statische wijze van bouwen leidt tot inefficiëntie met alle nadelen van dien. Door 

optimalisatie van het gebouw kan een positieve bijdrage geleverd worden aan zowel de mens als het 

milieu. Het is dan ook zaak om te onderzoeken hoe de gebouwprestaties in relatie staan tot de 

meteorologische seizoenen. 

 

Van Hooff e.a. (2014) geeft aan dat er een zestal gebouwprestaties zijn die van invloed zijn op het 

verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur in de woonomgeving. Deze gebouwprestaties zijn 

achtereenvolgens de thermische isolatiewaarde, de mate van passieve zonne-energie, natuurlijke 

ventilatie, thermische massa, groene daken en reflectie (het reflecteren van zonnestraling door dichte 

gebouwonderdelen met lichte kleuren of juist doorlaten van zonnestraling met donkere kleuren). 

Hieronder zullen de verschillende gebouwprestaties toegelicht worden.  

De gebouwprestaties groene daken en reflectie zullen buiten beschouwing gelaten worden. Uit 

onderzoek van van Hooff e.a. (2014) is gebleken dat een groen dak de minste invloed heeft op het 

verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur. In de zomer zou een dergelijke dakconstructie een 

koelend effect leveren door verdamping, maar het dak is grote delen van de zomer droog waardoor 

verdamping nauwelijks mogelijk is. In de winter kan de groen dakconstructie een bijdrage leveren aan 

de isolatiewaarde, maar door neerslag is het dak juist nat waardoor de extra isolatiewaarde vervalt. 

Bovendien neemt het effect van een groen dak verder af naarmate de isolatiewaarde van een dak 

toeneemt. Net als een groen dak heeft ook reflectie het grootste effect bij een slecht/matig geïsoleerd 

gebouw. Bij een beter geïsoleerd gebouw met een verbeterd (bouwbesluitniveau) of verhoogde 

isolatiewaarde is de toegevoegde waarde van reflectie op het binnenklimaat minimaal. Door middel 

van reflectie met lichte kleuren is het in de zomer mogelijk om een deel van de zonnestralingswarmte 

buiten te houden. Door de beperkte mogelijke invloed op het binnen comfort wordt deze opties verder 

buitenbeschouwing gelaten. 
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Thermische isolatiewaarde 

Door de veranderende regelgeving in Nederland worden gebouwen steeds beter geïsoleerd. De 

voornaamste reden voor het verhogen van de isolatie-eisen was de energiecrisis in de jaren ’70 (Bais, 

1990). Ter verduidelijking is in tabel 6.5 een overzicht opgenomen van de Bouwbesluit-eisen met 

betrekking tot isolatiewaarden. 

 
Tabel 6.5: Toename van isolatiewaarden van gebouwdelen a.g.v. Bouwbesluit-eisen. In vergelijking: 1970 vs 2012 (van Hooff 
et al., 2014) 
 

 Bouwbesluit-eis 1970 [m²K/W] Bouwbesluit-eis 2012 [m²K/w] 

Gevel 0,4 3,5 
Dak

 
0,8 3,5 

Begane grondvloer
 

0,17 3,5 

 

Het toepassen van thermische isolatie in een gebouw heeft als doel het vasthouden van de warmte in 

het interieur. Uit onderzoek (van Hooff et al., 2014) is gebleken dat een stijging van de isolatiewaarde 

van gebouwen heeft geleid tot een afname van de warmtevraag in de winterperiode. De keerzijde van 

de toename van de isolatiewaarde vindt plaats in de zomer: het aantal oververhittingsuren neemt 

hierdoor toe.  

 

In de huidige gebouwde omgeving worden gebouwen ontwikkeld met een statisch karakter: ze 

beschikken over een (relatief) hoge of lage isolatiewaarde. Een optimalisatie op het gebied van 

thermische isolatie bestaat uit een adaptieve oplossing, welke zich aan kan passen aan de eisen die 

gesteld worden door de verschillende meteorologische seizoenen. Met andere woorden: een hoge 

thermische isolatiewaarde in de winterperiode en een lage thermische isolatiewaarde in de 

zomerperiode.  

Hier dient echter een kanttekening bij gemaakt te worden. In de zomer zullen er een (klein) aantal 

uren zijn waarop de lage isolatiewaarde voor een extra opwarming zorgt. Op deze (zeer) warme 

momenten moeten de andere adaptieve gebouwonderdelen beter functioneren (bijvoorbeeld het 

voorkomen van passieve zonne-energie en hoge thermische massa). Gedurende het aantal uren op 

deze dagen waarop het minder warm is, levert de lage thermische isolatiewaarde wel een bijdrage aan 

het verminderen van het aantal oververhittingsuren. Ter vergelijking: woningen uit de jaren ’70 met 

een (sterk) lagere isolatiewaarde hadden een lager aantal oververhittingsuren in de zomer als de 

huidige beter geïsoleerde woningen (van Hooff et al., 2014). 

 

Passieve zonne-energie 

Passieve zonne-energie heeft betrekking op het gebruiken van de energie in zonnestraling zonder het 

gebruiken van speciale apparatuur. Het meest bekende voorbeeld hiervan is het binnenlaten van 

zonnewarmte door gevelopeningen (in de zuidgeoriënteerde gevel van een gebouw).  

 

Het gebruik van passieve zonne-energie is voornamelijk in de winterperiode gewenst, waardoor aan 

de warmtevraag wordt tegemoetgekomen. In de zomerperiode is deze extra warmte niet benodigd, 

gezien deze juist kan bijdragen aan een verhoging van het aantal oververhittingsuren. 

Om hieraan tegemoet te komen wordt er in de huidige bebouwde omgeving gebruik gemaakt 

‘variabele’ passieve zonne-energie. Hierbij kan gedacht worden aan buitenzonwering en/of 

overstekken om de zonnewarmte in de zomer buiten te houden (van Hooff et al., 2014). Door een hoge 

zonnestand in de zomerperiode en een lage zonnestand in de winterperiode wordt de zonne-energie 

tegengehouden wanneer dit niet gewenst is en toegelaten tot het gebouw wanneer dit wel gewenst is. 

 

Natuurlijke ventilatie 

Natuurlijke ventilatie kan gebruikt worden om op energie-neutrale wijze (overtollige) warmte in een 

gebouw af te voeren. Wanneer de binnentemperatuur hoger is dan de buitentemperatuur, kan 

natuurlijke ventilatie een grote reductie opleveren op het aantal oververhittingsuren. Er is gebleken 

dat dit mogelijk is op winterdagen, wanneer de kans op oververhitting aanwezig is door onder andere 

een lage zonnestand. Van Hooff e.a. (2014) geven aan dat natuurlijke ventilatie echter slechts een 
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beperkte (energie)winst oplevert. Het is dus noodzakelijk om ook optimalisatie van andere 

gebouwprestaties te behalen.  

Bij het op natuurlijke wijze ventileren in de winterperiode dient de kanttekening gemaakt te worden 

dat de directe aanvoer van koude buitenlucht kan leiden tot discomfort van de gebouwgebruikers. Het 

toepassen van bijvoorbeeld voorverwarming van de aangevoerde lucht zou dit tegen kunnen gaan.  

 

Ook in de zomerperiode kan het toepassen van natuurlijke ventilatie een bijdrage leveren aan het 

reduceren van het aantal oververhittingsuren. Uit gegevens van (Koninklijk Nederlands Meteorologisch 

Instituut, 2015b) is gebleken dat de buitentemperatuur voornamelijk gedurende de middaguren hoger 

is dan de gewenste binnentemperatuur. Op deze momenten is natuurlijke ventilatie dan ook niet 

wenselijk. Op zomerochtenden, –avonden en –nachten is het echter mogelijk om natuurlijke ventilatie 

toe te passen in woningen om (overtollige) warmte af te voeren. Een veelgebruikt voorbeeld hiervan 

is passieve nachtkoeling, waarbij spuiventilatie gebruikt wordt om warmte af te voeren. 

 

Thermische massa 

Thermische massa is het “vermogen van materialen om warmte te absorberen en af te geven” (Hoes et 

al., 2011). De werking hiervan is gekenmerkt door de mate van warmte-opslag door het materiaal en 

de mate van warmteoverdracht van het materiaal aan de omringende lucht. 

 

De werking van thermische massa in een gebouw is als volgt: wanneer er warmte aanwezig is in een 

gebouw, wordt deze warmte gebruikt om enerzijds de luchttemperatuur te verhogen en anderzijds om 

de thermische massa te verwarmen. Doordat beiden warmte onttrekken, zal de binnentemperatuur 

(lees: luchttemperatuur) minder snel stijgen. Doordat de thermische massa warmte opslaat en af kan 

geven op een later tijdstip, kan deze gebruikt worden om de luchttemperatuur te verwarmen zelfs 

wanneer de oorspronkelijke warmtebron afwezig is. Thermische massa zorgt er dus voor dat de 

luchttemperatuur op een meer constante waarde blijft. Ter vergelijking: een gebouw zonder 

thermische massa warmt bij aanwezigheid van een warmtebron snel op, gezien alleen de 

luchttemperatuur de warmte opneemt. Wanneer de warmtebron weggenomen wordt, koelt de 

luchttemperatuur relatief snel af. De reden hiervoor is namelijk dat er geen (extra) warmte is 

opgeslagen in het gebouw. 

 

In de zomerperiode is het gewenst dat de thermische massa van een gebouw hoog is. Wanneer de 

omgevingstemperatuur hoog is, warmt het gebouw relatief minder snel op. Hierbij kan bijvoorbeeld 

gedacht worden aan kerkgebouwen: doordat zij over een hoge thermische massa beschikken, zijn deze 

koel in de zomer.  

In de winterperiode is het daarentegen wenselijk als een gebouw relatief ‘licht’ is. Doordat de 

thermische massa in het gebouw ontbreekt, hoeft deze niet verwarmd te worden. Dit resulteert in een 

relatief snelle stijging van de binnenluchttemperatuur.  

 

De huidige gebouwde omgeving is statisch, gezien woningen over of een hoge thermische massa 

beschikken of over een lage thermische massa beschikken. Een optimalisatie op het gebied van 

thermische massa bestaat uit een adaptieve oplossing. In het geval van de meteorologische seizoenen 

is een hoge thermische massa gewenst gedurende het koelseizoen en een lage thermische massa 

gedurende het stookseizoen.  

 

Optimalisatie van de gebouwprestaties 

Een optimalisatie van de gebouwprestaties is mogelijk door het aanpasbaar maken van de 

gebouwprestaties per meteorologisch seizoen. Om de uiterste situaties aan te duiden is ervoor gekozen 

om de uitspraken te beperken tot de zomer- en wintersituatie. Op basis van de huidig beschikbare 

literatuur is het niet mogelijk om uitspraken te doen over de lente en herfst.  
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Het in kaart brengen van mogelijke variabele gebouwprestaties is gebaseerd op een beperkt aantal bronnen. 

Onderzoeken hiernaar zijn nog relatief jong (max. 4 jaar oud), waardoor het mogelijk is dat de voorgeschreven 

adaptieve gebouwprestaties nog niet compleet te zijn. Getracht wordt om uitspraken te doen over een optimalisatie 

van de gebouwprestaties. Hiervoor is gekeken naar de bouwwijzen van andere landen. De aanname hierbij is dat het 

winterseizoen in Nederland overkomt met de gemiddelde klimaatomstandigheden in Zweden (gematigd/koel 

landklimaat) en het zomerseizoen met de gemiddelde klimaatomstandigheden in Spanje (mediterraan klimaat). 

In Spanje wordt gebouwd met een relatief hoge thermische massa, waarbij tevens gebruikt wordt gemaakt van 

reflecterende kleuren (voornamelijk wit). De thermische isolatiewaarde ligt laag, gezien de bouwregelgeving in Spanje 

een rc-waarde voorschrijft van 1,25 m²K/W voor vloeren, wanden en daken (Boneta-Cener et al., 2012).  

In Zweden wordt gebouwd met een relatief lage thermische massa, waarbij men gebruikt maakt van relatief hoge 

thermische isolatiewaarden. Ter beeldvorming: de bouwregelgeving in Zweden schrijft een rc-waarde voor van 10,0 

m²K/W voor vloeren en wanden en zelfs een waarde van 12,5 m²K/W voor daken (Building Regulations BBR10, 2011).  

Er blijken dus overeenkomsten te zijn tussen het zomerklimaat in Nederland en de bouwmethode in Spanje en het 

winterklimaat in Nederland en de bouwmethode in Zweden wat betreft adaptieve gebouwprestaties.  

 

 

De schematische weergave van de adaptieve gebouwprestaties in zomer en winter (afbeelding 6.8) is ter validatie 

voorgelegd aan prof. dr. ir. B.J.E. Blocken, hoogleraar Building Physics & Services aan de Technische Universiteit 

Eindhoven. De ontmoeting heeft plaatsgevonden op 6 oktober 2014. 

Volgens prof. dr. ir. Blocken is de uitgevoerde analyse gebaseerd op de voornaamste beschikbare literatuur. Er wordt 

aangegeven dat, wanneer deze adaptieve gebouwprestaties in een gebouw verwerkt zouden worden, de vraag naar 

koeling en verwarming voor woningen te reduceren is tot (bijna) nul. 

Gedurende de ontmoeting is tevens gesproken over aanpasbaarheid van de gebouwprestaties op een relatief korte 

tijdsduur, bijvoorbeeld per dag of dagdeel. Volgens prof. dr. ir. Blocken kan het aanpassen van de gebouwprestaties 

met een korte weercyclus van vier dagen nog een marginale winst opleveren voor het reduceren van de koelings- en 

warmtevraag van woningen. Er dient echter onderzocht te worden of de extra inspanning gecompenseerd wordt door 

de opbrengsten. Op dit moment is (binnen het onderzoek) de grootste winst te behalen door het aanpassen van de 

gebouwprestaties per meteorologisch seizoen en kan dit binnen de woningbouw zorgen voor een grote innovatie. 

 

 

 

Een optimalisatie van de gebouwprestaties in de zomerperiode kenmerkt zich door een lage 

thermische isolatiewaarde, een lage mate van passieve zonne-energie, een hoge mate van natuurlijke 

ventilatie en een hoge thermische massa. De winterperiode kenmerkt zich door een tegenoverstelling 

van deze gebouwprestaties: een hoge thermische isolatiewaarde, een hoge mate van passieve zonne-

energie, een lage mate van natuurlijke ventilatie en een lage thermische massa. Afbeelding 6.8 geeft 

in grafiekvorm een schematische weergave van de gebouwprestaties in de zomer en winter. 

 

In de volgende onderdelen wordt toegelicht wat de invloed van aanpasbaarheid van gebouwprestaties 

aan de meteorologische seizoenen betekent voor mens, milieu en gebouw.  
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Afb. 6.8: Schematische weergave van adaptieve gebouwprestaties in zomer en winter 
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Invloed op de mens 

Optimalisatie van de gebouwprestaties aan de verschillende meteorologische seizoenen kan een 

positieve bijdrage betekenen voor het comfort van de gebouwgebruikers. Doordat gebouwen zich 

aanpassen aan de klimatologische omstandigheden neemt de kans op discomfort af. Woningen zijn 

bijvoorbeeld niet te warm in de zomerperiode of onaangenaam koud in de winterperiode. 

 

Senioren zijn vatbaar voor extreme temperaturen, zowel voor warmte (de Meer et al., 2012) als koude 

(Noorda et al., 2009). Door het optimaliseren van de gebouwprestaties kan het binnenklimaat binnen 

behaaglijkheidsgrenzen gehouden worden. Hierdoor kunnen gezondheidseffecten welke optreden 

door temperatuurextremen gereduceerd worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om middels adaptieve 

gebouwprestaties het aantal oververhittingsuren te reduceren (Hoes et al., 2011).  

 

Depressies als gevolg van de klimaatomstandigheden kunnen voornamelijk voorkomen in de herfst en 

winter, de zogenaamde herfst- en winterdepressies (ook wel SAD – seasonal affective disorder 

genoemd). Deze depressies zijn het gevolg van onvoldoende daglicht gedurende een dag (Bellia et al., 

2011). Zoals weergegeven in tabel 6.4 zijn het aantal zonuren in de herfst en winter relatief laag te 

noemen.  

Om depressies te voorkomen is het belangrijk dag de verlichting (zowel dag- als kunstlicht) 

geoptimaliseerd is (Webb, 2006). Het voordeel van daglicht ten opzichte van kunstlicht is dat enerzijds 

depressies tegengegaan worden, maar dat anderzijds ook het bioritme van de mens gestimuleerd 

wordt en hiervoor geen stijging van de energievraag benodigd is.  

 

Invloed op het milieu 

Wanneer een gebouw zich aan kan passen aan de meteorologische seizoenen is het tevens mogelijk 

om positieve effecten voor het milieu te realiseren. De voordelen van aanpasbaarheid richten zich 

voornamelijk op het aspect energie.  

 

Door aanpasbaarheid aan de zomer- en wintersituatie wordt er enerzijds een verlaging van de 

koelvraag gecreëerd, maar tevens wordt er een optimale bijdrage geleverd aan de warmtevraag. Het is 

dus mogelijk om de energievraag te reduceren. Prof. dr. ir. Blocken heeft aangegeven dat het h 

mogelijk is om de koude- en warmtevraag te reduceren tot (bijna) nul. 

 

Er dient echter nagegaan te worden tot welke mate het adaptief maken van de gebouwprestaties 

positief is voor het milieu. Uit het voorbeeld van het passief huis (zie § 5.4.5) is gebleken dat de 

energiebesparing die geleverd wordt door een extra isolatielaag niet evenredig is met de 

milieubelasting die voortkomt uit de extra isolatielaag. Met andere woorden: de energiebesparing van 

de extra isolatielaag is lager dan de milieubelasting om het isolatiemateriaal te vervaardigen reduceren 

(Dahlstrom et al., 2012; Stephan et al., 2013). Hoewel dit voorbeeld zich richt op thermische isolatie, is 

dit natuurlijk geldend voor alle gebouwprestaties.  

 

Invloed op het gebouw 

Het gebouw dient aanpasbaar te zijn aan de veranderende eisen die voortkomen uit de 

meteorologische seizoenen. In § 6.3.4 wordt besproken hoe aanpasbaarheid in een gebouw 

gewaarborgd kan worden en welke gebouwlagen in welke mate hiervoor aanpasbaar moeten te zijn.  

De meteorologische seizoenen lijken in eerste instantie voornamelijk tot uiting te komen in de 

gebouwschil (zowel gevel als dak). De reden hiervoor is dat deze de scheiding vormt tussen het 

interieur en exterieur. De gebouwprestaties, waaronder thermische isolatie en passieve zonne-energie 

zijn specifiek geldend voor de gebouwschil.  

Wanneer echter verder gekeken wordt naar aanpasbare gebouwprestaties blijkt dat deze zich niet 

alleen in de gebouwschil bevinden. Thermische massa kan bijvoorbeeld opgenomen zijn in de 

gebouwschil, maar ook in het casco of de inbouw van een gebouw. Natuurlijke ventilatie daarentegen 

vindt plaats via de gebouwschil. Wanneer de ventilatie plaatsvindt via te openen ramen of 

ontluchtingsroosters, is er sprake van aanpasbaarheid van de gebouwschil. Vindt ventilatie echter 



 

6. Conceptvorming   Pagina | 136  
6.3 Analyses m.b.t. uitgangspunten Fit the Future woonconcept  6.3.4 Aanpasbaarheid van het gebouw 

plaats via ventilatiekanalen, dan mag er wellicht gesproken worden van aanpasbaarheid van de 

installaties in een gebouw. Met betrekking tot adaptieve gebouwprestaties is het dus niet mogelijk om 

op uniforme wijze te bepalen wat de invloed is op het gebouw, gezien deze per geval kan wijzigen. 

 

6.3.4 Aanpasbaarheid van het gebouw 

Uitgangspunt van het Fit the Future woonconcept is dat de woonomgeving aanpasbaar dient te zijn 

aan de veranderende eisen van mens en milieu. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de 

verschillende gebouwlagen waaruit een gebouw bestaat. Hierdoor ontstaat er een overzicht van 

gebouwlagen waarin aanpasbaarheid al dan niet verwerkt kan worden. 

 

Scheiding van gebouwlagen 

Levensduur 

De primaire functie van een gebouw is “het leveren van een technische prestatie om een bepaalde 

gebruiksfunctie mogelijk te maken, gedurende een vastgestelde periode en tegen een afgesproken 

vergoeding”, aldus Gijsbers (2011). Deze definitie kenmerkt zich door een viertal begrippen (te weten 

technische prestatie, gebruiksfunctie, periode en vergoeding), waarbij de wisselwerking hiertussen 

bepaald of een gebouw tijdens het vervullen van de primaire functie de tand des tijds kan doorstaan. 

Helaas is dit in veel gevallen niet mogelijk. Begrippen omtrent de levensduur van gebouwen kunnen 

opheldering geven. 

De levensduur van een gebouw wordt (in de meeste gevallen) bepaald door de kortste vorm van drie 

te onderscheiden typen, te weten technische levensduur, functionele levensduur en economische 

levensduur. Deze drie levensduurvormen worden hieronder toegelicht. 

 

De technische levensduur van een gebouw is de periode waarin het gebouw voldoet aan de technische 

prestatie-eisen die aan het gebouw worden gesteld (de Jonge, 1999; Gijsbers, 2011). Na verloop van 

tijd verouderen en degraderen gebouw(onder)delen als gevolg van tijd, gebruik en 

materiaaleigenschappen. Hierdoor neemt de geleverde technische prestatie af. De gevraagde 

technische prestatie neemt daarentegen toe, onder andere door toenemende welvaart en 

technologische ontwikkelingen. In afbeelding 6.9 is een schematische weergave hiervan opgenomen. 

De functionele levensduur van een gebouw wordt bereikt wanneer een gebouw niet meer in staat is 

om de gebruikerseisen te vervullen (Peeters, 

2002). Het is hierbij mogelijk dat de geleverde 

technische prestatie van een gebouw(onder)deel 

voldoende is, maar dat de gebruiker het gebouw 

niet meer als functioneel beschouwd. In de 

schematische weergave van de technische 

levensduur (afbeelding 6.9) zou het woord 

‘technische’ vervangen kunnen worden door 

‘functionele’ (Gijsbers, 2011). 

De economische levensduur wordt bereikt op het 

tijdstip waarop een alternatieve oplossing (om 

dezelfde functie te vervullen) op basis van 

economische gronden de voorkeur gaat krijgen 

(Huffmeijer, 1998).  

 

Gijsbers (2011) voegt nog een vierde levensduurvorm toe aan bovenstaande drie vormen, te weten 

ecologische levensduur. De ecologische levensduur van een gebouw is afgelopen op het tijdstip 

waarop sloop en wederopbouw milieuvriendelijker is dan renovatie en hergebruik (van den 

Dobbelsteen, 2004).  

 

Scheiding van gebouwlagen 

Wanneer de technische levensduur van een gebouw(onder)deel bereikt is en niet meer voldoet aan de 

gevraagde technische prestatie(s), is het noodzakelijk om dit gebouw(onder)deel te upgraden of te 

Afb. 6.9: Schematische weergave van de technische 

levensduur van een gebouw (Gijsbers, 2011) 
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vervangen. Wanneer dit niet mogelijk is bestaat de kans dat het gehele gebouw niet meer voldoet op 

vanuit een technisch en/of functioneel oogpunt. 

 

Een gebouw is een samenstelling van gebouwdelen, elementen en uiteenlopende producten. Een 

verandering in de gebruikerssituatie, bijvoorbeeld als gevolg van de seizoenen van het leven, kan 

(relatief) eenvoudig doorgevoerd worden wanneer aanpasbaarheid van één of meerdere onderdelen 

gewaarborgd wordt. Een duidelijke hiërarchie in de gebouwlagen waaruit een gebouw bestaat biedt de 

mogelijkheid om prioriteitsgebieden te bepalen voor interventie met flexibiliteitsmaatregelen 

(Gijsbers, 2011). Met andere woorden: door het bepalen van een hiërarchie in gebouwlagen kan 

bepaald worden welke gebouwlagen in welke mate aanpasbaar dienen te zijn om te voldoen aan de 

verschillende seizoenen uit het Fit the Future woonconcept. 

 

Om onderscheid te maken tussen de verschillende gebouwlagen is er in tabel 6.6 een overzicht 

opgesteld waarin staat weergegeven welke gebouwlagen genoemd worden door diverse auteurs.  

 
Tabel 6.6: Overzicht van gebouwlagen genoemd door diverse auteurs 
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Terrein    x     x 
Casco x x x

1 
x x x x x x 

Huid  x x x x x x x x 
Installaties  x x x x x x x x 
Ontsluiting      x  x  
Inbouw x x x x x x x x x 
Inrichting   x x     x

2 

 

Hieronder wordt een toelichting gegeven op de gegevens opgenomen in tabel 6.6: 

 De benaming van de gebouwlagen is ontstaan uit een vertaling van de diverse gebouwlagen 

door de verschillende auteurs. Een korte toelichting hierop is als volgt: 

 Terrein komt voort uit de vertaling van ‘site’. Brand (1995) duidt hiermee de kavel en 

de omgeving aan, terwijl Bachman (2013) hier het landschap en gebouw-

ondersteunde objecten (bijvoorbeeld een parkeergarage) mee bedoelt.  

 Casco komt voort uit de vertalingen van ‘structure’ (Rush, 1986; Brand, 1995; 

Slaughter, 2001) en ‘structural’ (Bachman, 2013) en de benamingen 

‘draagconstructie’ (Leupen, 2002), ‘drager’ (Habraken, 1961), ‘draagstructuur’ 

(Lichtenberg, 2005) en ‘constructie’ (Van Mourik, 2009).  

 Huid komt voort uit de vertalingen van ‘shell’ (Duffy, 1990), ‘skin’ (Brand, 1995), 

‘envelope’ (Bachman, 2013; Rush, 1986) en ‘exterior enclosure’ (Slaughter, 2001) en 

de benaming ‘gebouwschil’ (Lichtenberg, 2005). 

 Installaties komt voort uit de vertalingen van ‘services’ (Duffy, 1990; Brand, 1995; 

Bachman, 2013; Slaughter, 2001) en ‘mechanical’ (Rush, 1986) en ‘dienende 

elementen’ (Leupen, 2002). 

 Ontsluiting wordt door zowel Leupen (2002) als Van Mourik (2009) op gelijke wijze 

genoemd. 

 Inbouw komt voort uit de vertalingen van ‘scenery’ (Duffy, 1990), ‘space plan’ 

(Brand, 1995), ‘interior’ (Bachman, 2013; Rush, 1986) ‘interior finish systems’ 

(Slaughter, 2001) en ‘enscenering’ (Leupen, 2002). 

 Inrichting komt voort uit de vertalingen van ‘set’ (Duffy, 1990) en ‘stuff’ (Brand, 

1995). 
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 Superscript 1 (x
1
) heeft betrekking op de gebouwlaag casco. Duffy (1990) benoemt een 

gebouwlaag ‘shell’, waarmee zowel de draagstructuur als de gebouwschil aangeduid wordt. 

Hoewel het niet direct uit de vertaling van het woord ‘shell’ blijkt, is de draagstructuur c.q. 

het casco ook een gebouwlaag die aangeduid wordt door de auteur (al dan niet verbonden met 

de gebouwschil).  

 

 Superscript 2 (x
2
) heeft betrekking op de gebouwlaag inrichting. Bachman (2013) benoemt 

een gebouwlaag ‘interior’, waarmee zowel de inbouw (scheidingen, afwerkingen etc.) als de 

inrichting (meubilair) aangeduid wordt. Hoewel het niet direct uit de vertaling van het woord 

‘interior’ blijkt, is de inrichting ook een gebouwlaag die aangeduid wordt door de auteur (al 

dan niet verbonden met de inbouw). 

 

 De opdeling van een gebouw in diverse (gebouw)lagen door de verschillende auteurs vindt 

plaats vanuit diverse invalshoeken. Zo benaderen onder andere Duffy (1990) en Brand (1995) 

het aantal lagen vanuit het verschil in levensduur. Daar waar Leupen (2002) voornamelijk 

onderscheid maakt op functionele aspecten, maakt Lichtenberg (2005) onderscheid met het 

doel het beter kunnen managen van het uitvoeringsproces. Deze opdeling is dan ook vanuit 

technisch oogpunt ontstaan (Gijsbers, 2011). Hoewel er een onderscheid is in de benadering 

van de (gebouw)lagen, blijkt dat er relatief veel overeenkomsten zijn in de (gebouw)lagen die 

benoemd worden door de verschillende auteurs.  

 

Uitgangspunten ten aanzien van de gebouwlagen 

Wanneer de uitkomsten uit tabel 6.6 geanalyseerd worden, blijkt dat er een viertal gebouwlagen in 

hoge mate genoemd worden door de verschillende auteurs. In afbeelding 6.10 is hier een 

schematische weergave van opgenomen. 

 

De gebouwlagen welke in hoge mate genoemd worden 

door de verschillende auteurs zijn achtereenvolgens 

casco, huid, installaties en inbouw. De gebouwlagen 

worden gehanteerd om de prioriteitsgebieden te 

bepalen voor interventie met flexibiliteitsmaatregelen.  

De aangenomen gebouwlagen komen één op één 

overeen met de gebouwlagen opgesteld door 

Lichtenberg (2005). De visie van Lichtenberg, 

Slimbouwen genaamd, kan niet alleen gezien worden 

als een opdeling vanuit technisch oogpunt maar tevens 

als processtappen.  

 

Hieronder zal kort toegelicht worden waarom de 

gebouwlagen terrein, ontsluiting en inrichting niet 

opgenomen worden gedurende het onderzoek (naast 

het feit dat deze gebouwlagen nauwelijks genoemd 

zijn in de geraadpleegde literatuur): 

 

 Terrein 

De verdeling in gebouwlagen heeft betrekking op zowel de technische als proces-gerelateerde 

stappen. Bij de ontwikkeling van het Fit the Future woonconcept is er gestreefd naar het 

opstellen van een uniforme conceptvisie welke toegepast kan worden ten behoeve van het 

ontwikkelen van (woon)gebouwen. Hoewel een woning en een terrein onlosmakelijk met 

elkaar verbonden zijn, is ervoor gekozen om deze gebouwlaag buiten beschouwing gelaten 

gezien deze een grotere betrekking heeft op het stedenbouwkundig niveau.  

 

  

Afb. 6.10: Gebouwlagen geanalyseerd vanuit negen 
verschillende auteurs 
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 Ontsluiting 

De ontsluiting van een gebouw kan onderdeel vormen van alle processtappen (Gijsbers, 2011). 

Ter beeldvorming: een ontsluitingskern kan als onderdeel van de constructieve stabiliteit 

(casco) gezien worden. Een trap in een woning kan opgedeeld worden in enerzijds een 

sparing (behorende tot het casco) en een (achteraf) geplaatste trap (behorende tot de inbouw). 

Deze voorbeelden illustreren waarom de ontsluiting niet als separate gebouwlaag 

aangenomen worden. Daarbij blijkt uit de praktijk dat flexibiliteit en aanpasbaarheid in de 

praktijk zelden gericht zijn op de ontsluiting van een gebouw (Gijsbers, 2011).  

 

 Interieur 

De gebouwlaag interieur wordt gedurende het onderzoek niet opgenomen als separate 

gebouwlaag. De reden hiervoor is dat deze gebouwlaag dermate persoonlijk en veranderbaar 

is dat het vrijwel onmogelijk is om rekening te houden met deze gebouwlaag. Er mag dan ook 

gesteld worden dat (aanpasbaarheid van) de overige gebouwlagen ruimte moeten bieden aan 

het plaatsen van interieur. Gijsbers (2011) beschrijft dat naarmate het bouwproces vordert, de 

uiteindelijke verschijningsvorm en de flexibiliteitsmaatregelen van het gebouw steeds vaster 

komen te liggen. Bij toevoeging van iedere stap (lees: iedere gebouwlaag) wordt “de 

bandbreedte voor gebruiksflexibiliteit kleiner, omdat iedere laag nauwere grenzen stelt”. 

Hiervan uitgaande mag er dan ook van uitgegaan worden dat er geen problematiek kan 

ontstaan gezien het lage(re) niveau van het interieur als gebouwlaag.  

 

Compleetheid van de gebouwlagen 

Er zijn reeds een viertal gebouwlagen aangenomen welke een gebouw vormen (te weten casco, huid, 

installaties en inbouw). Er kan echter de vraag gesteld worden of deze gebouwlagen ‘compleet’ zijn 

voor het Fit the Future woonconcept, een toekomstbestendig en volledige aanpasbaar woonconcept 

voor het Nederland van 2030.  

 

Wij – het onderzoeksteam – zijn van mening dat er een gebouwlaag toegevoegd dient te worden aan 

de reeds aangenomen gebouwlagen, te weten intelligente technologie. Na het analyseren van de reeds 

bestaande gebouwlagen kan er geconstateerd worden dat deze gebouwlaag ontbreekt. Hieronder 

zullen argumenten genoemd worden welke de essentie van de toevoeging van deze gebouwlaag 

aanduiden. 

 

Ten eerste wordt intelligente technologie in toenemende mate toegepast in gebouwen. Uit trends en 

ontwikkelingen blijkt dat de toepassing van (intelligente) technologie zal blijven stijgen in de (nabije) 

toekomst. Zo blijft de vraag naar ICT-capaciteit sterk toenemen tot 2030 (ICT~office, 2012) en 

verwacht men dat binnen tien tot vijftien jaar iedereen tenminste één robot in huis heeft om 

huishoudelijke taken en zorgtaken over te nemen (Idenburg et al., 2010).  

Bovendien bevinden smart homes zich momenteel op het derde niveau van de vijfde niveaus gesteld 

door Aldrich (2003), de zogenaamde verbonden woningen. In de toekomst zullen er verdere 

ontwikkelingen plaatsvinden die aansluiten bij het vierde (lerende woningen) en vijfde niveau 

(reagerende woningen), aldus Mohammadi (2010). De (grootschalige) implementatie van intelligente 

technologie in (woon)gebouwen lijkt dus slechts een kwestie van tijd.  

 

Ten tweede vormt intelligente technologie een onderdeel van het opgestelde theoretisch kader. 

Intelligente technologie kan een bijdrage leveren aan het gebruiksgemak in een woning en heeft 

betrekking op de mate waarin een persoon geloofd dat een systeem een bijdrage levert aan het 

waargenomen nut, zonder aanvullende inspanningen en op een dusdanig aanvaardbare en 

onopvallende manier geïnstalleerd voor het gebruik (Schuurman et al., 2007; Schikhof et al., 2010; van 

Hoof, 2011). Intelligente technologie kan dus gezien worden als een essentieel onderdeel van 

(toekomstige) gebouwen.  
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Ten derde blijkt dat (bouwgerelateerde) professionals uit het bedrijfsleven een toevoeging van een ‘nieuwe’ 

gebouwlaag als positief ervaren. Ondere andere dhr. Martin Koppenhol (manager New Business Development bij VBI), 

dhr. Gerard Nijboer (directeur bij Zorg & Milieu), dhr. Theo Maessen (directeur bij Cythemadim) en dhr. Ron van Wijk 

(Program Manager Innovatie Lab Duurzaam Bouwen bij HAN Hogeschool en directeur bij GFSC Consultants & 

Engineers BV) spreken waardering uit voor het toevoegen van intelligente technologie als gebouwlaag bij de 

ontwikkeling van het Fit the Future woonconcept. 

Uit een gesprek met trendwatcher dhr. Marcel Bullinga is gebleken dat er (in de toekomst) gesproken kan worden van 

een ‘fysieke woning’ en een ‘virtuele woning’. Deze ‘woningtypen’ kunnen grofweg vertaald worden naar de thema’s 

gebouw respectievelijk intelligente technologie (beiden behorende tot het theoretisch kader van het onderzoek).  

 

 

 

 

Als tegenargument kan aangedragen worden dat intelligente technologie deel uit kan maken van een 

andere gebouwlaag, bijvoorbeeld installaties. De functie die intelligente technologie uitvoert is echter 

anders dan de functie die installaties uitvoeren. Intelligente technologie kan gezien worden als het 

onderdeel dat zorgt voor herkenning en aansturing van installaties. Daarbij is ook de tijdsduur van 

veranderbaarheid van intelligente technologie anders dan van installaties, gezien intelligente 

technologie relatief snel en eenvoudig aangepast zou kunnen worden middels bijvoorbeeld updates. 

 

Uitgangspunt 

→ Het Fit the Future woonconcept heeft betrekking op aanpasbaarheid van een vijftal 

gebouwlagen, te weten casco, huid, installaties, inbouw en intelligente technologie. 

 

Integratie tussen deze gebouwlagen is essentieel voor het realiseren van een duurzaam woonconcept 

voor het Nederland van 2030. Gijsbers (2011) geeft aan dat de verschillende gebouwlagen goed op 

elkaar dienen aan te sluiten. Het is hierbij van belang dat zowel technische als ruimtelijke 

parameters van de gebouwlagen op elkaar afgestemd worden zodat de functionele prestatie van een 

gebouw geoptimaliseerd wordt. 

Door in een vroegtijdig stadium rekening te houden met aanpasbaarheid van de genoemde 

gebouwlagen kan het Fit the Future woonconcept op duurzame wijze geïmplementeerd worden in 

de bebouwde omgeving. 

 

Definities van de gebouwlagen 

Om eenduidigheid te verschaffen met betrekking tot het implementeren van het Fit the Future 

woonconcept in de bebouwde omgeving zijn hieronder de definities opgenomen van de aangenomen 

gebouwlagen waaruit een gebouw bestaat. 

 

Casco  De gebouw(onder)delen welke een constructief dragende en/of stabiliserende functie 

vervullen in het gebouw. 

 

Huid  De gebouw(onder)delen welke zorg dragen voor de scheiding van het exterieur met 

het interieur voor zowel de mens als het milieu. 

 

Installaties De gebouw(onder)delen welke zorg dragen voor het transport van middelen en 

personen in een gebouw en van en naar de omgeving. 

 

Inbouw  De gebouw(onder)delen welke zorg dragen voor de scheiding en afwerking van 

ruimten in een gebouw. 

 

Intelligente De gebouw(onder)delen welke zorg dragen voor de monitoring en aansturing van 

technologie  de adaptieve gebouw(onder)delen.  
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6.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk is getracht een antwoord te geven op de vierde deelvraag van het onderzoek: op welke 

wijze kunnen de behoeften van senioren binnen de verwachtte context van het Nederland in 2030 

vertaald worden naar een duurzaam woonconcept? Om antwoord te geven op deze deelvraag zijn de 

resultaten van de eerste drie deelvragen gecombineerd tot een integraal woonconcept.  

 

Hieronder worden de getrokken conclusies met betrekking tot het Fit the Future woonconcept 

toegelicht. 

 

Integrale benadering van mens en milieu binnen bebouwde omgeving 

Het Fit the Future woonconcept gaat uit van een integrale benadering van mens en milieu in de 

bebouwde omgeving. Deze integratie zorgt ervoor dat het Fit the Future woonconcept een aanvulling 

is op bestaande woonconcepten, welke zich (veelal) beperken tot één of twee thema’s. Door integratie 

van de thema’s mens, milieu en gebouw uit het theoretisch kader (waarbij intelligente technologie het 

dienend onderdeel van het gebouw vormt) kan er gesproken worden van een duurzame bebouwde 

omgeving die zich aanpast aan de toekomst. 

 

Opmerking met betrekking tot de getrokken conclusie: 

 De integrale benadering van het Fit the Future woonconcept kan mogelijk resulteren in het 

feit dat er wellicht compromissen gemaakt moeten worden ten aanzien van de verschillende 

uitgangspunten. Als gevolg van (een) mogelijke compromis(sen) kunnen woningen, 

gebaseerd op het Fit the Future woonconcept, mogelijk geen excellente resultaten behalen 

met betrekking tot alle uitgangspunten. 

 

Combinatie van functionele- en prestatie eisen 

Het Fit the Future woonconcept is tot stand gekomen door een combinatie van functionele- en 

prestatie eisen. De functionele eisen komen voort uit mens en milieu, waar de prestatie eisen tot uiting 

komen in het gebouw. Door de benadering vanuit meerdere invalshoeken en rekening houdend met 

veranderingen van de functionele- en prestatie eisen kunnen woningen gebaseerd op het Fit the 

Future woonconcept een constante kwaliteit waarborgen. De reden hiervoor is dat de 

oplossingsrichting, een aanpasbaar gebouw, vastgelegd wordt binnen het Fit the Future woonconcept.  

 

Optimalisatie van woonomgeving door implementatie seizoenen 

Het Fit the Future woonconcept gaat uit van de seizoenen van het leven, de seizoenen van de dag en 

de meteorologische seizoenen en speelt daarbij in op (mogelijke) veranderingen voor mens, milieu en 

gebouw als gevolg van deze seizoenen. Door het aanpasbaar maken van gebouwen waarbij rekening 

wordt gehouden met de verschillende seizoenen, is het mogelijk om woonomgevingen te creëren die 

geoptimaliseerd zijn ten aanzien van de heersende eisen en die aansluiten op de individuele behoeften. 

Hierdoor wordt een positieve bijdrage geleverd aan de gezondheid van de mens en het milieu. 

Bovendien kan het Fit the Future woonconcept zichzelf blijven ontwikkelen, mede doordat er geen 

objectieve eisen gesteld worden aan de uitgangspunten van het woonconcept.  
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Opmerking vooraf – Beëindiging samenwerking  
De insteek van hoofdstuk 7 was om het Fit the Future woonconcept te vertalen naar een ontwerp 

voor een gebouw((onder)deel). Gedurende het maken van de vertaalslag van woonconcept naar 

ontwerp zijn de nodige moeilijkheden ondervonden. Daar wij – het onderzoeksteam – er niet in 

slaagden om (gezamenlijk) tot een ontwerpslag te komen, is er in overeenstemming met de 

afstudeerbegeleiders voor gekozen om individueel verder te gaan. 

 

De individuele fase heeft betrekking op het vertalen van het woonconcept naar een gebouwdeel c.q. 

bouwproduct. Door het opsplitsen van het onderzoeksteam is geprobeerd tot de gehoopte resultaten 

te komen.  

 

Terugkijkend op het doorlopen proces en de gezamenlijk behaalde resultaten voor hoofdstuk 7 

kunnen wij – het onderzoeksteam – een reden noemen die er in grote mate aan bijgedragen heeft 

dat de gehoopte resultaten niet behaald zijn. Deze reden is namelijk dat wij de uitgangspunten voor 

het Fit the Future woonconcept niet (volledig) duidelijk hebben gehad gedurende het maken van de 

vertaalslag. Op het moment van dit schrijven zijn deze uitgangspunten wel (volledig) duidelijk. 

Tevens is gebleken dat het moeizaam is om het Fit the Future woonconcept te implementeren in een 

ontwerp. De moeilijkheid zit hem in het gelijkwaardig implementeren van de thema’s mens, milieu 

en gebouw. Gedurende het ontwerpproces zijn de verschillende thema’s vrijwel niet op 

gelijkwaardige wijze in de ontwerpen aanwezig geweest. 

 

De beschreven resultaten in dit hoofdstuk zijn dan ook louter indicatief. Er is op het moment van dit 

schrijven dan ook inzicht verkregen in de beperkte aansluiting van het ontwerpproces op het 

vooronderzoek en het woonconcept. Er is besloten om de bereikte resultaten niet verder aan te 

passen, maar de hiervoor benodigde energie te stoppen in de individueel uitgewerkt 

gebouwdelen/bouwproducten. Hiervoor wordt verwezen naar de volgende (deel)rapporten: 

 R. Borgans –   De ontwikkeling van een dynamisch inbouwconcept. 

 K. van Moll –   Het ontwikkelen van een duurzaam gevelconcept dat aansluit op de 

     veranderende seizoenen van mens en milieu 

 R. Triches –   Seizoens-aanpasbaar watergevelelement ter reductie van  

     gezondheidsklachten. 

 M.W.K.H. Urlings –  Het ontwikkelen van een faciliterende kern voor bestaande  

     woningbouw die aanpasbaar is aan de seizoenen van het leven. 

Door het uitwerken van vier producten worden er uiteindelijk ook meerdere implementaties van het 

Fit the Future woonconcept getoond. 

 

De hierboven gemaakte opmerkingen zijn dan ook om mogelijke verwarringen (welke kunnen 

ontstaan bij het lezen van dit hoofdstuk) te voorkomen. In dit hoofdstuk wordt met in dezelfde kleur 

uitgevoerde kaders aangeduid hoe wij momenteel verwachten hoe het proces verbeterd had kunnen 

worden.  

 

7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt getracht een antwoord te geven op de vijfde deelvraag van het onderzoek: wat 

is een mogelijk uitwerking van het duurzaam woonconcept voor senioren in Nederland in 2030? Door 

het beantwoorden van deze deelvraag wordt de theoretische kennis uit de voorgaande hoofdstukken 

en het Fit the Future woonconcept vertaald naar een mogelijke uitwerking. Er wordt als het ware een 

koppeling gemaakt tussen de conceptvisie en de praktijk. 

 

Alvorens deze vertaalslag gemaakt kan worden, dient in kaart te worden gebracht welke 

eigenschappen een mogelijke uitwerking van het Fit the Future woonconcept dient te bezitten. Deze 

eigenschappen worden vertaald naar deelaspecten welke middels een morfologische analyse vervuld 

dienen te worden. De deelaspecten dienen dus enerzijds om ontwerpoplossingen aan te dragen en 

dienen anderzijds om toetsingscriteria op te stellen.  
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De morfologische analyse dient om op systematische wijze het ontwerp te ontleden in diverse 

onderdelen voor een gestructureerde aanpak. Per onderdeel kunnen verschillende oplossingen 

gegenereerd worden, de zogenaamde deeloplossingen. Vervolgens worden varianten gecreëerd door 

verschillende deeloplossingen van verschillende onderdelen te combineren.  

 

7.2 Uitgangspunten 

7.2.1 Eigenschappen van de te ontwerpen woning 

Het Fit the Future woonconcept (zie afbeelding 7.1) wordt 

gesymboliseerd door een drietal seizoenen, te weten de seizoenen van 

het leven, de seizoenen van de dag en de meteorologische seizoenen. 

Uitgangspunt hierbij is dat gebouwen welke ontworpen worden vanuit 

het Fit the Future woonconcept zich aan kunnen passen aan 

veranderende eisen die optreden tijdens de verschillende cycli van de 

seizoenen. 

 

Hieronder wordt (op beknopte wijze) beschreven hoe de (veranderende 

eisen voortkomend uit de) verschillende seizoenen invloed hebben op 

een woningontwerp. 

 

Seizoenen van het leven 

De seizoenen van het leven symboliseren verschillende levensfasen welke een individu gedurende zijn 

leven doorloopt en veranderende eisen als gevolg hiervan. De tijdsduur waarin veranderingen 

optreden kan variëren, maar doorgaans wordt een tijdsduur van circa vijf à tien jaar aangenomen. De 

(veranderende) eisen die voortkomen uit de seizoenen van het leven komen voornamelijk tot uiting in 

de inbouw van woningen. Aanpasbaarheid van het ruimteplan is daarbij de voornaamste eis.  

 

Seizoenen van de dag 

De seizoenen van de dag symboliseren verschillende activiteiten welke gedurende de dagdelen 

uitgevoerd worden en veranderende eisen als gevolg hiervan. De tijdsduur waarin veranderingen 

optreden is aangenomen als een periode van zes uur. De (veranderende) eisen die voortkomen uit de 

seizoenen van de dag komen voornamelijk tot uiting in de inbouw van woningen. Aanpasbaarheid van 

het ruimteplan is daarbij de voornaamste eis, rekening houdend met ruimteoptimalisatie.  

 

Meteorologische seizoenen 

De meteorologische seizoenen symboliseren verschillende klimaatomstandigheden en veranderende 

eisen als gevolg hiervan. De tijdsduur waarin veranderingen optreden is aangenomen als een periode 

van drie maanden. De (veranderende) eisen die voortkomen uit de meteorologische seizoenen blijken 

voornamelijk tot uiting te komen in de gebouwschil. Aanpasbaarheid aan gebouwprestaties zoals 

thermische isolatie en passieve zonne-energie is daarbij de voornaamste eis. Tevens is aanpasbaarheid 

van thermische massa gewenst, waarbij deze niet direct aan één specifieke gebouwlaag toe te kennen 

is.  

Na het opstellen van varianten is het zaak om middels de toetsingscriteria te bepalen hoe goed de 

verschillende oplossingsvarianten aansluiten op het te ontwikkelen ontwerp. Aan de hand van de 

toetsingscriteria kunnen de oplossingsvarianten geanalyseerd worden (op technische 

haalbaarheid), waarna vervolgens een oplossingsvariant gekozen wordt voor de verdere 

uitwerking. 

De vervolgstap is het optimaliseren van de gekozen oplossingsvariant en deze verder (technisch) 

uit te werken.  

Bij het doorlopen proces zijn de in dit kader genoemde activiteiten niet meer (volledig) uitgevoerd. 

Afb. 7.1: Fit the Future woonconcept 
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Aanpasbare gebouweigenschappen 

Een woning gebaseerd op het Fit the Future woonconcept dient aanpasbare gebouweigenschappen te 

bezitten om te kunnen voldoen aan veranderende eisen als gevolg van de verschillende seizoenen. In 

tabel 7.1 is een overzicht opgenomen van de verschillende cycli en de bijbehorende aanpasbaarheid 

van de gebouweigenschappen. 

 
Tabel 7.1: Relatie tussen verschillende seizoenen en de tot uiting komende veranderbaarheid en frequentie van veranderingen 
 

Cyclus 
Tot uiting komende 
gebouwlaag 

Aanpasbaarheid van… 
Frequentie van (mogelijke) 
veranderingen 

Seizoenen van het leven Inbouw Ruimteplan 5 à 10 jaar 
Seizoenen van de dag Inbouw Ruimteplan 6 uur 

Meteorologische seizoenen 
Huid Transparantie 3 maanden 
Huid Thermische isolatie 3 maanden 
n.t.b. Thermische massa 3 maanden 

 

Uit tabel 7.1 is af te leiden dat de verschillende seizoenen leiden tot aanpasbaarheid van een viertal 

eigenschappen, te weten: 

 Aanpasbaar ruimteplan; 

 Aanpasbare huid m.b.t. transparantie; 

 Aanpasbare huid m.b.t. thermische isolatie; 

 Aanpasbare thermische massa. 

 

Deze vier eigenschappen vormen als het ware de ‘ontwerpproblemen’, waarvoor in de morfologische 

analyse deeloplossingen gegenereerd dienen te worden. 

 

7.2.2 Toetsingscriteria 

Middels een morfologische analyse is het mogelijk om voor elk ‘ontwerpprobleem’ een (groot) aantal 

deeloplossingen te genereren. Vervolgens worden varianten gecreëerd door verschillende 

deeloplossingen met elkaar te combineren.  

 

Om uiteindelijk de opgestelde varianten op objectieve wijze te beoordelen is het noodzakelijk om 

toetsingscriteria op te stellen. Deze toetsingscriteria komen voort uit eisen enerzijds en wensen 

anderzijds. Hieronder wordt een toelichting gegeven hierop. 

 

Toetsingscriteria gebaseerd op eisen 

Toetsingscriteria gebaseerd op eisen vormen de primaire toetsingscriteria. Met andere woorden: 

ontwerpvarianten dienen aan al deze criteria te voldoen. Is dit niet het geval, dan vervalt deze 

ontwerpvariant.  

 

In tabel 7.2 is een overzicht opgenomen van de primaire toetsingscriteria. De opgestelde 

deeloplossingen worden aan de hand van deze toetsingscriteria beoordeeld. Hierbij wordt een 

tweeschaal aangenomen, bestaande uit (+) en (-). Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 

 Een deeloplossing wordt beoordeeld met een (+) wanneer de deeloplossing voldoet aan het 

gestelde toetsingscriteria. 

 Een deeloplossing wordt beoordeeld met een (-) wanneer de deeloplossing niet voldoet aan 

het gestelde toetsingscriteria.  

 

In tabel 7.2 is aangegeven wanneer een deeloplossing met een (+) of (-) beoordeeld wordt aangaande 

de verschillende toetsingscriteria.  
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Tabel 7.2: Overzicht van primaire toetsingscriteria en wijze van beoordeling 
 

 Toetsingscriterium Toelichting Beoordeling 

1 
Geen negatieve impact 
op mens & milieu 

Een negatieve impact op de mens kan 
ontstaan wanneer het comfort (of andere 
behoeften) op negatieve wijze beïnvloedt 
worden.  
Een negatieve impact op het milieu kan 
ontstaan wanneer het energiegebruik (of 
andere aspecten. 

(-): Negatieve impact op 
mens & milieu. 
(+): Positieve of neutrale 
impact op mens & milieu. 

2 
Faciliteren van een 
buitenruimte 

Een buitenruimte die een extra ruimte 
creëert waarbij men zich in buiten waant 
maar waarbij men afgeschermd is van 
weersinvloeden. Hierdoor kan een bijdrage 
geleverd worden aan de gezondheid van de 
mens. 

(-): Geen mogelijkheid tot 
faciliteren van buitenruimte. 
(+): Mogelijkheid tot 
faciliteren van buitenruimte. 

3 
Aanpasbaarheid van de 
gevel per ruimte 
regelbaar 

Het kunnen reguleren van de gevel per 
ruimte biedt een grotere vrijheid aan 
gebouwgebruikers. Bovendien kan er voor 
elke gebruiksruimte een optimale situatie 
gecreëerd worden.  

(-): Aanpasbaarheid van de 
gevel niet regelbaar per 
ruimte. 
(+): Aanpasbaarheid van de 
gevel regelbaar per ruimte. 

4 

Aanpasbaarheid van 
ruimteplan ten 
behoeve van een 
veranderende 
zorgvraag 

Het mogelijk maken tot het toenemen van 
ruimteafmetingen leidt ertoe dat een 
mogelijke zorgvraag ingepast kan worden 
binnen het ruimteplan. De mogelijkheid tot 
toename van grootte is gerelateerd aan 
mogelijke beperkingen enerzijds en 
zorgmeubilair anderzijds.  

(-): Geen mogelijkheid tot 
aanpasbaarheid van 
ruimteplan. 
(+): Mogelijkheid tot 
aanpasbaarheid van 
ruimteplan. 

5 
Ruimten zijn te allen 
tijden toegankelijk c.q. 
bereikbaar 

Het toegankelijk houden van ruimten bij 
ruimteoptimalisatie draagt bij aan het 
functioneel houden van het gebouw en bij 
het behoud van wooncomfort. 

(-) Ruimten zijn niet te allen 
tijden toegankelijk c.q. 
bereikbaar. 
(+): Ruimten zijn te allen 
tijden toegankelijk c.q. 
bereikbaar.  

    

 

Terugblikkend op de primaire toetsingscriteria kan geconcludeerd worden dat deze niet (allen) 

juist zijn en/of dat de aansluiting met het Fit the Future woonconcept niet (direct) te achterhalen is. 

Ter beeldvorming: 

 Toetsingscriteria 1 is een voorbeeld van een onjuist toetsingscriteria, gezien dit 

samengesteld is uit een tweetal aspecten (te weten mens en milieu). Het zou beter zijn 

geweest wanneer dit toetsingscriteria verdeeld zou zijn in een tweetal toetsingscriteria. 

 Toetsingscriteria 2 is niet direct gerelateerd aan (de beschrijving van) het Fit the Future 

woonconcept. Het creëren van een buitenruimte komt (deels) voort uit de seizoenen van het 

leven en (deels) uit de meteorologische seizoenen. Door een verminderde mobiliteit als 

gevolg van de seizoenen van het leven en door ‘gevaarlijke’ buitensituaties als gevolg van 

bijv. sneeuw en/of gladheid, is er een idee ontstaan om ‘sociale isolatie’ van senioren tegen 

te gaan. Een oplossing hiervoor op gebouwniveau is het creëren van een (overdekte) 

buitenruimte c.q. serre. Hierdoor is het voor bewoners toch mogelijk om gedurende de 

herfst- en winterperiode op veilige wijze naar buiten te gaan (Pressman, 1991).  

 

Op het moment van dit schrijven bestaat de overtuiging dat het beter zou zijn wanneer de primaire 

beoordelingscriteria gebaseerd/gerelateerd zouden zijn aan het Fit the Future woonconcept. De 

reden dat dit destijds niet gelukt is, is dat de uitgangspunten met betrekking tot het woonconcept in 

onvoldoende mate duidelijk waren. Hierdoor zijn enkele (toelichtingen bij de hierboven) opgestelde 

toetsingscriteria onduidelijk, hetgeen de verdere voortgang gehinderd heeft.  
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Toetsingscriteria gebaseerd op wensen 

Toetsingscriteria gebaseerd op wensen vormen de secundaire toetsingscriteria. Met andere woorden: 

het is wenselijk dat de ontwerpvarianten voldoen aan deze gestelde criteria. Door te bepalen hoe de 

verschillende ontwerpvarianten voldoen aan secundaire toetsingscriteria kan uiteindelijk de keuze 

gemaakt worden voor een geschikte variant. 

 

In tabel 7.3 is een overzicht opgenomen van de secundaire toetsingscriteria. De opgestelde 

deeloplossingen en oplossingsvarianten worden aan de hand van deze toetsingscriteria beoordeeld. 

Hierbij wordt een drieschaal opgenomen, bestaande uit (+), (o) en (-). Hierbij gelden de volgende 

uitgangspunten: 

 Een deeloplossing wordt beoordeeld met een (+) wanneer de deeloplossing/variant een 

positieve bijdrage levert aan het gestelde toetsingscriteria.  

 Een deeloplossing wordt beoordeeld met een (o) wanneer de deeloplossing/variant een 

neutrale bijdrage levert aan, of geen invloed heeft op het gestelde toetsingscriteria. 

 Een deeloplossing wordt beoordeeld met een (-) wanneer de deeloplossing/variant een 

negatieve bijdrage levert aan het gestelde toetsingscriteria.  

 

In tabel 7.3 is aangegeven wanneer een deeloplossing met een (+), (o) of (-) beoordeeld wordt 

aangaande de verschillende toetsingscriteria.  

 
Tabel 7.3: Overzicht van secundaire toetsingscriteria en wijze van beoordeling 
 

 Toetsingscriterium Toelichting Beoordeling 

1 
Belemmering in de 
gevel 

Elementen in de gevel kunnen, ook wanneer 
zij niet als afscherming gebruikt worden, in 
bepaalde mate een belemmering vormen 
voor bijvoorbeeld uitzicht en/of 
daglichttoetreding.  

(-): De belemmering is 
blijvend. 
(o): De belemmering is 
verplaatsbaar. 
(+): Er is geen belemmering. 

2 
Aanpasbaarheid van 
ruimtes in relatie tot de 
gevel  

Afstemming tussen ruimte c.q. 
ruimteafscheidingen en de gevel kan 
bijdragen aan het creëren van een optimale 
leefomgeving per ruimte. 

(-): Afhankelijkheid 
(koppeling) van de gevel en 
de inbouw 
(o): Aanpasbaarheid per 
stramien. 
(+): Volledige 
aanpasbaarheid van gevel 
aan ruimtes en vice versa. 

3 
Toepasbaarheid binnen 
bestaande bebouwing 

De eenvoud en mate waarin een ontwerp-
oplossing naast nieuwbouw ook toepasbaar 
is binnen bestaande bebouwing. 

(-): Elementen zijn groot 
en/of zwaar. 
(o): Elementen zijn groot en 
lucht of klein en zwaar. 
(+): Elementen zijn klein 
en/of licht. 

4 
Merkbare verandering 
voor gebouwgebruikers 

De mate waarin veranderingen van de 
gevelconfiguratie opgemerkt kan worden 
door de gebouwprestaties is afhankelijk van 
hoe subtiel wijzigingen plaats kunnen vinden.  

(-): Geen standen mogelijk 
(alleen open en dicht). 
(o): Beperkt aantal standen 
mogelijk. 
(+): Meerdere standen 
mogelijk. 

5 
Regelbaarheid door 
gebouwgebruikers 

De mate waarin de gebouwgebruiker invloed 
kan uitoefenen op aanpasbaarheid van de 
gebouwprestaties.  

(-): Geen standen mogelijk 
(alleen open en dicht). 
(o): Grote elementen met 
regelbaarheid in standen. 
(+): Kleine elementen met 
regelbaarheid in standen.  
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7.3 Morfologische analyse 
De toegepaste morfologische analyse dient om ontwerpoplossingen aan te dragen voor een viertal 

eigenschappen, te weten een aanpasbaar ruimteplan, aanpasbare huid m.b.t. transparantie, 

aanpasbare huid m.b.t. thermische isolatie en aanpasbare thermische massa. Een totaaloverzicht van 

de uitgevoerde morfologische analyse is opgenomen in bijlage E. I. Om onderscheid te maken in de 

verschillende onderdelen van het morfologisch overzicht, beschikt elke onderdeel over een eigen 

tabelnummer.  

 

In afbeelding 7.2 is een overzicht opgenomen van de morfologische analyse. Hierbij zijn de 

benamingen van de verschillende onderdelen uit de morfologische analyse aangeduid ter 

verduidelijking van toelichtingen hierop.  

 

7.3.1 Categorisatie deeloplossingen 

In de morfologische analyse (zie tabel E.1 en/of afbeelding 7.2) zijn voor de verschillende 

gebouweigenschappen verschillende deeloplossingen opgenomen. Deze deeloplossingen zijn 

onderverdeeld in een vijftal categorieën, te weten schuiven, opvouwen, roteren, opklappen en diverse 

opties. Door categorisatie is de morfologische analyse overzichtelijker.  

 

Binnen de gebouweigenschap aanpasbaar ruimteplan worden de deeloplossingen steeds gegeven 

voor een ruimte, module en wand. Hieronder worden deze drie componenten gedefinieerd: 

 Ruimte: heeft betrekking op aanpasbaarheid van het ruimteplan waarbij de aanpasbaarheid 

gevonden wordt tussen verschillende ruimten. De afmetingen van de individuele ruimten zijn 

niet aanpasbaar. 

Terugblikkend op de secundaire toetsingscriteria kan geconcludeerd worden dat deze niet (allen) 

duidelijk en/of meetbaar zijn en dat de toetsingscriteria ontstaan zijn vanuit de voorkeuren van het 

onderzoeksteam. Ter beeldvorming: 

 Toetsingscriteria 3 bevat een omschrijving en beoordelingswijze welke niet afhankelijk is 

van een deeloplossing/oplossingsvariant maar van de wijze waarop een deeloplossing 

uitgewerkt wordt binnen een oplossingsvariant. Destijds is dit bepaald aan de hand van 

suggesties, hetgeen kan leiden tot onjuiste conclusies. 

 

Op het moment van dit schrijven bestaat de overtuiging, dat het beter zou zijn wanneer de 

secundaire beoordelingscriteria gebaseerd/gerelateerd zouden zijn aan enerzijds de toekomstige 

gebouwgebruiker en anderzijds aan de context waarbinnen het ontwerp geplaatst zou worden. 

Gezien de eisen van een mogelijke gebouwgebruiker en een context waarbinnen het ontwerp 

geplaatst kan worden niet gedefinieerd zijn, heeft dit geleid tot onduidelijke beoordelingscriteria. 

Dit heeft geresulteerd in een hindering van de voortgang. 

Categorieën 

Eigenschappen 

Componenten 

Deeloplossing 

Afb. 7.2: Benaming van verschillende onderdelen uit de morfologische analyse 
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 Module: heeft betrekking op aanpasbaarheid van het ruimteplan waarbij de aanpasbaarheid 

gevonden wordt tussen verschillende modulen. Een module is een (ruimte)scheidend element 

dat installaties bevat en mogelijk een vaste inrichting kan bevatten.  

 

 Wand: heeft betrekking op aanpasbaarheid van het ruimteplan waarbij de aanpasbaarheid 

gevonden wordt tussen verschillende wanden. Een wand is een (ruimte)scheidend element dat 

mogelijk installaties kan bevatten. Een wand bevat (in tegenstelling tot de module) geen vaste 

inrichting.  

 

Uitsluiting van deeloplossingen 

Bij het genereren van deeloplossingen voor de verschillende eigenschappen is er bewust voor gekozen 

om enkele deeloplossingen niet op te nemen in de morfologische analyse. Uitgesloten deeloplossingen 

zijn herbouwen, vervangen en toevoegen. De reden voor het uitsluiten is dat deze deeloplossingen te 

veel handelingen en arbeid omvatten, waardoor zij niet geschikt zijn om te voldoen aan de 

aanpasbaarheidsfrequentie die voortkomt uit de seizoenen van de dag en de meteorologische 

seizoenen. Gezien de tijdsduur van de verschillende seizoenen blijkt dat de seizoenen van de dag 

maatgevend zijn. 

 

Uitgangspunt 

→ Het genereren van deeloplossingen voor aanpasbaarheid van de huid is beperkt tot de 

gevel. 

 

De reden voor het uitsluiten van de dakconstructie is gebaseerd op de aanname dat de eisen die aan 

gevel gesteld worden hoger zijn dan de eisen die aan een dakconstructie gesteld worden. Hierbij 

kan gedacht worden aan de aspecten als passieve zonne-energie en daglichttoetreding maar ook 

aspecten als privacy en sociale interactie. Deze aspecten worden (in de meeste gevallen) niet of in 

mindere mate toegekend aan dakconstructies. De gevelconstructie wordt dan ook aangenomen als 

maatgevend voor het ontwikkelen van aanpasbaarheid voor de huid. 

 

Bij het genereren van deeloplossingen voor de huid (gevelconstructie) kan er onderscheid gemaakt 

worden in oplossingen die uitgaan van een éénlaagse huidconstructie of meerlaagse huidconstructie. 

Het is niet wenselijk dat het interieur in fysiek contact staat met het exterieur wanneer de 

huidconstructie zich aanpast, rekening houdend met onder andere inbraakveiligheid, 

energiezuinigheid en wisselende weersomstandigheden. Uitgaande van een éénlaagse constructie is 

dit (gedurende het tijdstip van aanpassing) het geval. Dit is dan ook de reden om éénlaagse 

huidconstructies uit te sluiten uit de morfologische analyse. 

 

7.3.2 Selectie van deeloplossingen 

Toetsing aan primaire toetsingscriteria 

Zoals beschreven in § 7.2.2, vervalt een deeloplossing indien deze niet voldoet aan alle primaire 

toetsingscriteria (c.q. eisen). In tabel E.2 is de toetsing van de deeloplossingen aan de primaire 

toetsingscriteria opgenomen. Uit de toetsing blijkt dat achttien van de 45 deeloplossingen niet voldoen 

aan de gestelde eisen, waardoor zij vervallen als mogelijke deeloplossingen. In tabel E.3 zijn de 

vervallen opties op visuele wijze herkenbaar gemaakt, waarna deze in tabel E.4 niet meer opgenomen 

zijn. 

 

Toetsing aan secundaire toetsingscriteria 

Tevens zijn er secundaire toetsingscriteria (c.q. wensen) opgesteld. In tabel E.5 is de toetsing van de 

(overgebleven 27) deeloplossingen aan de secundaire toetsingscriteria opgenomen. Hieruit ontstaat er 

inzicht in hoe de individuele deeloplossingen aansluiten op de secundaire toetsingscriteria (c.q. 

wensen).  
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Als kanttekening moet hierbij gemaakt worden dat het combineren van (relatieve) hoge scores samen 

niet hoeft te resulteren in optimale gebouweigenschappen. Het combineren van lage scores (evt. met 

hoge scores) kan in sommige situaties resulteren een beter functionerend gebouw. 

 

7.3.3 Opstellen van varianten 

Nu in kaart is gebracht welke deeloplossingen voldoen aan de primaire toetsingscriteria en hoe deze 

voldoen aan de secundaire toetsingscriteria, is het mogelijk om varianten op te stellen door de 

deeloplossingen met elkaar te combineren. 

 

Criteria ten behoeve van het opstellen van oplossingsvarianten 

Om willekeurig opgestelde oplossingsvarianten (enigszins) uit te sluiten zijn er een drietal criteria 

aangenomen om oplossingsvarianten te creëren. In tabel 7.4 is een overzicht van de opgestelde criteria 

opgenomen. 

 
Tabel 7.4: Opgestelde criteria ten behoeve van het opstellen van oplossingsvarianten 
 

Variant Criterium 

Variant 1 
Behalen van de hoogst mogelijke score, waarbij er gebruik wordt gemaakt van 
overeenkomstige/gelijke deeloplossingen per gebouweigenschap. 

Variant 2 
Behalen van hoogst mogelijk score, waarbij er gebruik wordt gemaakt van verscheidene 
deeloplossingen per gebouweigenschap. 

Variant 3 

Behalen van hoogst mogelijke score, waarbij er gebruik wordt gemaakt van 
overeenkomstige/gelijke deeloplossingen per gebouweigenschap (waarbij de 
overeenkomstige/gelijke deeloplossingen niet gelijk mogen zijn aan de deeloplossingen 
toegepast in variant 1).  

 

Opgestelde varianten 

Aan de hand van de opgestelde criteria (zie tabel 7.4) zijn er een drietal ontwerpvarianten opgesteld. 

Een overzicht hiervan is opgenomen in tabel E.6. Aan de hand van de gekozen deeloplossingen is het 

mogelijk om de totaalscores van de oplossingsvarianten te bepalen. Een overzicht hiervan is 

opgenomen in tabel E.7. 

 

Tabel 7.5 combineert de hierboven (in de bijlage E. I geplaatste) tabellen. Hieruit blijkt dat variant 1 

resulteert daarbij in een totaalscore van 14 punten, waar variant 2 en 3 resulteren in een score van 12 

respectievelijk 10 punten.  
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Tabel 7.5: Overzicht van de opgestelde ontwerpvarianten inclusief gekozen deeloplossingen en bijbehorende scores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenschappen Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Aanpasbaar 
ruimteplan 

 
Wand – schuiven Module - schuiven Wand - schuiven 

Score deeloplossing: 4 Score deeloplossing: 2 Score deeloplossing: 4 

Aanpasbare 
gevel m.b.t. 
transparantie 

Elementen gevel - roteren 
 

Gordijnen – schuiven 
 

Jaloezieën - opvouwen 

Score deeloplossing: 4 Score deeloplossing: 4 Score deeloplossing: 2 

Aanpasbare 
m.b.t. 
thermische 
isolatie 

Elementen gevel - roteren Elementen gevel -roteren 
 

Jaloezieën - opvouwen 

Score deeloplossing: 3 Score deeloplossing: 3 Score deeloplossing: 2 

Aanpasbare 
thermische 
massa 

Elementen gevel - roteren 

 

 
 
Hybride thermische massa in 
het gebouw 

 
Jaloezieën - opvouwen 

Score deeloplossing: 3 Score deeloplossing: 3 Score deeloplossing: 2 

Totaal  14 12 10 
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7.3.4 Beoordeling van varianten 

De drie ontwerpvarianten verschillen weliswaar in totaalscore, maar de verschillen zijn dermate 

gering dat er niet (direct) gesteld kan worden dat de ene variant (dermate) beter is dan de ander. De 

verschillen in scores zijn mogelijk toe te wijzen aan de kleine mate van subjectiviteit bij de opgestelde 

beoordeling. Hiervan uitgaande mag gesteld worden dat de drie varianten enigszins gelijkwaardig 

zijn. 

 

 

  

Na het opstellen van de ontwerpvarianten is een analyse van de ontwerpvarianten een logische 

stap. Door het analyseren van de ontwerpvarianten op (technische) haalbaarheid wordt duidelijk 

hoe de ontwerpvarianten vorm (kunnen) krijgen.  

Uit de analyse blijkt enerzijds welke ontwerpvarianten een hogere potentie hebben (ten opzichte 

van de andere ontwerpvarianten) om verder uitgewerkt te worden en anderzijds welke 

deeloplossingen niet optimaal blijken te zijn (in relatie tot elkaar).  

 

De vervolgstap hierbij is dan ook om, na het uitvoeren van de analyse, een keuze te maken voor de 

ontwerpvarianten waarmee verder gegaan wordt. Het kiezen voor de ontwerpvariant welke de 

hoogste potentie biedt lijkt dan ook voor de hand liggend. 

 

Uit de analyse blijkt ook welke deeloplossingen niet optimaal zijn (in relatie tot elkaar). De 

volgende stap is dan ook het optimaliseren van de gekozen ontwerpvariant. Na optimalisatie is er 

echter nog geen ‘harde eis’ voor een ontwerp. Er wordt slechts een ontwerprichting aangegeven. 

 

De stap daarna is dan ook om de ontwerprichting (technisch) uit te werken. Gedurende het 

uitwerkingsproces kunnen er concessies gedaan worden welke voortkomen uit (technische) 

uitwerkingsoplossingen. 

 

Zoals uit bovenstaande blijkt, hadden er dus nog een viertal stappen plaats kunnen vinden. Deze 

stappen zijn echter niet meer doorlopen. De stappen zijn als volgt: 

1. Analyse (naar (technische) haalbaar); 

2. Kiezen voor ontwerpvariant; 

3. Optimaliseren van ontwerpvariant; 

4. (Technisch) uitwerken van ontwerpvariant. 
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In de vergrijzende Nederlandse samenleving is er een toenemende vraag naar geschikte woningen 

voor senioren. In dit onderzoek is getracht een antwoord te bieden aan de toenemende vraag door het 

ontwikkelen van een nieuw woonconcept voor de (nabije) toekomst. De onderzoeksvraag die de 

leidraad voor het onderzoek heeft gevormd is als volgt: op welke wijze kunnen de behoeften van 

senioren in het Nederland van 2030 vertaald worden naar een duurzaam woonconcept? Hieronder 

wordt een antwoord gegeven op deze vraag. 

 

De context van het te ontwikkelen woonconcept wordt gevormd door het Nederland van 2030. Om 

inzicht te verkrijgen in de toekomstsituatie is het middels scenarioplanning mogelijk om te bepalen 

welke situaties als maatgevend gelden voor het te ontwikkelen woonconcept. Scenarioplanning maakt 

gebruik van kernonzekerheden: trends met een hoge impact op het wonen maar waarbij de 

ontwikkeling van deze trends heel onzeker is. Nederland in 2030 wordt gekenmerkt door een tweetal 

kernonzekerheden, welke betrekking hebben op grondstoffen (zijn deze schaars of in voldoende mate 

aanwezig?) en de samenleving (is men collectief of individueel ingesteld?). Gezien er verschillende 

toekomstscenario’s mogelijk zijn, dient het te ontwikkelen woonconcept te kunnen functioneren in de 

gestelde toekomstscenario’s. 

Binnen deze context dienen woningen stimulerend te zijn c.q. een positieve bijdrage te leveren aan (de 

gezondheid van) de mens en het milieu. Trends en ontwikkelingen blijken met elkaar in relatie te 

(kunnen) staan. De vraag naar een stimulerende woonomgeving vindt oorsprong in demografische 

trends, welke met een hoge zekerheid te voorspellen zijn (gezien zij gebaseerd zijn op meetbare 

gegevens). Zo blijkt dat de toenemende vergrijzing leidt tot een toename van het aantal (chronisch) 

zieken, terwijl onder invloed van een bevolkingstoename de druk op het milieu toeneemt.  

 

De behoeften van senioren worden gevormd door comfort, autonomie, sociale interactie, privacy en 

veiligheid & zekerheid. Deze samenstelling van behoeften zijn in beginsel voor ieder individu gelijk, 

ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand. Het voldoen aan de behoeften van de mens kan een bijdrage 

leveren aan zijn/haar welzijn. Gezondheid is een toestand van totaal fysiek-, mentaal- en sociaal 

welzijn, waardoor het voldoen aan de behoeften een (positieve) bijdrage kan leveren aan de 

gezondheid van een individu. Het nieuw te ontwikkelen woonconcept dient een positieve invloed uit 

te oefenen op (de gezondheid van) de mens. De basis om hieraan te voldoen wordt dan ook gevormd 

door aansluiting van de woonomgeving aan de individuele behoeften.  

Hoewel de samenstelling van behoeften in beginsel universeel zijn, kunnen de behoeften gedurende 

tijd wijzingen. Bovendien kan de waarde die men aan de verschillende behoeften hecht en/of de wijze 

waarop men invulling geeft aan de behoeften veranderen gedurende tijd. Deze veranderingen kunnen 

het gevolg zijn het verouderen van het individu en/of door (toekomstige) ontwikkelingen. Dit sluit aan 

op het theoretisch kader, waarin gesteld is dat functionele en prestatie eisen onderhevig zijn aan tijd 

(en context). Om te voldoen aan (veranderende) behoeften van het individu dient het nieuw te 

ontwikkelen woonconcept het mogelijk te maken om zich aan te kunnen passen aan de individuele 

behoeften.  

 

Een woonconcept omschrijft een visie over de wijze waarop de aansluiting van de prestatie eisen op 

de functionele eisen vertaald wordt naar een woning of woongebouw. De functionele eisen (gevormd 

door mens en milieu) en de prestatie eisen (gevormd door gebouw en intelligente technologie) vormen 

de basis voor het te ontwikkelen woonconcept. Het blijkt dat de gestelde thema’s uit het theoretisch 

kader slechts gedeeltelijk en gefragmenteerd aanwezig zijn in reeds bestaande woonconcepten en 

gerealiseerde voorbeeldprojecten behorende tot deze woonconcepten. Deze mismatch tussen 

theoretische achtergrond en praktijktoepassingen leidt tot het uitgangspunt dat het nieuw te 

ontwikkelen woonconcept gebaseerd dient te zijn op een integratie van de vier thema’s uit het 

theoretisch kader. 

Intelligente technologie blijkt slechts in beperkte mate toegepast te worden binnen bestaande 

woonconcepten. De implementatie van intelligente technologie kent echter vele voordelen, onder 

andere met betrekking tot het welzijn van de gebouwgebruiker en het reduceren van de 

milieubelasting. Intelligente technologie kan dan ook als middel dienen om te voldoen aan de 

functionele eisen enerzijds en de prestatie eisen anderzijds.  
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Het antwoord op de hoofdvraag van het onderzoek wordt gegeven door het Fit the Future 

woonconcept: een integrale benadering van mens en milieu in de bebouwde omgeving. Dit 

woonconcept is het resultaat van het onderzoek naar de drie onderdelen uit de hoofdvraag, te weten 

(1) het Nederland in 2030; (2) de behoeften van senioren, en; (3) bestaande woonconcepten.  

 

Het Fit the Future woonconcept wordt gesymboliseerd door verschillende seizoenen. Deze seizoenen 

staan voor (al dan niet terugkerende) veranderingen in eisen die gesteld worden aan de bebouwde 

omgeving. De seizoenen hebben verschillende frequenties van aanpasbaarheid. De seizoenen van het 

leven symboliseren verschillende levensfasen van een individu terwijl de seizoenen van de dag 

betrekking hebben op de verschillende activiteiten gedurende de dagdelen. De meteorologische 

seizoenen spelen in op veranderingen in klimatologische omstandigheden.  

Uitgangspunt van het Fit the Future woonconcept is dat gebouwen zich aan kunnen passen aan 

veranderende eisen (die voortkomen uit de verschillende seizoenen) gedurende tijd, waardoor er 

sprake is van een woonconcept dat zich aan kan blijven passen aan toekomstomstandigheden. Hierbij 

dient (de gezondheid van) de mens en het milieu doorlopend gestimuleerd te worden. In combinatie 

met de integrale benadering van mens en milieu in de bebouwde omgeving is hierdoor sprake van een 

duurzaam woonconcept in de breedste zin van het woord.  

 

Het vertalen van het Fit the Future woonconcept naar een ontwerp voor een gebouw((onder)deel) 

blijkt moeilijk te zijn, met name door het op gelijkwaardige wijze implementeren van de thema’s 

mens, milieu en gebouw. Bij het streven van gelijke aanwezigheid van de drie thema’s in een ontwerp 

kunnen er conflicten ontstaan, waarbij het ontwerp (mogelijk) een bijdrage levert aan een thema en 

een negatieve invloed heeft op een ander thema. Hierdoor kan het noodzakelijk blijken om gedurende 

de ontwerpfase compromissen te sluiten.  

Een bijkomend gegeven waardoor het moeilijk blijkt om de vertaalslag naar een praktijkoplossing te 

maken is de afwezigheid van objectieve eisen (voortkomend uit de uitgangspunten van het Fit the 

Future woonconcept). Het woonconcept gaat uit van gebouwen die zich aan kunnen passen aan 

veranderende eisen gedurende tijd. Om hier vorm aan te geven worden er door het woonconcept een 

drietal seizoenen onderscheiden. Hoewel deze seizoenen een beschrijving geven van (mogelijke) 

veranderingen in eisen, worden hier geen objectieve kenmerken aan toegevoegd. Het ontbreken van 

objectiviteit maakt het mogelijk dat het woonconcept zich kan blijven ontwikkelen. De keerzijde 

hiervan is echter dat duidelijkheid ontbreekt bij het vertalen van het Fit the Future woonconcept naar 

een ontwerp.  
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In de discussie van een onderzoek wordt er gekeken naar de onderzoeksopzet en de behaalde 

resultaten in het onderzoek. Dit onderdeel van het onderzoek wordt dan ook gekenmerkt door een 

interpretatie van de resultaten, mogelijke beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen voor een 

vervolgonderzoek. Hieronder worden deze onderdelen per onderdeel van het onderzoek behandeld.  

 

Nederland in 2030 
Uit het onderzoek naar trends en ontwikkelingen blijkt dat Nederland in 2030 wordt gekenmerkt door 

een tweetal kernonzekerheden. Deze hebben betrekking op grondstoffen (zijn deze schaars of in 

voldoende mate aanwezig?) en de samenleving (is men collectief of individueel ingesteld?). Binnen de 

mogelijke scenario’s voor de toekomst, blijkt dat woningen stimulerend c.q. een positieve bijdrage 

dienen te leveren aan de mens en het milieu. Deze resultaten komen voort uit een evaluatie van 

eenentwintig trends en ontwikkelingen, waaruit de invloed van trends op elkaar en de verwachte 

context in te toekomst is gebleken.  

 

In het huidige onderzoek is gekozen om economische en politieke trends buiten beschouwing te laten. 

Deze keuze is gemaakt om te komen tot een concept dat volledig focust op mens en milieu, zonder 

hierbij op voorhand een beperking te hebben op het gebied van beleid of financiële haalbaarheid. 

Echter indien andere en/of meer trends geëvalueerd zouden worden, zou er mogelijk een ander beeld 

kunnen ontstaan op de invloed van trends onderling. Daardoor zou er een lichte verschuiving plaats 

kunnen vinden in de resultaten, waardoor de verwachte context van Nederland in 2030 enigszins 

verandert. Om het onderzoek naar trends en ontwikkelingen completer te maken, zouden politieke en 

economische trends geïntegreerd kunnen worden. Echter de geschetste hoofdlijnen van de verwachte 

context zullen hierdoor niet veranderen. Naar verwachting zal in dat geval enkel een verandering 

optreden binnen de individuele trends en de invloed van de trends onderling. 

 

Behoeften van senioren 
Uit het onderzoek naar de behoeften van senioren blijkt dat deze worden gevormd door comfort, 

autonomie, sociale interactie, privacy en veiligheid & zekerheid. Deze samenstelling van behoeften 

zijn in beginsel voor ieder individu gelijk, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand. Echter gedurende 

de tijd kunnen de behoeften zelf, de waarde die men aan de behoeften hecht en/of de wijze waarop 

men invulling geeft aan de behoeften veranderen. Deze veranderingen kunnen het gevolg zijn van 

veroudering van het individu en/of door (toekomstige) ontwikkelingen. 

 

In het huidige onderzoek is ervoor gekozen om de behoeften van de mens in kaart te brengen, waarbij 

voor de factoren behorende tot een specifieke behoefte subjectieve eisen zijn opgesteld. Juist door 

objectieve eisen op te stellen binnen de behoeften van de mens, zouden de eisen om te voldoen aan de 

behoeften beter in kaart zijn te brengen. Daardoor is het beter mogelijk om een technische invulling te 

geven aan de behoeften. 

 

Woonconcepten 
Uit het onderzoek naar bestaande woonconcepten blijkt dat er sprake is van een mismatch tussen de 

theoretische achtergrond en praktijktoepassingen. De thema’s mens, milieu, gebouw en intelligente 

technologie uit het theoretisch kader blijken namelijk slechts gedeeltelijk en gefragmenteerd aanwezig 

te zijn in de reeds bestaande woonconcepten. Deze bevinding is eveneens terug te zien binnen de 

gerealiseerde voorbeeldprojecten die behoren tot de beschouwde woonconcepten. Daarnaast blijkt dat 

intelligente technologie slechts in beperkte mate wordt toegepast binnen bestaande woonconcepten. 

 

In het huidige onderzoek is ervoor gekozen om een clustering te maken van 200 verschillende 

woonconcepten en vervolgens per cluster een woonconcept te onderzoeken. Door de gekozen opzet 

van de clustering en de keuze van woonconcepten binnen de verschillende thema’s (mens, milieu, 

intelligente technologie en gebouw/aanpasbaarheid) is het de verwachting dat een compleet en breed 
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beeld is opgesteld van de mogelijke concepten. Het is door deze opzet niet de verwachting dat de 

conclusie in hoofdlijnen zal veranderen, wanneer er andere woonconcepten per cluster worden 

gekozen om verder te analyseren. Daarentegen kunnen de conclusies die zijn getrokken op basis van 

de best practices veranderen indien nieuwere en innovatievere concepten geanalyseerd worden. Door 

meer van dergelijke projecten te selecteren, kunnen de nieuwste technieken worden meegenomen bij 

de ontwikkeling van het woonconcept. Mogelijk vindt er met de ontwikkeling van nieuwe 

vooruitstrevende projecten een betere aansluiting plaats op de thema’s mens, milieu, gebouw en 

intelligente technologie. 

 

Conceptvorming 
Het onderzoek naar de drie onderdelen Nederland in 2030, behoeften van senioren en woonconcepten 

heeft geleid tot een woonconcept voor een integrale benadering van mens en milieu in de bebouwde 

omgeving, namelijk het Fit the Future woonconcept. Dit woonconcept wordt gesymboliseerd door 

verschillende seizoenen die elk een andere frequentie hebben van aanpasbaarheid, namelijk de 

seizoenen van het leven, de seizoenen van de dag en de meteorologische seizoenen. Uitgangspunt van 

het woonconcept is dat gebouwen zich aan kunnen passen aan de veranderende eisen (voortkomend 

uit deze seizoenen) gedurende de tijd, waardoor het zich kan blijven aanpassen aan toekomstige 

omstandigheden. 

 

Binnen het huidige onderzoek beschrijven de seizoenen voornamelijk welke veranderende eisen op 

kunnen treden als gevolg van het doorlopen van deze seizoenen. Hierbij zijn er geen objectieve eisen 

opgesteld voor mens en milieu die het gevolg kunnen zijn van de veranderingen. Met behulp van deze 

objectieve eisen kan er een verdere invulling worden gegeven aan het woonconcept. Bij het opstellen 

van deze objectieve eisen is het advies om dit te onderzoeken in afzonderlijke deelonderzoeken voor 

de verschillende seizoenen. Na afronding kunnen de deelonderzoeken worden gecombineerd, 

waardoor inzichtelijk wordt hoe de eigenschappen van de woning zich moeten kunnen aanpassen na 

verloop van tijd. 

 

Aansluitend hierop kan er een verdiepend onderzoek worden uitgevoerd naar de verschillende 

gebouwlagen, om te bepalen op welke wijze het beste voldaan kan worden aan de benodigde 

aanpasbaarheid van het gebouw. Het onderzoek kan gericht zijn op het bepalen van een wijze waarop 

voorkomen kan worden dat ‘snelle’ en ‘langzame’ gebouwlagen elkaar hinderen in de aanpasbaarheid 

binnen het opgestelde woonconcept. 

 

Na het verrichten van de mogelijke deelonderzoeken kunnen de resultaten gecombineerd worden om 

een verdere invulling te geven aan het woonconcept. Bij de integratie van de vier deelonderzoeken 

(naar de drie seizoenen en naar de scheiding van gebouwlagen) moet gestreefd worden naar een 

interactie tussen de eigenschappen van de verschillende gebouwlagen. Binnen het uiteindelijke 

woonconcept moeten de eigenschappen voortkomend uit de mens en het milieu in elke gebouwlaag 

op elkaar zijn afgestemd. Een compromis tussen de benodigde eigenschappen vanuit mens en milieu 

moeten hierbij waar mogelijk worden voorkomen. 

 

Uitwerking 
Binnen het onderzoek is gebleken dat het moeilijk is om een vertaling te maken van het Fit the Future 

woonconcept naar een ontwerp voor een gebouw(deel). Onder andere bij het streven naar een 

gelijkwaardige implementatie van de thema’s mens, milieu en gebouw binnen het ontwerp, blijkt dat 

er conflicten kunnen ontstaan. Daardoor levert het ontwerp mogelijk wel een bijdrage aan een van de 

drie thema’s, terwijl het een negatieve invloed heeft op een ander thema. Daarnaast blijkt een gebrek 

aan objectieve eisen met betrekking tot aanpasbare eigenschappen van het gebouw de vertaling naar 

een ontwerp te bemoeilijken. 
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Zoals besproken bij de conceptvorming kan een verdiepend onderzoek naar de seizoenen van het 

leven, de seizoenen van de dag en de meteorologische seizoenen bijdragen aan het inzichtelijk maken 

van de benodigde aanpasbaarheid van de eigenschappen. Het is van belang dat deze eigenschappen 

kunnen blijven veranderen en dus niet eenmalig worden afgestemd op een gestelde eis. Daardoor blijft 

het woonconcept veranderlijk, waardoor het minder gauw achterhaald raakt.  

 

Wanneer de objectieve eisen (voortkomend uit de verschillende seizoenen met betrekking tot mens en 

milieu) opgesteld zijn, kunnen de eigenschappen van het woonconcept vertaald worden naar de 

uitwerking van een woning. Hierbij wordt aanbevolen om rekening te houden met de 

gebouwgebruiker (rekening houdend met o.a. geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, leeftijd, 

financiële positie, levensstandaard en gezondheid) en locatie van de te bouwen woning (rekening 

houdend met o.a. regio (bijv. groei- of krimpregio) en stedenbouwkundige context). Hierdoor vindt er 

een optimale aansluiting plaats tussen Fit the Future woonconcept, woningontwerp, gebouwgebruiker 

en gebouwcontext.  

 

Wanneer het Fit the Future woonconcept vertaald is naar een woningontwerp, is het mogelijk om te 

onderzoeken hoe het woonconcept aansluit op de eisen en wensen gesteld door mens en milieu. In de 

gerealiseerde praktijk kan getoetst worden of de opgestelde objectieve eigenschappen aansluiten op de 

(veranderende) behoeften van de gebouwgebruikers. Hierdoor vindt als het ware een toetsing plaats 

van de seizoenen van het leven en de seizoenen van de dag. Ook de meteorologische seizoenen 

kunnen getoetst worden in de gerealiseerde praktijk, onder andere door te bepalen of er een 

energiebesparing en comfortverhoging gerealiseerd wordt door het toepassen van variabele 

gebouwprestaties.  

Na het toetsen van de aansluiting van het Fit the Future woonconcept aan de (gerealiseerde) praktijk 

is het wellicht mogelijk om een beoordelingsinstrument op te stellen met betrekking tot het 

woonconcept. Hierdoor ontstaat er inzicht in de mate waarin een uitwerking van het woonconcept 

aansluit op de eisen en wensen van mens en milieu. Hierdoor zou het mogelijk kunnen zijn om een 

woningontwerp te toetsen op aansluiting op het woonconcept voordat realisatie van de woning heeft 

plaatsgevonden, waardoor er telkens een optimalisatie van het ontwerp mogelijk is. 

 

Voor een brede aansluiting van het concept op de praktijk is het een aanbeveling om een 

vervolgonderzoek op te zetten naar de toepassing naast nieuwbouw. Bij dit onderzoek kan onderzocht 

worden wat de potentie is van het opgestelde concept binnen bestaande bouw, uitgaande van renovatie 

en/of transformatie. Hierbij is het ook mogelijk om te kijken op welke wijze(n) het concept toegepast 

en eventueel aangepast kan worden voor een bredere toepassing in de praktijk. Door een breder 

toepassingsgebied wordt de potentiële toepassing in de praktijk verhoogd, wat het aantal mogelijke 

toepassing en het slagen van het concept vergroot.  

 

Door de aanbevelingen in acht te nemen tijdens een vervolgonderzoek is het volgens ons –het 

onderzoeksteam– mogelijk om verder invulling te geven aan het Fit the Future woonconcept. 

Daarnaast zijn er binnen deze discussie voldoende aanknopingspunten aangekaart om het 

woonconcept uit te werken tot een praktijksituatie. 
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Bijlage A.I:  Onzekerheid en impact van trends en ontwikkelingen 
 
Tabel 1: Overzicht van trends en ontwikkelingen met hun mate van onzekerheid en impact  

Lage onzekerheid 1 – Hoge onzekerheid 5 Lage impact 1 – Hoge impact 5    

Trends en ontwikkelingen Onzekerheid Impact Toelichting* 

D
em

o
g

ra
fi

sc
h

e 

tr
en

d
s 

Vergrijzing 1 4 
- Leidt tot toename van chronisch zieken waardoor het wonen geschikt moet zijn voor deze    

  groeiende doelgroep. 

Bevolkingssamenstelling 1 4 - Leidt tot vergrijzing waardoor het wonen geschikt moet zijn voor deze groeiende doelgroep.  

Levensverwachting 1 4 - Leidt tot vergrijzing waardoor het wonen geschikt moet zijn voor deze groeiende doelgroep. 

Bevolkingsgroei 1 5 
- Leidt tot een toename van het aantal woningen, waardoor het land-, materiaal-, en energiegebruik  

  worden beïnvloed. 

Huishoudsamenstelling 2 3 

- De prognoses geven een daling weer van het aantal personen per huishouden (CBS, 2014g) maar er  

   bestaat een onzekerheid over de verdere daling, omdat de levensverwachting van mannen sneller  

   stijgt dan van vrouwen (CBS, 2014d; CBS, 2014e). 

- Leidt tot een toename van het aantal huishoudens (Huisman, et al.) en toename van eenzaamheid,  

  waardoor sociaal contact mogelijk moet worden gestimuleerd binnen het wonen. 

Regionale 

ontwikkelingen 
1 3 

- Leidt tot bevolkingsgroei in de steden waardoor het land-, materiaal-, en energiegebruik  

  worden beïnvloed. In de krimpregio’s is deze milieudruk kleiner. Omdat het woonconcept niet   

  voor een specifieke regio wordt ontwikkeld is de directe impact op het wonen kleiner dan bij de  

  trend bevolkingsgroei. 

S
o

ci
a

a
l-

cu
lt

u
re

le
 t

re
n

d
s 

Individualisering 2 4 

- Ondanks dat individualisering al sinds de jaren ’60 lijkt ingeburgerd, is het de vraag welke invloed  

   bijvoorbeeld de vergrijzing en daardoor stijgende zorgkosten hebben op hulp van familie en het  

   persoonlijke netwerk (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013). 
- Door de ontwikkelingen in de ICT vinden er vormen van collectiviteit plaats (Ministerie van  
   Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013). 
- Individualisering vereist mogelijk een grotere keuzevrijheid binnen het wonen. 

Collectiviteit 4 4 

- De onzekerheid bestaat vooral doordat collectiviteit in verschillende vormen kan voorkomen, zoals  

  tribalisering (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013), collectief inkopen  

  van diensten (Espria, 2013) en wonen onder gelijkgestemden (DC NOISE, 2010). Het is onzeker of  

  collectiviteit binnen elk van deze vormen even ver doordringt in de samenleving. 

- Collectiviteit zorgt mogelijk voor een connectie tussen woningen wat betreft sociaal contact,  

  energie en overige diensten of zelfs tot andere woonvormen.  

 



 

Trends en ontwikkelingen Onzekerheid Impact Toelichting* 
S

o
ci

a
a

l-
cu

lt
u

re
le

 

tr
en

d
s 

Afname acceptatie 

risico’s 
2 4 

- Het is onzeker of er sprake is van een doorgaande trend, omdat risicoreductie en veiligheid een prijs  

   hebben. Er wordt beroep gedaan op schaarse middelen maar ook op de behoefte privacy (Ministerie  
   van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013). 
- De afnemende acceptatie van risico’s kan leiden tot een eis naar stimulerende leefomgevingen. 

Van bezit naar gebruik 3 4 

- Onzekerheid bestaat doordat de trend aansluit bij de trend van collectiviteit, maar ingaat tegen de  

   trend van individualisering. Het is de vraag in hoeverre men bereid is afstand te doen van het  

   daadwerkelijk bezit van producten en diensten. 

- Deze trend kan een grote impact hebben op de wijze waarop men met het materiaalgebruik in  

   woningen om gaat. 

T
ec

h
n

o
lo

g
is

ch
e 

 

tr
en

d
s 

Convergerende 

technologieën 
1 3 

- De invloed op het wonen is niet direct terug te leiden, maar deze trend biedt de mogelijkheid tot  

   innovatieve technologische vooruitgang die ook te implementeren is in de woonomgeving. 

Verdere toename ICT 1 5 
- Een verdere toename van ICT zal ook zichtbaar worden in de woonomgeving, door een toenemende 

  automatisering binnen de woonomgeving (ICT~Office, 2012). 

Intelligente robotica 2 3 

- De onzekerheid bestaat of mensen intelligente robots toelaten of dat hun voorkeur toch uitgaat naar  

   menselijke hulp. 

- Intelligente robotica heeft voornamelijk impact op het leven van de mens, niet zozeer op de fysieke  

   kenmerken van de woning. 

Ambient intelligence 2 5 

- De onzekerheid bestaat of mensen het binnen hun woning accepteren, doordat zij mogelijk vrezen  

   dat de intelligentie voor hen bepaald en zij de regie verliezen. 

- Ambient intelligence heeft een grote invloed op het wonen, omdat woningen faciliterend  

   moeten zijn voor de technologie. Domotica bijvoorbeeld moet zo onzichtbaar mogelijk  

   aanwezig zijn (Mohammadi, 2010). 

3D-printen 2 4 

- De onzekerheid bestaat over de potentie van 3D-printen binnen de bouwsector (Teunissen et al.,  

   2013) om bouwdelen of gehele gebouwen te printen. 

- Indien 3D-printen binnen de bouwsector een vlucht neemt, heeft dat gevolgen voor de wijze  

   waarop woningen worden gerealiseerd. 

- 3D-printen kan de woonomgeving beïnvloeden doordat de woning wordt ingevuld met customized  

  elementen. 

 

  



 

Trends en ontwikkelingen Onzekerheid Impact Toelichting* 
E

co
lo

g
is

ch
e 

 

tr
en

d
s 

Schaarste van 

grondstoffen 
3 5 

- De onzekerheid bestaat doordat er mogelijk nieuwe technologieën en alternatieven worden  

   ontwikkeld (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013). 
- Schaarste van grondstoffen waarmee men bouwt beïnvloed direct het bouwen, maar wanneer er  

   geen schaarste is zal er minder worden geïnnoveerd binnen de woonomgeving op het gebied van  

   land-, materiaal,- en energiegebruik. 

Klimaatverandering 2 4 

- De onzekerheid bestaat over de schaal en snelheid van de klimaatverandering (Ministerie van  
   Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013), mede doordat de oorzaak niet eenduidig is. 

- Klimaatverandering verandert wel de wijze van bouwen, maar minder direct dan schaarste van  

   grondstoffen doordat het maatregelen tegen klimaatverandering betreft en geen direct gevolg voor     

   het bouwen zelf.  

Z
o

rg
-t

re
n

d
s 

Toename chronisch 

zieken 
2 5 

- Als gevolg van vergrijzing zal het aantal chronisch zieken toenemen, maar mogelijk roepen  

   bijvoorbeeld medische doorbraken deze stijging een halt toe. 

- Als gevolg van vergrijzing zal het wonen geschikt moeten zijn voor deze groeiende doelgroep. 

Human enhancement 3 4 

- De onzekerheid bestaat over de acceptatie binnen de samenleving om de gezondheid verder te  

   stimuleren door mogelijk onbekende veiligheidsrisico’s en langetermijneffecten (Ministerie van   
   Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013). 
- Indien er een stimulerende woonomgeving wordt verlangd die bijdraagt aan de gezondheid van  

   gezonde personen dan heeft dat een grote invloed op de invulling van deze woonomgeving. Indien  

   een woning bij moet gaan dragen aan verbetering van de gezondheid van gezonde personen,  

Toename extramurale 

zorg 
1 5 

- De toename van extramurale zorg als gevolg van vergrijzing heeft een grote impact op de inrichting  

   van het wonen om de woonomgeving te laten voldoen aan zorg aan huis. 

Personalized medicine 3 4 

- De onzekerheid bestaat over de medische ontwikkelingen binnen deze relatief nieuwe medische  

   technologie. 

- Indien de woonomgeving een grotere bijdrage gaat leveren aan de gezondheid en het stimuleren  

   hiervan, wordt de woning in grote mate afgestemd op het individu wanneer men het principe van  

   personalized medicine overneemt. 
* Indien er sprake is van een lage onzekerheid, dan is er geen aanwijsbare bron gevonden die de zekerheid van de trend in twijfel brengt. In dat geval wordt er enkel een toelichting      
gegeven op de impact van de trend. 

  



 

Bijlage A.II: Systeem dynamisch model 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 1: Systeem dynamisch model dat aangeeft welke trend en ontwikkelingen elkaar versterken of verzwakken 



 

Bijlage A.III:  Invloed van trendfactoren 
 

Tabel 1: Overzicht van de invloed van de verschillende trendfactoren  

Relaties Literatuur Voorbeeld * 

Demografie  Sociaal-

cultureel 
 n.v.t. 

Demografie  Technologie (ICT~office, 2012) 
De ICT-sector groeit als gevolg van krimp van de beroepsbevolking waardoor 

productiviteitsstijging nodig is.  

Demografie  Ecologie 
(Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2013); (PBL Netherlands 

Environmental Assessment Agency, 2012) 

Bevolkingsgroei leidt tot een toenemende vraag naar natuurlijke hulpbronnen. 

Dat leidt tot een verlies aan biodiversiteit waardoor ecosystemen worden 

aangetast. Hierdoor komen de grenzen van wat de aarde kan dragen verder 

onder druk te staan. 

Demografie  Zorg (Idenburg en van Schaik, 2011) Vergrijzing leidt tot een toename van de zorgvraag. 

Demografie  Wonen 
 

Vergrijzing leidt tot een stijging van de vraag naar woningen die geschikt zijn 

voor senioren 

   

Sociaal-cultureel  

Demografie 
 

Individualisering leidt tot meer eenpersoonshuishoudens doordat eenvoudiger 

de stap wordt gezet tot een echtscheiding. 

Sociaal-cultureel  

Technologie 
 

Personen willen altijd en overal bereikbaar zijn, waardoor de technologie 

ontwikkelingen doormaakt die dat mogelijk maken zoals 4G netwerken en WiFi 

hotspots. 

Sociaal-cultureel  Ecologie (Braungart et al.,2007) 

Consumenten gebruiken apparatuur, maar deze blijft bezit van de fabrikanten. 

De materialen in deze apparatuur kunnen hierdoor na de gebruiksfase 

eenvoudiger worden hergebruikt of gerecycled. 

Sociaal-cultureel  Zorg (Idenburg en van Schaik, 2011) 

Door de stijgende zorgkosten wordt er meer hulp verwacht van familie en het 

persoonlijk netwerk, waardoor er sprake is van een verschuiving binnen de 

individualisering. 

Sociaal-cultureel  Wonen (Trendinstituut bouw, 2014) 
Personen vinden het bezit van een woning minder belangrijk dan de diensten die 

een woning hen biedt. 

   

Technologie  Demografie  n.v.t. 

Technologie  Sociaal-

cultureel 
(Theunissen et al., 2013) 

3D-printen maakt het mogelijk om producten te vervaardigen waarmee voldaan 

kan worden aan de individuele wensen van personen.  

Technologie  Ecologie 
(ICT~office, 2012) 

Ontwikkelingen in de ICT resulteren in geïntegreerde regelsystemen binnen het 

installatieconcept waardoor het maximaal energie-efficiënt functioneert.  

Technologie  Zorg 
(NEN NTA8028, 2007) 

Telemedicine biedt de mogelijkheid om met behulp van informatietechnologie 

en telecommunicatie de afstand tussen de zorgverlener en zorgbehoevende te 

overbruggen.  



 

 

Relaties Literatuur Voorbeeld * 

Technologie  Wonen 
(Mohammadi, 2010) 

Door de integratie van domotica in woningen kan de kwaliteit van het 

zelfstandig wonen van senioren worden geoptimaliseerd. 

   

Ecologie  Demografie (IPCC, 2014) 
Perioden met extreme temperaturen kunnen een hoger sterftecijfer tot gevolg 

hebben onder de vergrijzende bevolking.  

Ecologie  Sociaal-cultureel  n.v.t. 

Ecologie  Technologie 
 

Klimaatverandering leidt tot de ontwikkeling van energie-efficiënte systemen 

op het gebied van bijvoorbeeld installaties en transport. 

Ecologie  Zorg  n.v.t. 

Ecologie  Wonen 
 

Bewustwording van de klimaatverandering leidt tot maatregelen om 

energieneutraal te bouwen.  

   

Zorg  Demografie  n.v.t. 

Zorg  Sociaal-cultureel  n.v.t. 

Zorg  Technologie  n.v.t. 

Zorg  Ecologie  n.v.t. 

Zorg  Wonen  
Het langer zelfstandig wonen van senioren zorgt ervoor dat woningen naast de 

woonfunctie ook moeten voorzien in een zorgfunctie. 

   

Wonen  Demografie  n.v.t. 

Wonen  Sociaal-cultureel  n.v.t. 

Wonen  Technologie  n.v.t. 

Wonen  Ecologie  n.v.t. 

Wonen  Zorg  n.v.t. 

   

Functionele eisen  Prestatie 

eisen 
(Agyefi-Mensah, 2013) 

Personen hebben leren omgaan met een tablet en willen voortaan een 

eenvoudige bediening die vergelijkbaar is met die van een tablet. 

Prestatie eisen  Functionele 

eisen 
(Agyefi-Mensah, 2013) 

De bewoner raakt op leeftijd waardoor de spierkracht en mobiliteit afneemt. De 

bewoner heeft ondersteuning nodig door bijvoorbeeld domotica of handgrepen. 

 

Personen willen overal online zijn, maar een personal computer sluit hier niet 

op aan, maar een tablet wel. 

   

Mens  Milieu 

(Millennium Ecosystem Assessment, 2005); (Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013); 

(PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 

2012) 

De toenemende vraag naar natuurlijke hulpbronnen leidt tot een verlies aan 

biodiversiteit waardoor ecosystemen worden aangetast. Hierdoor komen de 

grenzen van wat de aarde kan dragen verder onder druk te staan. 



 

 

Relaties Literatuur Voorbeeld * 

Mens  Intelligente 

technologie 
(Mohammadi, 2010); (Schuurman et al., 2007) 

Door middel van sensoren wordt de aanwezigheid van personen gesignaleerd 

waardoor de intelligente technologie kan reageren op de mens door bijvoorbeeld 

het licht aan te maken. 

 

Personen willen zelf beslissingen kunnen nemen over het al dan niet gebruik 

maken van de aanwezige intelligente technologie. 

Mens  Gebouw (Agyefi-Mensah, 2013) 
Indien de eisen van de mens veranderen, zoekt de mens naar  mogelijkheden om 

de ruimte die het gebouw biedt aan te passen aan hun eisen. 

   

Milieu  Mens 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005); (IPCC, 

2014) 

De gevolgen van klimaatverandering zijn o.a. extreem weer en natuurrampen 

die onvermijdelijk direct of indirect de bevolking treffen. 

Milieu  Intelligente 

technologie 
 Zet de ontwikkeling van energie-efficiënte apparatuur in gang. 

Milieu  Gebouw (De Wilde en Coley, 2012) Klimaatverandering leidt tot een grotere koellast tijdens extreme temperaturen. 

   

Intelligente technologie  

Mens 
(Mohammadi, 2010); (Idenburg en van Schaik, 2011) 

Het langer zelfstandig wonen kan worden ondersteund door gebruik te maken 

van domotica, door bijvoorbeeld gebruik te maken van automatische 

routeverlichting. 

Intelligente technologie  

Milieu 
(Ueno et al., 2006) 

Door het energiegebruik van bewoners te monitoren, kunnen zij bewust worden 

gemaakt van hun consumptiepatroon waardoor zij mogelijk het energiegebruik 

reduceren indien mogelijk. 

Intelligente technologie  

Gebouw 
(Mohammadi, 2010)  

Wanneer domotica in het gebouw wordt geïmplementeerd en op een later 

tijdstip veranderingen mogelijk moeten zijn, dan moet het gebouw deze 

mogelijkheid bieden door een goede bereikbaarheid van de installaties 

behorende tot de domotica. 

   

Gebouw  Mens 
(Onderzoeksinstituut OTB, 2006); (Bovenberg et al., 

2010) 

Het gebouw kan de gezondheid van de mens o.a. beïnvloeden door emissies van 

materialen en het binnenklimaat (temperatuur, vochtigheid, geluid, tocht, 

koudeval, licht, geluid en geur). Een healing environment kan in positieve zin 

bijdragen aan de gezondheid doordat hiermee een omgeving wordt gecreëerd 

die bijdraagt aan welbevinden, herstel en genezing van cliënten. 

Gebouw  Milieu (Ding, 2007); (Entrop et al., 2009) 

Tijdens de realisatie en het gebruik van een gebouw worden energie en 

materialen aan de omgeving onttrokken. Daardoor wordt de omgeving 

aangetast, o.a. ook door vervuilende emissies.  

Gebouw  Intelligente 

technologie 
 

De fysieke kenmerken van het gebouw bepalen in hoeverre en op welke wijze 

intelligente technologie kan worden gefaciliteerd.  

*Voorbeelden hoeven niet overeen te komen met de genoemde literatuur 
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Bijlage B.I:  Behoeften senioren als opgenomen in literatuur 
 
Tabel 1: Factoren en indicatoren met betrekking tot de behoeften van senioren, genoemd door diverse bronnen 

 

Factoren/ Indicatoren 
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Faciliteiten en voorzieningen              x    1 

Activiteiten              x    1 

Fysieke activiteiten              x    1 

Mentale activiteiten              x    1 

Spirituele activiteiten              x    1 

Sociale activiteiten                  - 

Diensten   x               1 

Voorzieningen in de buurt          x     x   2 

Bruikbaarheid             x  x   2 

Comfort     x   x  x   x  x  x 6 

Visueel comfort     x   x   x  x     4 

Thermisch comfort           x  x     2 

Akoestisch comfort     x   x   x  x     4 

Lucht kwaliteit        x     x     2 

Sfeer     x             1 

Fysiek comfort       x           1 

Controle     x   x         x 3 

Personaliseren     x             1 

Thermische controle     x             1 

Controle over privacy       x           1 

Flexibiliteit en aanpasbaarheid                   

Aanpasbaarheid             x  x   2 

Flexibiliteit            x   x   2 

Gezondheid    x x x   x         4 

Fysieke gezondheid    x        x      2 

Mentale? Gezondheid    x x    x         3 

Hygiëne      x  x   x   x   x 4 

Autonomie x     x            2 

Zelfstandigheid   x               1 

Onafhankelijkheid    x x  x         x  4 

Zo lang mogelijk woning behouden  x        x     x   3 

Zelfsturing x                 1 

Privacy     x   x x x  x     x 6 

Privé ruimte     x     a        2 

Gezamenlijke ruimte     x     a        2 

Ruimtelijke oriëntatie       x     x x     3 

Sociale interactie     x x x  x   x   x  x 7 

Sociale ondersteuning en liefde x      x x x x       x 6 

Support netwerken    x              1 

Sociale kwaliteit buurt  x                1 

Toegankelijkheid       x x    x  x x   5 

Fysieke toegankelijkheid              x x x  3 

Psychologische toegankelijkheid               x   1 

Toegang tot informatie               x   1 

Toegang tot communicatie           x    x   2 



 

 

 

a: de mate van gemeenschappelijkheid versus zelfstandigheid (tuin, hobbyruimte, activiteiten, inrichting en identiteit 

woning) 
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Veiligheid en zekerheid X    x   x x         4 

Brandveiligheid (technische veiligheid)           x x      2 

Constructie veiligheid            x      1 

Veiligheid     x x x     x x x x  x 8 

Zekerheid          x   x     2 

Voedsel en onderdak x                 1 

Valbeveiliging        x          1 

Hygiëne        x          1 

Overige                  - 

Zelfontwikkeling       x  x         2 

Waardering x                 1 

Een rol hebben     x x             2 

Tijd hebben    x x             2 

Een identiteit hebben      x            1 

Vrijheid      x            1 
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Bijlage B.II:  Indicatoren per behoeften  
 

Tabel 1: Indicatoren met betrekking tot de behoefte comfort, genoemd door diverse bronnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2: Indicatoren met betrekking tot de behoefte autonomie, genoemd door diverse bronnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Factoren/ Indicatoren 
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Comfort X X X X X X X X 

Thermisch comfort X  X X X X X X 

Binnenlucht kwaliteit X X X X X X X X 

Visueel comfort X X X X X  X X 

Auditief comfort X X X X X X X X 

Materiaalgebruik  X       

Ervaren controle X X X X   X  

Geur comfort      X   
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Autonomie X X X X X X X 

Behouden controle X X X X X X X 

Technologische ondersteuning X       

Onafhankelijkheid X X X X X X X 

Voorzieningen X  X    X 

Zelfbeschikking  X X X X  X 

Keuzevrijheid  X X X X X X 

Zelfstandig uitvoeren van ADL X X X  X X X 



 

 

Tabel 3: Indicatoren met betrekking tot de behoefte sociale interactie, genoemd door diverse bronnen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 4: Indicatoren met betrekking tot de behoefte privacy, genoemd door diverse bronnen 
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Sociale interactie X X X X X X X  

Sociale ondersteuning X X  X X X X  

Sociale relaties X X X X X X X  

Maatschappelijke betrokkenheid X  X  X X X  

Kwaliteit van de omgeving X X X X  X X  

Sociale aanmoediging X   X X    

Emotionele ondersteuning    X    X 

Waardering        X 

Instrumentele ondersteuning    X    X 

Gezelschap        X 

Informatieve ondersteuning    X    X 
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Privacy X X X X X X X 

Visuele privacy X X X   X X 

Auditieve privacy X X X X  X X 

Sociale privacy X X X X X  X 

Fysieke privacy     X   

Informatieve privacy     X   

Psychologische privacy     X   



 

 

Tabel 5: Indicatoren met betrekking tot de behoefte veiligheid en zekerheid, genoemd door diverse bronnen 
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Veiligheid & zekerheid X X X X X X X 

Brandveiligheid X X  X X  X 

Constructieveiligheid  X  X X   

Inbraakveiligheid  X X X X X  X 

Valbeveiliging X X X X  X X 

Alarmeringssysteem X   X X X X 

Onzichtbare aanwezigheid X    X X  

Gevoel van veiligheid en zekerheid X X X  X   

Toegankelijkheid  X X X  X X X 
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Bijlage CI:  Overzicht woonconcepten 

50 concepten per thema 

Milieu Mens Intelligente technologie Gebouw (aanpasbaarheid) 
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Center4Energy 
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 Community Care Light 
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m

at
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n
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Advance Intelligent Building Concept 

A
an

p
as

b
aa
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e

id
 

CQ-living 

Energiebewust bouwen Community living Ambient technology Demontabel bouwen 

Energienota-nul Gemeenschappelijk wonen Automated buildings Design for Adaptability & Deconstruction DFAD 

Energie-nul concept Het Edelwoon woonconcept Comfort begint nu Dynamic membrane structures 

Energiezuinig bouwen Integrated living Domotica Future home 

Energy2020 concept Talitaconcept (Habion) High-tech home Green buildings 

Nul-energiewoning Thuishuis Home automation Levensloopbestendige wonen 

Passief huis Woongroep ICT concepts Living building concept 

ReVolt house 

B
e

w
o

n
e

rs
-b
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st

 

Gezond bouwen Innovation in home Meegroeiwoning 

Woon Energie Neutraal Living Human Project Intelligence systems Mindbuilding 

M
at

e
ri

aa
lb

e
w

u
st

 

0-materiaalgebouw Mensbewust bouwen Intelligent buildings PCS bouwconcept 

Cradle-to-cradle Mensvriendelijk bouwen Intelligent cities Performance-based buildings 

ECO-bouwen Smart home Interactive home PlusWonen 

Ecobuildings Sociaal bouwen KNX concept Re-activation of buildings 

EcoDesign 

Zo
rg

 (
o

u
d

e
re

n
) 

Aanleunwoning Proact woonconcept 

P
re

fa
b

 /
 m

o
d

u
la
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EcoPrefab Concept 

Ecohome Clusterwonen Smart cities Houtskeletbouw 

Ecologisch bouwen Healing environment Smart grid IBS (Industrialized Building System) 

Ecologisch georiënteerd bouwen Kangoeroewoning Smart home IFD bouwen 

Ecotecture Meergeneratiewonen Smart living IQwoning 

Kringloop bouwen Promens Care Smart objects Modulair bouwconcept 

Milieubesparend bouwen Seniorenwoningen 

Zo
rg

w
o

n
e

n
 (

au
to

m
at
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e

re
n

) Aging at Home Passend wonen 

Milieubewust bouwen Telemedicine Aging in place Prefabrication concept 
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Climate Ready 
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Actief huis Telemedicine Slimbouwen 

Climate-Smart Autonoom bouwen Wonen met zorg Solids 

DuBO bouwen Bio-logisch bouwen Zorg-op-afstand 
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 Duplexwonen 

Duurzaam bouwen Biologisch-ecologisch woonconcept 
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Active house Intergenerational living 

DUWOB+ bouwen Bouwbiologisch Bright Green buildings Kangoeroewonen 

Emissie-arm Human-ecologisch bouwen Building science concept Smart home 

Green Building IDee woning Energy-smart building Universal design 

Human-ecologisch bouwen Living well Evohome 
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Adaptability 

Inheems bouwen Passief huis Green and intelligent buildings Movable 

Integraal bio-logische architectuur Sociaal-ecologisch bouwen Green building Scalable 

Kaswoningen Vitale architectuur Healthy building concept Convertible 

Pure massief houtbouw 
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 Briljant wonen Refitable 

Smart buildings Aangepast bouwen Cradle-to-cradle Versatile 
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 Autarkisch wonen Bouwconcept de MAX-60 Future home Adjustable 

Biobased bouwen Flexibel bouwen IB systems Usability 

Bionisch bouwen Harmonisch bouwen Living building concept Reusability 

Biotectuur IFD bouwen Living tomorrow Flexibility 

Earthship Levensloop bestendige wonen New building technology Changeability 

Organisch bouwen Meegroeiwonen Tech building concept Modifiability 
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Demontabel bouwen Modulair bouwen 
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Adaptive building Durability 

IFD bouwen PCS bouwconcept IFD bouwen Change of use 

Loft Building Concept PlusWonen IQwoning Reconfiguration 

PCS bouwconcept Solids Meegroeiwonen Refurbishment 

PlusWonen Woonconcept 'samen' Mindbuilding Transformable buildings 



 

 

Bijlage CII: Totstandkoming lijst focuspunten 
 

Domeinen van duurzaamheid 

 
Tabel 1: Domeinen van duurzaamheid genoemd door diverse bronnen 
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Sociaal / People x x x x x x  x o 

Ecologie / Planet x x x  x x x x o 

Economie / Profit x x x x x x x  - 

Proces   x     x - 

Cultureel       x  - 

Politiek      x x  - 

Spiritueel         - 

Technologisch     x x   - 

Fysiek    x     - 

x Genoemd door bron als zijnde een domein van duurzaamheid 
o Dit domein wordt opgenomen gedurende het onderzoek 
- Dit domein wordt niet opgenomen gedurende het onderzoek 

Bronnen 

 Camagni, R., Capello, R., Nijkamp, N. (1997). Towards sustainable city policy: an economy-environment 

technology nexus. Ecological Economics, vol. 24, 1, 1997, pp. 103 – 118. 
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 Duijvestein, C.A.J. (2006). Van duurzame ontwikkeling naar duurzaam bouwen en weer terug. Van Rio naar 

Kyoto en Johannesburg naar Oslo. Nationaal DuBo Centrum. 

 Elkington, J. (1997). Cannibals with forks: the Triple Bottom Line in 21st century.  
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Uitgangspunten 

Duurzaamheid wordt verkregen wanneer een drietal domeinen in evenwicht zijn: 

 Sociaal domein 

 Ecologisch domein 

 Economisch domein 

 

Elkington (1997) heeft de Triple-P strategie opgericht. Deze strategie is gericht op de economische prestaties 

(profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). Wanneer 

deze domeinen in evenwicht zijn, is er sprake van duurzaamheid.  

 

Insluiting 

Het onderzoek richt zich op de volgende domeinen: 

 Sociaal domein 

 Ecologisch domein 

 
Insluiting Motivatie 

Sociaal domein 

 Sociale duurzaamheid is de meest verwaarloosde component 
[1]

, uitgaande van sociale-, ecologische- en 
economische duurzaamheid. 

 Door te focussen op sociale duurzaamheid komt de mens centraal te staan en kan het welzijn van 
personen verhoogd worden. 

Ecologisch domein 
 Om in te spelen op wereldwijde problematiek op het gebied van het uitputtende gebruik van 

grondstoffen. 
 Tevens vind er een klimaatverandering plaats. Het is zaak om hierop in te spelen.  

 

[1] Kandachar, P. (2014). Chapter 7 – Materials and social sustainability. Materials Experience, 2014, pp. 91  

– 103. 

 

Uitsluiting 

Het volgende domein wordt niet opgenomen gedurende het onderzoek: 

 Economisch domein 

 
Uitsluiting Motivatie 

Economisch domein 

 De laatste decennia heeft men zich vooral gefocust op economische duurzaamheid 
[1]

. 
 Het gebouw dient gerealiseerd te worden, hetgeen inhoudt dat de (realisatie)kosten van de te 

ontwikkelen concepten beperkt dient te worden. Aangezien het echter het doel is om een innovatief 
woonconcept te ontwikkelen, zou het rekening houden met economische duurzaamheid de ontwikkeling 
van het concept kunnen beperken. Het woonconcept dient als ‘voorbeeldproject’ te fungeren. 

 

[1] Kandachar, P. (2014). Chapter 7 – Materials and social sustainability. Materials Experience, 2014, pp. 91  

– 103. 

 

 

  



 

 

Factoren behorende bij theoretisch kader 

 
Tabel 2: factoren genoemd door diverse bronnen 
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M
en
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Veiligheid & 
zekerheid 

x x   x x   x       x x x x o 

Ervaren controle    x x         x     x o 

Comfort x   x x    x     x  x x x x o 

Gezondheid x x    x   x        x   o 

Ruimtelijke 
oriëntatie 

x x x x                - 

Sociale interactie x   x x x              o 

Natuur   x x                - 

M
ili

eu
 

Energie     x x x x x        x  x o 

Water      x x x x x          o 

Materialen      x x x x x          o 

Landgebruik      x x x x x          - 

Onderhoud          x          - 

Afval & vervuiling      x  x x x          - 

Transport      x x x x           - 

G
eb

o
u

w
 

Toegankelijkheid x   x x x   x    x x      o 

Technische 
levensduur 

          x x x x x     o 

Flexibiliteit    x       x x x x x     o 

(Toekomst)waarde    x     x  x  x x x     - 
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g

en
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ie
 Diensten & 

activiteiten 
x     x   x x         x o 

Bewustwording                 x  x o 

Ondersteuning                x x  x o 

Anticipatie                x x x x o 

Upgraden                x  x  - 
x Factor wordt genoemd door bron 
o Dit factor wordt opgenomen gedurende het onderzoek 
- Dit factor wordt niet opgenomen gedurende het onderzoek 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Uitsluiting Motivatie 

Mens 

Ruimtelijke oriëntatie 

 Naar onze mening heeft ruimtelijke oriëntatie geen directe relatie tot een bouwstrategie en/of 
woonconcept. Hoewel de ruimtelijke oriëntatie altijd in verband staat met een gebouw wordt deze 
voornamelijk gevormd door het ontwerp en de indeling van een gebouw.  

 Een bouwstrategie en/of woonconcept geeft een ‘denkwijze’ aan, geen voorgeschreven ontwerp. 

Natuur 

 Naar onze mening heeft natuur geen directe relatie tot een bouwstrategie en/of woonconcept. Hoewel 
een gebouw in verband staat met de natuur (zowel fysiek als visueel), is de natuur afhankelijk van de 
locatie van het gebouw (en niet van de bouwstrategie en/of woonconcept).  

 Een bouwstrategie en/of woonconcept geeft een ‘denkwijze’ aan, geen locatie gebonden ontwerp.  
Milieu 

Landgebruik 

 Naar onze mening heeft landgebruik geen directe relatie tot een bouwstrategie en/of woonconcept. 
Hoewel het landgebruik inherent verbonden is met een gebouw wordt dit voornamelijk gevormd door het 
ontwerp en de lay-out van een gebouw. 

 Een bouwstrategie en/of woonconcept geeft een ‘denkwijze’ aan, geen voorgeschreven ontwerp.  

Onderhoud 
 Naar onze mening heeft onderhoud geen directe relatie tot een bouwstrategie en/of woonconcept. 

Hoewel een (gerealiseerd) gebouw vrijwel altijd te maken heeft met onderhoud, is er bewust voor 
gekozen om dit aspect buiten beschouwing te laten gedurende het onderzoek.  

Afval & vervuiling 
 Naar onze mening heeft afval & vervuiling geen directe relatie tot een bouwstrategie en/of woonconcept. 

Het afval en de daarbij behorende vervuiling die ontstaat bij een gebouw zijn voornamelijk afhankelijk van 
de gebouwgebruikers en het realisatieproces.  

Transport 

 Naar onze mening heeft transport geen directe relatie tot een bouwstrategie en/of woonconcept. De 
wijze van transporteren en de invloed daarvan op het milieu heeft onder andere met de locatie, omgeving 
en gebruiker van het gebouw te maken. 

 Eventueel transport gedurende de realisatie van een gebouw vallen niet binnen de focus van dit 
onderzoek.  

Gebouw 

(Toekomst)waarde 

 De (toekomst)waarde van een gebouw wordt volgens (Rutten, 1997) gevormd door de basale waarde, de 
gebruikswaarde, de esthetische- of culturele waarde en de ecologische waarde. Deze kunnen tevens 
aangevuld worden met de strategische waarde en de economische waarde. Naar onze mening is de 
(toekomst)waarde van een gebouw onafhankelijk van een bouwstrategie en/of woonconcept.  

Intelligente technologie 

Upgraden 
 Naar onze mening heeft upgraden geen directe relatie tot een bouwstrategie en/of woonconcept. Het is 

mogelijk om elk gebouw te upgraden, afhankelijk van de ‘gedachtegang’ van een bouwstrategie en/of 
woonconcept.  

Opmerking: in dit overzicht staat een weergave van factoren die niet opgenomen worden als criteria ten behoeve van het beoordelen 
van de verschillende woonconcepten. Bij het ontwikkelen van een ‘nieuw’ woonconcept zal er echter wel rekening worden gehouden 
met deze verschillende factoren. 

 

 

 

  

 

 

 

 
  



 

 

Bronnen 

 Aldrich, F.K. (2003). Smart homes: past, present and future. In Harper, R., Inside the smart home, pp. 17 

– 39. London, Springer – Verlag, United Kingdom.  

 Balta-Ozkan, N., Davidson, R., Bicket, M., Whitmarsh, L. (2013). The development of smart homes 

market in the UK. Energy, 2013, 60, pp. 361 – 372. 

 Bakar, A.H.A. & Cheen, K.H. (2013). A framework for assessing the sustainable urban development. 

Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2013, 85, pp. 484 – 492. 

 Barlow, J. & Venables, T. (2001). Annex 1: The evolving user environment. In Future bottlenecks in the 

information society. Report to the EU Parliament from the European Science and Technology 

Observatory, pp. 121 - 165. 

 Brand, S. (1994). How buildings learn: What happens after they’re built. New York, Penguin.  

 Codinhoto, R., Tzortzopoulos, P., Kagioglou, M., Aouad, G. (2008). The impacts of the built environment 

on health outcomes. Facilities, 2009, 27, pp. 138 – 151.  

 College Bouw Zorginstellingen (2008). Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving: stand van zaken 

onderzoek omgevingsvariabelen en de effecten op de (zieke) mens. Rapportnummer 617. 

 De Silva, L.C., Morikawa, C., Petra, I.M. (2012). State of the art of smart homes. Engineering 

Applications of Artifical Intelligence, 2012, 25, pp. 1313 – 1321. 

 Dijkstra, K. (2009). Understanding Healing Environments: effects of physical environmental stimuli on 

patients’ health and well-being. Universiteit Twente.  

 Ding, G.K.C. (2007). Sustainable construction – The role of environmental assessment tools. Journal of 

Environmental Management, 2008, 86, pp. 451 – 464. 

 Entrop, A.G. & Brouwers, H.J.H. (2009). Assessing the sustainability of buildings using a framework of 

triad approaches.  

 Fernández-Ballesteros, R. (2001). Environmental conditions, health and satisfaction among the elderly: 

some emperical results. Psicothema, 2001, 13, pp. 40 – 49. 

 Gijsbers, R. (2011). Aanpasbaarheid van de draagstructuur: veranderbaarheid van de drager op basis 

van gebruikerseisen in het kader van Slimbouwen. Technische Universiteit Eindhoven.  

 Huisman, E.R.C.M., Morales, E., van Hoof, J., Kort, H.S.M. (2012). Healing environment: a review of the 

impact of physical environmental factors on users. Building and Environment, 2012, 58, pp. 70 – 80.  

 Kendall, S. & Teicher, J. (2000). Residential Open Building. E & FN Spon, London, United Kingdom. 

 Leidelmeijer, K. & van Kamp, I. (2003). Kwaliteit van de leefomgeving en leefbaarheid: naar een 

begrippenkader en conceptuele inkadering. RIGO Research en Advies BV & RIVM. 

 Russel, P. & Moffatt, S. (2001). Assessing Buildings for adaptability. Annex 31 – Energy-related 

environmental impact of buildings. 

 Schmidt III, R., Eguchi, T., Austin, S., Gibb, A. (2010). What is the meaning of adaptability in the 

building industry. Loughborough University, United Kingdom. 

 Solís – Gúzman, J., Marrero, M., Ramírez-de-Arellano, A. (2012). Methodology for determining the 

ecological footprint of the construction of residential buildings in Andalusia (Spain). Ecological 

Indicators, 2013, 25, pp. 239 – 249. 

 

Overige bronnen (uit toelichting) 

 Rutten, P.G.S. (1997). Een model voor het ontwerpen op veranderbaarheid. In Veenemans, R., Bouwwijs, 

pp. 41 – 44. Den Haag, Delwel Uitgeverij. 

  



 

 

 

Indicatoren behorende bij de factoren 

 
Tabel 3: Indicatoren behorende bij de factoren (deel 1) 

Factoren Toelichting/definitie Indicatoren 

M
en

s 

Veiligheid & 
zekerheid 

 Veiligheid en zekerheid heeft betrekking op alle maatregelen, interventies en (gebouw)elementen die het gevoel van veiligheid en zekerheid van het individu vergroten (Huisman et 
al., 2012).  

 (Huisman et al., 2012) spreekt bij het creëren van veiligheid en zekerheid over de volgende indicatoren: reduceren van vallen, reduceren van infecties, verbeterde hygiëne en 
netheid, toegankelijkheid en binnenklimaat. Deze kunnen vertaald worden naar ontwerpkenmerken als indeling, toegankelijkheid, inrichting en afwerking.  

 (Balta-Ozkan et al., 2013) spreekt bij het creëren van veiligheid en zekerheid over het toepassen van o.a. valdetectie (d.m.v. sensoren) en het programmeren van lichtpatronen in 
ruimten ter voorkoming van inbraken.  

 Tevens kan er gedacht worden aan het toepassen van beveiligings- en alarmeringssystemen ten behoeve van het alarmeren in het geval van een inbraak. 

 Aanwezigheid veiligheidsvoorzieningen 
 Aanwezigheid beveiligingsvoorzieningen 

Ervaren controle 
 Het ervaren van controle over de omgeving heeft een vergroting van de autonomie en zeggenschap tot gevolg. Dit levert een bijdrage aan het welzijn van een individu (College 

Bouw Zorginstellingen, 2008) 
 Controle ervaren 
 Stimuleren autonomie 

Comfort 

 Comfort kan invloed uitoefenen op het ervaren gevoel van leefbaarheid en/of behaaglijkheid (Heijs et al., 1987).  
 “Comfort is een gemoedstoestand die de voldoening uitspreekt over het gehele binnenklimaat of parameters hiervan” (van Hoof et al., 2009). 
 (Heijs et al., 1987) onderscheidt een vijftal soorten comfort: residentieel comfort, perceptueel comfort, interactief comfort, personalisatie comfort, facilitair comfort. Residentieel 

comfort heeft betrekking op kenmerken uit het binnenklimaat, te denken aan onder andere hygiëne, verlichting, luchtkwaliteit en temperatuur. 

 Naar onze mening is het niet mogelijk om een 
bouwstrategie en/of woonconcept te beoordelen op 
indicatoren behorende bij comfort.  

 Uitgangspunt is dan ook dat comfort gecreëerd wordt 
door de indicatoren beschreven bij ervaren controle en 
gezondheid.  

Gezondheid 

 Gezondheid dient “niet beschouwd te worden als de afwezigheid van een ziekte of kwaal, maar als een toestand van volledig fysiek-, mentaal- en sociaal welzijn “ (WHO, 1946). 
Wanneer deze drie componenten in evenwicht zijn, wordt er gesproken van welzijn. 

 Een belangrijke factor die de gezondheid en het welzijn van personen (op negatieve wijze) kan beïnvloeden is stress. Een van de voornaamste hoofdoorzaken van stress is de invloed 
van de (gebouwde) omgeving (College Bouw Zorginstellingen, 2008). 

 Behouden gezondheid 
 Stimuleren gezondheid 

Sociale interactie 
 Sociale interactie “biedt mensen ontspanning en afleiding, het werkt stimulerend en niet in de laatste plaats biedt het mensen steun” (College Bouw Zorginstellingen, 2008). 
 Indien er mogelijkheid is tot sociale interactie, moet er ook mogelijkheid zijn tot privacy. Wanneer er geen mogelijkheid is tot privacy bestaat er de mogelijkheid dat het gevoel van 

ervaren controle en autonomie verloren gaat (College Bouw Zorginstellingen, 2008).  
 Ondersteunen sociale interactie 

M
ili

eu
 

Energie  

 Voor energie is het mogelijk om de trias energetica toe te passen (Entrop et al., 2009):  
1. Reduceren van de energievraag. 
2. Gebruik maken van oneindige energiebronnen. 
3. Efficiënt gebruik maken van eindige energiebronnen. 

 Reduceren energievraag 
 Gebruiken oneindige energiebronnen 
 Efficiënt gebruik eindige energiebronnen 

Water 

 Voor water is het mogelijk om de trias hydrica toe te passen (Entrop et al., 2009): 
1. Reduceren van de watervraag. 
2. Hergebruiken van water. 
3. Efficiënt gebruik maken van (schoon) drinkwater. 

 Reduceren watervraag 
 Hergebruiken water 
 Efficiënt gebruik drinkwater 

Materialen 

 Voor materialen is het mogelijk om de trias hylica toe te passen (Entrop et al., 2009): 
1. Reduceren van de materiaalvraag. 
2. Gebruik maken van hernieuwbare (lokale) materialen. 
3. Efficiënt gebruik maken van niet-hernieuwbare materialen. 

 Reduceren materiaalvraag 
 Gebruiken hernieuwbare materialen 
 Efficiënt gebruik niet-hernieuwbare materialen 

 

  



 

 

Tabel 3: Indicatoren behorende bij de factoren (deel 2) 

Factoren Toelichting/Definitie Indicatoren 
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w

 

Toegankelijkheid cq. 
gebruiksflexibiliteit 

 Functieneutraliteit is “het vermogen van een gebouw om met beperkte bouwtechnische ingrepen wijzigingen te ondergaan en functieveranderingen in zich op te nemen, afgestemd 
op de specifieke en persoonlijke wensen en eisen van de gebruiker(s)” (SEV Realisatie, 2007).  

 Levensloopbestendig wonen is “het zodanig bouwen van woningen dat mensen er gedurende verschillende fasen van hun leven in kunnen (blijven) wonen. Dit wordt bereikt door 
onder meer vrije indeelbaarheid en flexibiliteit, het voldoen aan woningeisen voor senioren, gebruiksgemak, veiligheid, toegankelijkheid en aanpasbaarheid” (Ministerie van VROM, 
2010). 

 Meerdere gebruiksfuncties mogelijk 
 Bruikbaar voor alle doelgroepen 

Technische levensduur 

 De technische levensduur duurt zolang als de periode waarin een gebouw voldoet aan de technische prestatie-eisen die aan het gebouw worden gesteld (mogelijk aangevuld met 
specifieke eisen van de gebouwgebruiker) (Gijsbers, 2011).  

 De functionele levensduur is de periode die verstrijkt tussen het moment van oplevering van het gebouw en het moment waarop dit niet meer voldoet aan de eisen van de 
gebruiker (Peeters, 2002).  

 (Duffy, 1990) heeft onderscheid gemaakt tussen gebouwlagen op basis van verschillen in technische levensduur: 
shell (draagstructuur en gebouwschil), services (installatietechnische voorzieningen), scenery (ruimtelijke scheidingen) en set (meubilair). 

 (Brand, 1995) heeft deze lagenverdeling verder uitgebreid naar in totaal zes gebouwlagen: site, structure, skin, services, space plan en stuff.  
Door levensduur te koppelen aan lagen ontstaat een hiërarchie, waarbij de invloed van een onderdeel met een lange technische levensduur een grotere stempel op de functionele 
prestatie van het gebouw zal drukken dan een onderdeel met een korte levensduur (Gijsbers, 2011). 

 Scheiden gebouwonderdelen 
 Demontabel bouwen 
 

Flexibiliteit 

 Flexibiliteit “is de eigenschap van een gebouw of bouwproduct die aanpassing aan de eisen en wensen van de gebruikers mogelijk maakt” (SEV Realisatie, 2007). 
 Onder flexibiliteit wordt verstaan dat het gebouw eenvoudig kan veranderen zonder hele ingrijpende verbouwingen (van Mourik Architecten, 2009).  
 (Gijsbers, 2011) verdeelt gebruikersflexibiliteit in ruimtelijke flexibiliteit en functionele flexibiliteit.  

Ruimtelijke flexibiliteit kan gevormd worden door inrichtingsflexibiliteit, indelingsflexibiliteit, verkavelingsflexibiliteit en/of volumeflexibiliteit. 
Functionele flexibiliteit kan gevormd worden door polyvalentie, opwaarderingsflexibiliteit en/of functieneutraliteit.  

 (Gijsbers, 2011) spreekt tevens over het upgraden van het afwerkings- en/of comfortniveau. Bij het upgraden van het afwerkingsniveau wordt de ruimteafwerking vernieuwd, 
waarbij de functionaliteit van de ruimte niet verandert. Ook bij het upgraden van het comfortniveau verandert de functie van de ruimte niet, maar wordt het comfortniveau van de 
ruimte verbeterd. Hierbij is het tevens mogelijk dat het afwerkingsniveau ook gewijzigd wordt. 

 Volgens (Gijsbers, 2011) zijn er in totaal elf vormen van aanpasbaarheid te onderscheiden welke kunnen voorkomen op alle schaalniveaus en betrekking hebben op de verschillende 
soorten van gebruiksflexibiliteit: verplaatsbaarheid, reconfigureerbaarheid, deelbaarheid, samenvoegbaarheid, verwijderbaarheid, uitbreidbaarheid, inkrimpbaarheid, 
vervangbaarheid, opwaardeerbaarheid, doorbreekbaarheid en vervormbaarheid.  

 De aanpasbaarheid neemt toe naarmate een gebouw meer flexibel is, meer overmaat heeft en diversiteit in zich heeft. Onder flexibiliteit wordt verstaan dat het gebouw eenvoudig 
kan veranderen zonder hele ingrijpende verbouwingen. Overmaat is het ruim dimensioneren van de constructie of stramienmaat. Diversiteit is de tegenpool van flexibiliteit, 
aangezien hierbij diverse ruimen worden gemaakt zodat gebruikers binnen het gebouw een plek kunnen vinden die aan hun wensen voldoet. Deze ruimten zijn niet aanpasbaar aan 
de wensen en eisen van de gebruikers maar zijn statisch (van Mourik Architecten, 2009).  

 (Gijsbers, 2011) spreekt over elf vormen van aanpasbaarheid. Deze zijn alleen technisch uitvoerbaar, met beperkte inspanning en zonder afbreuk aan het prestatieniveau te doen, 
wanneer de specifieke technische kenmerken van aanpasbaarheid aanwezig zijn in het onderdeel. Deze technische kenmerken van aanpasbaarheid zijn: demontabelheid, 
toegankelijkheid, hoogwaardige herbruikbaarheid, modulatie, standaardisatie, desintegratie, integratie, coördinatie en regelbaarheid. 

 Aanpasbaarheid als een ontwerpkenmerk omvat ruimtelijke-, constructieve- en installatietechnische strategieën die een niveau van aanpasbaarheid mogelijk maken in reactie op 
veranderende operationele parameters in de tijd (Schmidt III et al., 2010). 

 Reconfigureerbaar bouwen 
 Verschaalbaar bouwen 
 Aanpasbaarheid in prestaties 
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Diensten & activiteiten 

 Er zijn woningen die diensten verlenen aan de bewoners doordat hun acties (en/of hun gezondheid) gedetecteerd (en herkend) worden. Op deze wijze is het mogelijk om het 
welzijn van de bewoners te ondersteunen (De Silva et al., 2012). 

 Volgens (Balta-Ozkan et al., 2013) zijn de diensten die verleend worden door intelligente technologieën breder dan alleen het beheren van (het) energie(verbruik). Door de 
implementatie van deze technieken kan men onder andere ondersteund wonen, wordt er bijgedragen aan de veiligheid en zekerheid en is het mogelijk om op afstand apparatuur te 
monitoren, controleren en te bedienen. 

 Ondersteunen algemene dagelijkse levensverrichtingen 
(ADL) 

Bewustwording 

 (Balta-Ozkan et al., 2013) geeft aan dat door (directe- en indirecte) feedback over het energiegebruik gebouwgebruikers kan helpen om hun energiebehoefte te reduceren. Dit leidt 
uiteindelijk tot lagere energierekeningen, een gevoel van zekerheid met betrekking tot het verkrijgen van energie en een reducering van de CO2-emissie.  

 Daarnaast geeft (Balta-Ozkan et al., 2013) aan dat gebouwen als middel kunnen dienen om de levensstijl van de gebouwgebruikers te veranderen. Hierdoor zou het bijvoorbeeld 
mogelijk kunnen zijn om de energiebehoefte van de gebouwgebruikers te reduceren. 

 (De Silva et al., 2012) geeft aan dat woningen (en intelligente technologie) de gebouwgebruikers kunnen helpen om het energiegebruik te reduceren door het monitoren en 
controleren van apparatuur en het opnieuw instellen van hun gebruikstijd. 

 Bewustmaken energieverbruik 
 Bewustmaken waterverbruik 
 

Ondersteuning 

 (Aldrich, 2003) spreekt dat technologie in het woonhuis een kosteneffectieve methode is om onder andere gezondheidszorg en praktische ondersteuning te verkrijgen.  
 Er zijn woningen die diensten verlenen aan de bewoners doordat hun acties (en/of hun gezondheid) gedetecteerd (en herkend) worden. Op deze wijze is het mogelijk om het 

welzijn van de bewoners te ondersteunen (De Silva et al., 2012).  
 (Balta-Ozkan et al., 2013) geeft aan dat intelligente technologieën gezien worden als een middel om ondersteuning te verlenen (aan ouderen en aan personen met een beperking). 

 Ondersteunen sociale interactie 
 

Anticipatie cq. 
adaptatie 

 Er zijn woningen die diensten verlenen aan de bewoners doordat hun acties (en/of hun gezondheid) gedetecteerd (en herkend) worden. Op deze wijze is het mogelijk om het 
welzijn van de bewoners te ondersteunen (De Silva et al., 2012). 

 (Balta-Ozkan et al., 2013) geeft aan dat systemen informatie opslaan over de bewoners om volledig aan te sluiten op de levensstijl van de bewoners. 

 Aanwezigheid lerende systemen 
 Aanwezigheid reagerende systemen 
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Lijst t.b.v. bepaling voornaamste focuspunten woonconcepten 

 

Tabel 4: Beoordelingslijst ter beoordeling van woonconcepten 
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Veiligheid & zekerheid 
Aanwezigheid veiligheidsvoorzieningen          

Aanwezigheid beveiligingsvoorzieningen          

Ervaren controle 
Controle ervaren          

Stimuleren autonomie          

Gezondheid 
Behouden gezondheid          

Stimuleren gezondheid          

Sociale interactie Ondersteunen sociale interactie          

M
ili

eu
 

Energie 

Reduceren energievraag          

Gebruiken oneindige energiebronnen          

Efficiënt gebruiken eindige energiebronnen          

Water 

Reduceren watervraag          

Hergebruiken water          

Efficiënt gebruiken drinkwater          

Materialen 

Reduceren materiaalvraag          

Gebruiken hernieuwbare materialen          

Efficiënt gebruiken niet-hernieuwbare materialen          

G
eb

o
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w
 

Gebruiksflexibiliteit 
Meerdere gebruiksfuncties mogelijk          

Bruikbaar voor alle doelgroepen          

Technische levensduur 
Scheiden gebouwonderdelen          

Demontabel bouwen          

Flexibiliteit 

Reconfigureerbaar bouwen          

Verschaalbaar bouwen          

Aanpasbaarheid in prestaties          
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 Bewustwording 

Bewustmaken energieverbruik          

Bewustmaken waterverbruik          

Ondersteuning 
Ondersteunen ADL          

Ondersteunen sociale interactie          

Anticipatie & adaptatie 
Aanwezigheid lerende systemen          

Aanwezigheid reagerende systemen          

 

Beoordeling van voornaamste focuspunten woonconcepten 

De (aanwezigheid van) indicatoren bij de te onderzoeken woonconcepten worden beoordeeld aan de hand van een literatuurstudie. Per woonconcept (en de bijbehorende casussen) wordt er bepaald of een indicator daadwerkelijk toegepast 

wordt. Met andere woorden: wanneer er iets geschreven staat over een indicator wordt aangenomen dat dit een focuspunt van het woonconcept is. 

Het is hierbij mogelijk dat een woonconcept (of casus) een indicator toepast, maar dat dit niet beschreven wordt in de geraadpleegde literatuur. Hierbij is het uitgangspunt dan ook dat de indicatoren niet tot de (voornaamste) focuspunten 

van het woonconcept behoren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bijlage CIII: Analyse woonconcepten  

Analyse per woonconcept 
Tabel 1: Analyse per woonconcept voor de vier hoofdthema’s en positieve- en negatieve aspecten (deel 1) 

 Smart Home Open Bouwen IFD Bouwen Passief huis Actief huis 

Mens 

Het doel van Smart Homes is het verbeteren van 
het comfort en het verbeteren van de kwaliteit 
van het leven. Deze doelstelling wordt bereikt 
door de toepassing van intelligente 
technologieën.  

- - 

Een passief huis is voornamelijk gericht op het 
verminderen van het energieverbruik. Er dient bij 
het kiezen van het klimaatsysteem echter gelet te 
worden op de mogelijkheid tot controle van de 
gebouwgebruikers. Afhankelijk van het systeem is 
het mogelijk dat controle over het binnenklimaat 
niet mogelijk is door de gebruikers van het 
gebouw.  

De visie van Actief huis is erop gericht om 
gebouwen te ontwerpen die voor de gebruikers 
gezond(er) en comfortabel(er) zijn, zonder een 
negatieve impact te hebben op het klimaat. 
Hierdoor wordt zorg gedragen voor een schonere, 
gezondere en veiligere wereld. Er wordt een 
gezond(er) en comfortabel(er) binnenklimaat 
gecreëerd door voldoende daglicht en frisse lucht. 
De toegepaste materialen hebben een neutrale 
impact op zowel het comfort als het 
binnenklimaat.  

Milieu - 

Open Bouwen heeft onder andere als doelstelling 
om de efficiëntie van het gebouw te verhogen. 
Met betrekking tot materiaalgebruik is hier sprake 
van, met name door het scheiden van de drager 
en de inbouw. 

IFD Bouwen maakt onder andere gebruik van 
procesmatige productie, automatisering, 
prefabricage en massaproductie. Hierdoor is het 
mogelijk om materiaalverliezen te reduceren.  

Een passief huis is voornamelijk gericht op het 
verminderen van het energieverbruik. Het 
woonconcept richt zich dan ook voornamelijk op 
de eerste twee stappen van de Trias Energetica. 
Hier dient echter een kanttekening bij gemaakt te 
worden. Door het gebruik van extra 
isolatiematerialen om energieverliezen te 
reduceren ontstaat er een grotere materiaalvraag 
(en milieubelasting) dan de besparing die de extra 
isolatielaag oplevert. 

Actief huis richt zich op het energieverbruik en de 
impact op het milieu. De energie-efficiëntie wordt 
bereikt door de benodigd energie op te wekken 
met hernieuwbare energiebronnen. Een actief 
huis heeft een positieve interactie met de 
omgeving door een geoptimaliseerde relatie met 
de lokale context. De focus ligt op materialen, 
vers watergebruik en reduceren van vervuiling. De 
milieubelasting gedurende de gehele levenscyclus 
van het bouwwerk wordt geanalyseerd.  

Gebouw - 

Het doel van Open Bouwen is het verhogen van 
de efficiëntie, duurzaamheid, capaciteit voor 
verandering en het verlengen van de levensduur 
van een gebouw. Door het scheiden van de drager 
en inbouw wordt hieraan voldaan. De inbouw 
behoort tot het individu en is veranderlijk van 
aard, terwijl de drager permanent van aard is en 
tot het publieke domein behoort.  

Door het productieproces wordt ‘bouwen’ 
vervangen door ‘assembleren’. Hierdoor is het 
mogelijk om aanpassingen te maken wanneer het 
gebouw in gebruik is, mede door het gebruik van 
demontabele verbindingen. Hierdoor wordt de 
levensduur van het gebouw verlengd. 

- 

Een andere doelstelling van een Actief huis is het 
creëren van gebouwen welke meer geven dan dat 
ze nodig hebben. Hierdoor wordt een duurzame 
toekomstige gebouwvoorraad gegenereerd, 
waarbij er zowel naar nieuwbouw als renovatie 
gekeken wordt.  

Intelligente 
technologie 

Smart Homes leveren een positieve bijdrage aan 
het comfort van de gebruiker door de 
implementatie van intelligente technologieën.  
De technologieën in Smart Homes leveren tevens 
een bijdrage aan de bewustwording van het 
individu en ondersteunen het individu.Afhankelijk 
van de uitrusting en geïnstalleerde systemen 
kunnen Smart Homes leren van en reageren op de 
gebruikers.  

-  - - 

Intelligente technologie wordt toegepast om de 
gebruikers bewust te maken van het energie- en 
waterverbruik. Het doel hiervan is het 
uiteindelijke verbruik te reduceren. 

Positieve aspecten 

Het comfort en gebruiksgemak in Smart Homes is 
hoog, mede door de implementatie van 
intelligente technologieën.  
Smart Homes maken het mogelijk om de 
gezondheid van de gebruikers te monitoren en 
verbinding te maken met zorginstellingen.  

Door het creëren van een publiek- (drager) en 
privé (inbouw) domein is het mogelijk om 
waarde/een waardevolle capaciteit te creëren in 
een gebouw terwijl personalisatie mogelijk is. 
Hierdoor is het mogelijk om de levensduur van 
bouwwerken te verlengen.  

Door het industrieel produceren van 
componenten kunnen materiaalverliezen 
gereduceerd worden en kan de uitvoering op de 
bouwplaats vergemakkelijkt worden.  

Om de energievraag te reduceren en de uitstoot 
van koolstofdioxide te verminderen heeft het 
passief huis een heel goed geïsoleerde 
gebouwschil.  

De gebruiker wordt centraal gesteld in een Actief 
huis. Hierdoor ontstaat een gezond(er) en 
comfortabel(er) gebouw, waarbij een mogelijk 
negatieve impact van het bouwwerk op het milieu 
wordt voorkomen. Ook de gebruiksinvloed op het 
milieu wordt gereduceerd. 

Negatieve aspecten 

Een punt van aandacht bij Smart Homes is de 
implementatie van intelligente technologieën. 
Deze technologieën moeten een bijdrage leveren 
aan het gebruiksgemak maar mogen niet te 
nadrukkelijk aanwezig zijn. Het moet ‘demand 
driven’ in plaats van ‘technology push’ zijn.  

Om een lange levensduur te garanderen worden 
bouwwerken dikwijls overgedimensioneerd. Door 
deze ‘overcapaciteit’ neemt de milieubelasting 
tijdens de uitvoeringsfase toe. Het is onzeker of 
deze extra milieubelasting gecompenseerd wordt 
gedurende de levensduur van het bouwwerk.  

- 

In Nederland zijn er in het verleden passief huizen 
gerealiseerd waarbij het Sick Building Syndroom 
(SBS) geconstateerd werd bij gebruikers. 
Naderhand heeft het concept zich 
doorontwikkeld, waarbij dit niet meer is 
voorgekomen. Voornamelijk in Duitsland en 
Oostenrijk heeft het passief huis zich verder 
ontwikkeld. Doordat het woonconcept zich focust 
op het reduceren van de energievraag worden de 
overige aspecten van milieu buiten beschouwing 
gelaten en negatief beïnvloed.  

- 

 
  



 

 

Tabel 1: Analyse per woonconcept voor de vier hoofdthema’s en positieve- en negatieve aspecten (deel 2) 

 Green Building Integrated Living Cradle to Cradle Autarkisch wonen Healing Environment 

Mens 

Green Building heeft als doelstelling om de 
gezondheidscondities en de productiviteit van de 
gebouwgebruikers te stimuleren. Om dit te 
realiseren wordt de luchtkwaliteit, het comfort 
en de tevredenheid van de gebouwgebruikers 
verbeterd. Afstemming tussen onder andere 
materiaalgebruik, ontwerp, installaties en 
indeling is hierbij het sleutelwoord.  
 

Integrated Living heeft als voornaamste 
doelstelling om personen langer zelfstandig te 
laten wonen en stress (o.a. door een gevoel van 
onveiligheid en onzekerheid) te verminderen. Het 
ontwerp van een gebouw of gemeenschap kan 
verschillende groepen van bewoners stimuleren 
om samen te leven. Het sleutelwoord hierbij is 
saamhorigheid.  

Cradle to Cradle heeft als doel om schadelijke 
en/of ongezonde situaties in gebouwen te 
voorkomen. Dit wordt gerealiseerd door 
toepassing van milieuvriendelijke materialen die 
niet schadelijk zijn voor de gezondheid van 
gebruikers of het milieu. Daarnaast wordt de 
biodiversiteit gestimuleerd, waardoor een zo 
gevarieerd mogelijke omgeving ontstaat. 

Autarkisch wonen heeft betrekking op het 
zelfvoorzienend zijn, in welke mate dan ook. 
Hierbij is er niet direct sprake van het autonoom 
functioneren van het individu met betrekking tot 
algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en 
sociale interactie. Zelfvoorzienend kan hierbij 
beschouwd worden als het onafhankelijk zijn van 
de maatschappij, te denken aan het zelf voorzien 
in de water-, energie-, materiaal- en 
voedselbehoefte. 

Een Healing Environment creëert een omgeving 
waarin omgevingsvariabelen aanwezig zijn met 
een positief effect op de (zieke) mens. Gebouw, 
omgeving en inrichting staan in het teken van en 
dragen bij aan het welzijn van de gebruiker. 
Er wordt een omgeving gecreëerd waarin men 
zich prettiger voelt, met positieve 
gezondheidseffecten voor de mens.  

Milieu 

Green Buildings streven ernaar om de 
hoeveelheid afval, de vervuiling en milieu-
belasting van het bouwwerk te minimaliseren. Dit 
vindt enerzijds plaats door de impact van het 
bouwen op het milieu te reduceren (door 
energie-, water-, materialen- en andere 
grondstoffen-efficiëntie). Anderzijds wordt de 
gehele levenscyclus (locatie, ontwerp, bouw, 
gebruik, onderhoud, renovatie en sloop) 
geoptimaliseerd.  
 

- 

In plaats van de negatieve impact op het milieu 
te verminderen is Cradle to Cradle erop gericht 
een positieve impact op het milieu te hebben. 
Hierbij staat afval gelijk aan voedsel voor een 
volgend proces (in de keten). Grondstoffen 
mogen niet gedowncycled worden maar dienen 
minimaal gelijkwaardig te blijven of te worden 
geupcycled. Om dit te realiseren zijn er gesloten 
of continue materiaal-, energie- en 
waterkringlopen benodigd. 
Volgens Cradle to Cradle is de derde stap van de 
trias-aanpak niet duurzaam, aangezien deze stap 
genomen kan worden om te voldoen aan de 
behoeften. Hierdoor is er geen sprake van 
‘duurzame consumptie’.  

Autarkie wordt gezien als de ware duurzame 
vorm van zelfvoorziening. Op het gebied van 
energie, water en materialen worden de trias-
aanpakken (grotendeels) uitgevoerd. Autarkisch 
wonen gaat echter verder: ook zelf voorzien in de 
voedselbehoefte en het verwerken van afval 
behoort tot autarkisch wonen.  
Een kanttekening die gemaakt dient te worden is 
dat autarkisch wonen de materiaalvraag niet 
reduceert. Wel worden er dikwijls gebruikte 
materialen toegepast om te voorzien in de 
materiaalvraag.  

- 

Gebouw 

Bij Green Buildings wordt er tijdens het ontwerp 
rekening gehouden met de mogelijkheid om 
gedurende de gebruiksfase van het gebouw de 
indeling (en de daarmee verbonden installaties) 
aan te kunnen passen om deze af te stemmen op 
toekomstige eisen en wensen.  

- 

Bij het ontwerp volgens Cradle to Cradle dient er 
rekening gehouden te worden met de hele 
levenscyclus van het gebouw(onderdeel). Het 
einde van het gebruik is veelal onzeker aangezien 
het moeilijk in te schatten is wat de mogelijk zijn 
(recycling, terugwinning en/of hergebruik). Om 
recycling mogelijk te maken dienen de 
verschillende materialen in een gebouw 
gescheiden te blijven (door toepassing van 
demontabele verbindingen).  

- - 

Intelligente 
technologie 

- - - - - 

Positieve aspecten 

Door het centraal stellen van de gebruikers in 
een Green Building wordt de gezondheid, het 
comfort en de tevredenheid van de 
gebouwgebruikers vergroot. Hierbij wordt er 
ontworpen vanuit milieutechnische oogpunten, 
met als doel het creëren van een 
toekomstbestendige gebouwvoorraad. 
 

Integrated Living stimuleert het individu om 
samen met omwonenden activiteiten te 
ondernemen. Hierdoor is o.a. ondersteuning 
mogelijk hetgeen resulteert in autonomie. 
Daarnaast zorgt sociale controle voor een gevoel 
van veiligheid.  

Gebouwen worden ontworpen om een positieve 
impact te hebben op het milieu. Hierbij wordt de 
milieubelasting gedurende de gehele 
levenscyclus van een materialen onderzocht om 
te voorkomen dat materialen hun waarde 
verliezen (upgraden in plaats van downgraden). 
Daarnaast wordt ‘duurzame consumptie’ 
mogelijk doordat de derde stap van de trias-
aanpakken niet uitgevoerd wordt, waarbij 
voldaan wordt met de eerste twee stappen. 

Unieke kenmerken van autarkisch wonen zijn het 
zelf voorzien in de energie-, water-, materiaal- en 
voedselbehoefte en het zelf verwerken van het 
afval. Autarkische woningen zijn in principe dan 
ook geheel zelfstandig. 

Door de omgeving die een Healing Environment 
creëert, wordt de gezondheid van het individu 
niet alleen behouden maar ook gestimuleerd. 
Daarnaast wordt er een comfortabele maar 
tevens prettige omgeving gecreëerd. De 
interactie tussen individuen wordt gestimuleerd 
door de omgeving.  

Negatieve aspecten 

Optimalisatie van het gebouw vindt plaats door 
afstemming op de gebruikers en het milieu. De 
toepassing van intelligente technologie om deze 
afstemming efficiënter te maken ontbreekt 
echter.  

Integrated Living omschrijft als het ware de 
voordelen van het leven in 
(woon)gemeenschappen. De toepassing op 
gebouwniveau is echter onduidelijk. 
Tevens is het voor het slagen van dit 
woonconcept van belang dat er een gevarieerde 
groep van mensen aanwezig is die bereid is 
hieraan mee te werken en om elkaar veelvuldig 
te ondersteunen.  

- 

Een veelvoorkomende vorm van autarkisch 
wonen, het earthship, heeft vaak een relatief 
‘primitieve’ inrichting en afwerking. De 
toepassing van deze woonvorm voor 
(zorgbehoevende) senioren is dan ook 
onduidelijk.  

Door een verscheidenheid aan gebouwen en 
toepassingen is het niet mogelijk een overzicht te 
geven van alle elementen die samen dé perfecte 
fysieke zorgomgeving vormen.  

 

  



 

 

Analyse per indicator 
Tabel 2: Analyse van de woonconcepten per opgestelde indicator (deel 1) 

Beoordelingsindicatoren Woonconcepten Toelichting 

M
en

s 

Veiligheid & zekerheid 

Aanwezigheid 
veiligheidsvoorzieningen 

Smart Home 
Integrated Living 

De aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen kan bijdragen aan het gevoel van zekerheid. Waar bij Smart Homes vooral intelligente technologie toepast wordt om een gevoel van 
zekerheid te verkrijgen (bijvoorbeeld ten behoeve van valdetectie), richt Integrated Living zich voornamelijk op saamhorigheid met omwonenden. Door de onderlinge betrokkenheid vindt 
er (sociale) controle plaats.  

Aanwezigheid 
beveiligingsvoorzieningen 

Smart Home 
Integrated Living 

De aanwezigheid van beveiligingsvoorzieningen kan bijdragen aan het gevoel van veiligheid. Smart Homes maken gebruik van intelligente technologie (waaronder beveiligingssystemen) 
ten behoeve van het veiligheidsgevoel. Integrated Living daarentegen gaat uit van saamhorigheid met omwonenden. Doordat er onderling (sociale) controle plaatsvindt wordt er een 
bijdrage geleverd aan het gevoel van veiligheid.  

Ervaren controle 

Controle ervaren 

Smart Home 
Actief huis 
Green Building 
Autarkisch wonen 
Healing environment 

Het ervaren van controle over de omgeving heeft een vergroting van de autonomie van een individu tot gevolg. De hiernaast genoemde woonconcepten leveren een bijdrage aan het 
ervaren van controle over omgevingsvariabelen. Hierbij kan er gedacht worden aan het beïnvloeden van onder andere het binnenklimaat en sociale interactie.  

Stimuleren autonomie 
Integrated Living 
Autarkisch wonen 

Door het stimuleren van de autonomie van een individu kan er een bijdrage geleverd worden aan het welzijn. Integrated Living stimuleert de autonomie van een individu door middel van 
saamhorigheid van het collectief: men helpt elkaar om zo autonoom mogelijk te functioneren. Autarkisch wonen gaat een stap verder in het leven op autonome wijze. Door zelf te 
voorzien in de water-, energie-, warmte-/koude-, voedsel- en materiaalbehoefte wordt er een andere dimensie gegeven aan het autonoom wonen.  

Gezondheid 

Behouden gezondheid 

Smart Home 
Passief huis 
Actief huis 
Green Building 
Integrated Living 
Cradle to Cradle 
Autarkisch wonen 
Healing environment 

Gezondheid wordt beschouwd als een toestand van volledig fysiek-, mentaal- en sociaal welzijn. De hiernaast genoemde woonconcepten creëren een woonomgeving waarin de 
gezondheid van de bewoner behouden wordt. 

Stimuleren gezondheid 
Green Building 
Healing environment 

Stress kan de gezondheid (en het welzijn) van een individu op negatieve wijze beïnvloeden. In een Green Building wordt een binnenklimaat gecreëerd wat een positief effect heeft op de 
gebruikers van het gebouw. Het gebruiksgemak en comfort gedurende de gebruiksfase van het bouwwerk wordt geoptimaliseerd, onder andere door het voorkomen van ongezonde, 
onbekende en/of stressvolle situaties. Met een Healing environment wordt een omgeving gecreëerd waarin omgevingsvariabelen aanwezig zijn die een positief effect hebben op de 
(zieke) mens. Het gebouw, de omgeving en de inrichting staan in het teken van en dragen bij aan het welzijn van de gebruiker.  

Sociale interactie Ondersteunen sociale interactie 
Integrated Living 
Healing environment 

Sociale interactie biedt mensen onder andere ontspanning , afleiding en maatschappelijke betrokkenheid. Integrated Living ondersteunt sociale interactie doordat er 
woongemeenschappen gecreëerd worden welke zorgen voor saamhorigheid. Healing environment ondersteunt sociale interactie echter op een andere wijze. Door de inrichting van 
gebouw en landschap en door onder andere de positionering van het meubilair wordt de sociale interactie tussen personen ondersteund en, waar mogelijk, gestimuleerd.  
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Energie 

Reduceren energievraag 

Passief huis 
Actief huis 
Green Building 
Cradle to Cradle 
Autarkisch wonen 

Het reduceren van de energievraag is de eerste stap van de Trias Energetica. De hiernaast genoemde woonconcepten reduceren de energievraag van de woning (en de bewoners) door 
het ontwerp van de woning. Hierbij kan er gedacht worden aan onder andere het voorkomen van energieverliezen, het gebruiken van passieve zonne-energie, het beïnvloeden van het 
gebruiksgedrag en het optimaliseren van het ontwerp. 

Gebruiken oneindige energiebronnen 

Passief huis 
Actief huis 
Green Building 
Cradle to Cradle 
Autarkisch wonen 

Het gebruiken van oneindige energiebronnen is de tweede stap van de Trias Energetica. De hiernaast genoemde woonconcepten maken gebruik van oneindige energiebronnen om te 
voorzien in de energievraag. Denk hierbij aan de toepassing van onder andere zon-, wind- en waterenergie. Naast het gebruik van oneindige energiebronnen wordt er ook gebruik 
gemaakt van natuurlijke ontwerpoplossingen voor het verwarmen en koelen van de woningen. Uitgangspunt bij Cradle to Cradle is dat er voldaan kan (lees: moet) worden aan de 
energievraag met de eerste twee stappen van de Trias Energetica. 

Efficiënt gebruiken eindige 
energiebronnen 

Passief huis 
Actief huis 
Green Building 
Autarkisch wonen 

Het efficiënt gebruiken van eindige energiebronnen is de derde stap van de Trias Energetica. De hiernaast genoemde woonconcepten gebruiken eindige energiebronnen op efficiënte 
wijze om te voorzien in de rest-energievraag. Hierbij kan er onder andere gedacht worden aan energiezuinige installaties en energieopwekkingssystemen met een hoog rendement.  
Opvallend is dat Cradle to Cradle niet opgenomen is bij de hiernaast genoemde woonconcepten. De reden hiervoor is dat dit woonconcept de trias-aanpak niet voldoende vindt, 
aangezien de toepassing van de derde stap er altijd voor kan zorgen dat er voldoende energie aanwezig is in een woning. Met andere woorden: in de optiek van het Cradle to Cradle 
concept is de trias-aanpak onjuist (en niet duurzaam). 

Water 

Reduceren watervraag 

Actief huis 
Green Building 
Cradle to Cradle 
Autarkisch wonen 

Het reduceren van de watervraag is de eerste stap van de Trias Hydrica. De hiernaast genoemde woonconcepten reduceren de watervraag van de woning (en de bewoners) door het 
gebruiken van bijvoorbeeld waterbesparende installaties, het beïnvloeden van het gebruiksgedrag en het optimaliseren van het ontwerp.  

Hergebruiken water 

Actief huis 
Green Building 
Cradle to Cradle 
Autarkisch wonen 

Het hergebruiken van water is de tweede stap van de Trias Hydrica. De hiernaast genoemde woonconcepten hergebruiken water, waarbij er gedacht kan worden aan het gebruik van de 
minimaal benodigde waterkwaliteit door het toepassen van regenwater ter vervanging van drinkwater en/of een grijs water circuit. Het is ook mogelijk om water te zuiveren waardoor het 
voor eenzelfde of hoogwaardigere toepassing gebruikt kan worden. Uitgangspunt bij Cradle to Cradle is dat er voldaan kan (lees: moet) worden aan de watervraag met de eerste twee 
stappen van de Trias Hydrica. 

Efficiënt gebruiken drinkwater 
Actief huis 
Green Building 
Autarkisch wonen 

Het efficiënt gebruiken van drinkwater is de derde stap van de Trias Hydrica. De hiernaast genoemde woonconcepten gebruiken drinkwater op efficiënte wijze wanneer het niet mogelijk 
is om gebruik te maken van water met een lagere kwaliteit. Opvallend is dat Cradle to Cradle niet opgenomen is bij de hiernaast genoemde woonconcepten. De reden hiervoor is dat dit 
woonconcept de trias-aanpak niet voldoende vindt, aangezien de toepassing van de derde stap er altijd voor kan zorgen dat er voldoende water aanwezig is in een woning. Met andere 
woorden: in de optiek van het Cradle to Cradle concept is de trias-aanpak onjuist (en niet duurzaam).  

 

  



 

 

Tabel 2: Analyse van de woonconcepten per opgestelde indicator (deel 2) 

Beoordelingsindicatoren Woonconcepten Toelichting 
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Materialen 

Reduceren materiaalvraag 

Open Bouwen 
IFD Bouwen 
Actief huis 
Green Building 
Cradle to Cradle 

Het reduceren van de materiaalvraag is de eerste stap van de Trias Hylica. De hiernaast genoemde woonconcepten reduceren de materiaalvraag onder andere door het optimaliseren van 
het ontwerp. Zo maken Open Bouwen, IFD Bouwen en Green Buildings het mogelijk om in een later tijdstip veranderingen van het ontwerp eenvoudig door te voeren. Open Bouwen 
reduceert dan ook voornamelijk de materiaalvraag welke benodigd is tijdens de gebruiksfase van het gebouw (door het scheiden van drager en inbouw). IFD Bouwen, Green Buildings, 
Actief huis en Cradle to Cradle reduceren de materiaalvraag door het toepassen van onder andere een procesmatige productie, automatisering, prefabricage en massaproductie. De 
gereduceerde materiaalvraag komt voornamelijk tot uiting in de uitvoerings-/realisatiefase. 
Een opmerking die gemaakt dient te worden bij Open Bouwen is dat er veelal een ‘overcapaciteit’ aan het gebouw wordt gegeven. Het is onduidelijk of deze toegenomen milieubelasting 
gecompenseerd wordt door een (mogelijk) langere levensduur als gevolg van de overcapaciteit.  

Gebruiken hernieuwbare materialen 

Actief huis 
Green Building 
Cradle to Cradle 
Autarkisch wonen 

Het gebruiken van hernieuwbare materialen is de tweede stap van de Trias Hylica. De hiernaast genoemde woonconcepten maken gebruik van hernieuwbare materialen om het ontwerp 
te realiseren met als doel het verminderen van de negatieve impact die het bouwen heeft op de omgeving. Denk hierbij aan de toepassing van materialen zoals hout en stro. Naast het 
gebruik van hernieuwbare materialen wordt er ook vaak gebruik gemaakt van gerecyclede materialen bij de productie van nieuwe materialen, om de ‘nieuwe’ materiaalvraag te 
reduceren. Bij Cradle to Cradle wordt ervanuit gegaan dat al het geproduceerd afval weer gezien kan worden als ‘voedsel’ voor een volgende cyclus waarbij het belangrijk is om 
materialen te upgraden in plaats van downgraden. 

Efficiënt gebruiken niet-hernieuwbare 
materialen 

Open Bouwen 
IFD Bouwen 
Actief huis 
Green Building 
Cradle to Cradle 
Autarkisch wonen 

Het efficiënt gebruiken van niet-hernieuwbare materialen is de derde stap van de Trias Hylica. De hiernaast genoemde woonconcepten maken op efficiënte wijze gebruik van niet-
hernieuwbare materialen. Dit gebeurt voornamelijk door deze materialen op demontabele wijze toe te passen, waardoor het mogelijk is om materialen of gebouw(onder)delen te 
hergebruiken. Naast het toepassen van demontabele verbindingen worden er veelal geprefabriceerde elementen toegepast. Door industrialisatie van het productieproces wordt de 
efficiëntie van materialen verhoogd. Bij autarkisch wonen wordt er op een andere wijze omgegaan met niet-hernieuwbare materialen. Tijdens de realisatie worden afvalproducten 
gebruikt, te denken aan drankflessen en autobanden. Deze productie hebben geen bewerking nodig voor toepassing. Bij Cradle to Cradle is het uitgangspunt dat niet-hernieuwbare 
materialen in een volgende cyclus minimaal als gelijkwaardig gebruikt kunnen worden.  
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Gebruiksflexibiliteit 

Meerdere gebruiksfuncties mogelijk 

Open Bouwen 
IFD Bouwen 
Passief huis 
Actief huis 
Green Building 
Cradle to Cradle 

Functieneutraliteit is het vermogen van een gebouw om functieveranderingen in zich op te nemen (met beperkte bouwtechnische ingrepen). De hiernaast genoemde woonconcepten 
kunnen toegepast worden voor diverse gebruiksfuncties. Aangezien de woonconcepten een ‘denkwijze’ van bouwen omschrijven en geen voorgeschreven ontwerp, is het mogelijk om 
een vertaalslag te maken naar verschillende gebruiksfuncties. Denk hierbij niet alleen aan de toepassing van woongebouwen, maar ook bijvoorbeeld openbare gebouwen, kantoren of 
onderwijsgebouwen. Sommige van de onderzochte woonconcepten kijken verder dan alleen woningbouw. Zo is bijvoorbeeld Green Building ook gefocust op kantoorfunctie.  

Bruikbaar voor alle doelgroepen 

Smart Home 
Open Bouwen 
IFD Bouwen 
Passief huis 
Actief huis 
Green Building 
Integrated Living 
Cradle to Cradle 
Autarkisch wonen 
Healing environment 

De hiernaast genoemde woonconcepten maken het mogelijk om alle mogelijke doelgroepen te huisvesten, al dan niet door het aanpassen van het gebouw(ontwerp) aan de 
desbetreffende doelgroep. Woonconcepten omschrijven een ‘denkwijze’ van bouwen aan, geen voorgeschreven ontwerp. Het is dus mogelijk om (middels een vertaalslag) het ontwerp 
van een gebouw aan te passen aan verschillende doelgroepen zonder hierbij niet te voldoen aan het woonconcept.  

Technische levensduur 

Scheiden gebouwonderdelen 
Open Bouwen 
IFD Bouwen 

Het scheiden van gebouwonderdelen komt voort uit het verschil in levensduur van de verschillende gebouwlagen. Door het scheiden van gebouwonderdelen is het mogelijk om de 
levensduur van gebouwen te verlengen. Bij IFD Bouwen worden gebouwonderdelen met verschillende levensduren gescheiden. Open Bouwen kenmerkt zich door het scheiden van de 
drager en de inbouw.  

Demontabel bouwen 
IFD Bouwen 
Cradle to Cradle 

Demontabel bouwen heeft betrekking op de aansluiting tussen verschillende gebouw(onder)delen. Zowel bij IFD Bouwen als Cradle to Cradle wordt er gebruikt gemaakt van demontabele 
verbindingen. Demontabele verbindingen dienen ervoor om uitwisselbaarheid van gebouw(onder)delen te garanderen en te zorgen dat de elementen op een geschikte wijze kunnen 
worden hergebruikt of gerecycled.  

Flexibiliteit 

Reconfigureerbaar bouwen 
Open Bouwen 
IFD Bouwen 
Green Building 

Reconfigureerbaarheid heeft betrekking op de mogelijkheid om de positie van gebouw(onder)delen ten opzichte van elkaar te wijzigen. Open Bouwen en IFD Bouwen maken dit mogelijk 
doordat gebouwlagen gescheiden worden. Bij Green Building worden de plattegronden op een zodanige wijze ontworpen dat het mogelijk is om de indeling en de routing in het gebouw 
te wijzingen zodat aan de behoefte van de gebruikers voldaan kan blijven worden. 

Verschaalbaar bouwen IFD Bouwen 
Verschaalbaarheid heeft betrekking op de mogelijkheid om de omvang van een gebouw(onder)deel te laten toenemen en/of afnemen, zonder dat hier negatieve consequenties voor de 
technische prestaties mee gepaard gaan. Mede door toepassing van modulaire afmetingen is het bij IFD Bouwen mogelijk om een gebouw te verschalen.  

Aanpasbaarheid in prestaties 
IFD Bouwen 
Green Building 

Aanpasbaarheid omvat ruimtelijke-, constructieve- en installatietechnische strategieën. In reactie op veranderende eisen (en wensen) in verloop van tijd, kan het noodzakelijk zijn om de 
prestaties van een gebouw(onder)deel aan te passen. IFD Bouwen maakt dit mogelijk om gebouw(onder)delen te vervangen, mede doordat gebouwlagen gescheiden worden en er op 
demontabele wijze gebouwd wordt. Bij Green Building is het mogelijk om bij het aanpassen van de indeling van het gebouw ook de installaties aan te passen (op de nieuwe indeling.  
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Bewustwording 

Bewustmaken energieverbruik 
Smart Home 
Passief huis 
Actief huis 

Door (directe en indirecte) feedback over het energiegebruik kunnen gebouwgebruikers geholpen worden om hun energiebehoefte te reduceren. Smart Home, Passief huis en Actief huis 
maken gebruiken van beeldschermen waarop het energieverbruik weergegeven staat.  

Bewustmaken waterverbruik Actief huis 
Door (directe en indirecte) feedback over het watergebruik kunnen gebouwgebruikers geholpen worden om hun waterbehoefte te reduceren. Actief huis maakt gebruik van 
beeldschermen waarop het waterverbruik weergegeven staat. 

Ondersteuning 
Ondersteunen ADL Smart Home 

Woningen kunnen diensten verlenen doordat acties (en/of de gezondheid) van de gebouwgebruikers gedetecteerd (en herkend) kunnen worden. Smart Homes ondersteunen bewoners 
(met fysieke beperkingen) met hun algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) door de toepassing van intelligente technologieën.  

Ondersteunen sociale interactie Smart Home 
Woningen kunnen tevens diensten verlenen in de vorm van het ondersteunen van de sociale interactie. Smart Homes ondersteunen bewoners (met fysieke beperkingen) bij het aangaan 
van sociale interacties door het toepassen van intelligente technologieën.  

Anticipatie & 
adaptatie 

Aanwezigheid lerende systemen Smart Home Woningen kunnen acties (en/of gezondheid) van gebruikers detecteren/monitoren (herkennen). Smart Homes maken dit mogelijk door aanwezigheid van intelligente technologieën.  

Aanwezigheid reagerende systemen Smart Home 
Woningen kunnen acties (en/of de gezondheid) van de gebouwgebruikers detecteren/monitoren (en herkennen). Hierdoor is het mogelijk dat woningen zich aanpassen aan (de acties 
van) de gebouwgebruikers. Smart Homes maken dit mogelijk door de toepassing van intelligente technologieën.  



 

 

Bronvermelding woonconcepten 
Tabel 3: Bronvermelding van de onderzochte woonconcepten 
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Veiligheid & zekerheid 

Aanwezigheid 
veiligheidsvoorzieningen 

X 
     

X 
   

Aanwezigheid 
beveiligingsvoorzieningen 

X 
     

X 
   

Ervaren controle 
Controle ervaren X 

   
X X 

  
X X 

Stimuleren autonomie 
      

X 
 

X 
 

Gezondheid 
Behouden gezondheid X 

  
X X X X X X X 

Stimuleren gezondheid 
     

X 
   

X 

Sociale interactie Ondersteunen sociale interactie 
      

X 
  

X 
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Energie 

Reduceren energievraag 
   

X X X 
 

X X 
 

Gebruiken oneindige energiebronnen 
   

X X X 
 

X X 
 

Efficiënt gebruiken eindige 
energiebronnen    

X X X 
  

X 
 

Water 

Reduceren watervraag 
    

X X 
 

X X 
 

Hergebruiken water 
    

X X 
 

X X 
 

Efficiënt gebruiken drinkwater 
    

X X 
  

X 
 

Materialen 

Reduceren materiaalvraag 
 

X X 
 

X X 
 

X 
  

Gebruiken hernieuwbare materialen 
    

X X 
 

X X 
 

Efficiënt gebruiken niet-hernieuwbare 
materialen  

X X 
 

X X 
 

X X 
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Gebruiksflexibiliteit 
Meerdere gebruiksfuncties mogelijk 

 
X X X X X 

 
X 

  
Bruikbaar voor alle doelgroepen X X X X X X X X X X 

Technische levensduur 
Scheiden gebouwonderdelen 

 
X X 

       
Demontabel bouwen 

  
X 

    
X 

  

Flexibiliteit 

Reconfigureerbaar bouwen 
 

X X 
  

X 
    

Verschaalbaar bouwen 
  

X 
       

Aanpasbaarheid in prestaties 
  

X 
  

X 
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Bewustwording 
Bewustmaken energieverbruik X 

  
X X 

     
Bewustmaken waterverbruik 

    
X 

     

Ondersteuning 
Ondersteunen ADL X 

         
Ondersteunen sociale interactie X 

         

Anticipatie & adaptatie 
Aanwezigheid lerende systemen X 

         
Aanwezigheid reagerende systemen X 
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Bijlage D.I:   Hoofdkenmerken verschillende ziektes 

Coronaire hartziekten 

Coronaire hartziekten zijn aandoeningen die worden veroorzaakt door afwijkingen in de 

kransslagaders. Deze afwijkingen worden veroorzaakt door slagaderverkalking met als mogelijk 

gevolg een hartinfarct (RIVM, 2014a). Bij het ontstaan van deze hartziekten spelen leefstijlfactoren 

zoals roken, voeding en bewegen een belangrijke rol (RIVM, 2014b).  

 

Beroerte 

Een beroerte omvat een verzameling van ziektebeelden waarbij sprake is van een stoornis in de 

bloedvoorziening van de hersenen. De meest voorkomende aandoeningen zijn een herseninfarct en 

hersenbloeding (RIVM, 2014c). De belangrijkste risicofactor voor het optreden van een beroerte is 

leeftijd, maar daarnaast ook een verhoogde bloeddruk, gestoorde glucosetolerantie, roken en 

overmatig alcoholgebruik (RIVM, 2014d).  

 

Artrose 

Artrose is gewrichtsslijtage en uit zich in verlies van kraakbeen en reactieve botwoekeringen in het 

gewricht. Dit leidt tot abnormale verhoudingen in het gewricht met als gevolg pijnklachten, ochtend- 

en startstijfheid en beperkingen in het bewegen (RIVM, 2014e). Artrose en gewrichtsontsteking zijn de 

belangrijkste oorzaken voor ADL-beperkingen en beperkingen in mobiliteit (Zantinge et al., 2011). 

 

Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus is een chronische stofwisselingsziekte die gepaard gaat met een te hoog 

glucosegehalte in het bloed, ook wel suikerziekte genoemd. Uiteindelijk kan diabetes mellitus leiden 

tot complicaties van hart en vaten, ogen, nieren en zenuwen (RIVM, 2014f). Diabetes mellitus kan 

voorkomen in een type 1 en een type 2. Type 1 diabetes mellitus kan optreden als gevolg van 

interacties tussen genetische factoren en omgevingsfactoren zoals voeding en virussen. De kans op 

type 2 diabetes mellitus wordt sterk beïnvloed door de leefstijlfactoren zoals lichamelijke inactiviteit 

en ongezonde voeding (RIVM, 2014g). 

 

Gezichtsstoornissen 

Er zijn een viertal oogaandoeningen te onderscheiden namelijk: maculadegeneratie (achteruitgang van 

centrale deel van netvlies), diabetische retinopathie (schade aan het netvlies), glaucoom (uitval 

gezichtsveld door verlies van zenuwvezels) en staar (vertroebeling van de ooglens) (RIVM, 2014h). 

Deze gezichtsstoornissen kunnen leiden tot slechtziendheid en blindheid. Deze aandoeningen kunnen 

een gevolg zijn van andere aandoeningen. Diabetes mellitus kan bijvoorbeeld leiden tot schade aan 

het netvlies (RIVM, 2014h). 

 

Dementie 

Dementie is een hersenaandoening met cognitieve stoornissen als gevolg waarbij de meest 

voorkomende vorm van dementie de ziekte van Alzheimer is. Deze cognitieve stoornissen zijn onder 

te verdelen in (RIVM, 2014i):  

- Geheugenstoornis; verminderd vermogen om nieuwe informatie aan te leren of zich eerdere 

geleerde informatie te herinneren. 

- Afasie; zich niet kunnen uitdrukken in woord of schrift en/of gesproken of geschreven taal 

niet goed begrijpen. 

- Apraxie; geen doelbewuste handelingen kunnen uitvoeren. 

- Agnosie; geen objecten kunnen herkennen. 

- Stoornis in uitvoerende functies; niet kunnen abstraheren, logische gevolgtrekkingen maken, 

organiseren, plannen maken, doelgericht handelen. 

- Stoornissen in aandacht/concentratie en/of mentale verwerkingssnelheid. 



- Stoornissen in visueel-ruimtelijke of –constructieve vaardigheden. 

Dementie ontstaat meestal uit een samenspel van veroudering, genetische gevoeligheid, 

omgevingsfactoren en leefstijlfactoren. Risicofactoren die gelden voor hart- en vaatziekten gelden ook 

als risicofactoren voor dementie (RIVM, 2014j). Risicofactoren zoals: roken, weinig beweging, hoge 

bloeddruk, overgewicht en type 2 diabetes mellitus. 

 

COPD 

COPD is een chronische vernauwing van de luchtwegen en/of aantasting van het elastische 

longweefsel. Deze aandoening kan leiden tot kortademigheid, hoesten en/of opgeven van slijm (RIVM, 

2014k). De belangrijkste risicofactor voor de ontwikkeling van COPD is roken, zo ook passief 

meeroken. Daarnaast vormt luchtverontreiniging door bijvoorbeeld stofdeeltjes en gassen in het 

buiten- en binnenmilieu een risicofactor (RIVM, 2014l 

 

Angststoornissen 

Er kan sprake zijn van een angststoornis wanneer heftige angstklachten optreden zonder een reële 

bedreiging. Een angststoornis kan leiden tot: hartkloppingen, een droge mond, een beklemd gevoel, 

nerveuze spanning, prikkelbaarheid, rusteloosheid, verhoogde spierspanning en slaap- en 

concentratieproblemen (RIVM, 2014m). De oorzaak van angststoornissen is een samenspel van 

persoonsgebonden factoren (persoonlijkheidskenmerken en gezondheidstoestand), omgeving 

gebonden factoren (sociale steun en eenzaamheid) en levensgebeurtenissen. Er blijkt een verhoogd 

risico te bestaan op het ontwikkelen van angststoornissen bij personen met weinig sociale steun en een 

gevoel van eenzaamheid (RIVM, 2014n). 

 

Slechthorendheid 

Slechthorendheid is gehoorverlies dat optreedt als gevolg van een afwijking van het gehoororgaan. Bij 

senioren treedt deze slechthorendheid op door veroudering van het hoor zintuig. In een vroeg stadium 

betreft het gehoorverlies vooral hogere tonen en een verminderd spraak verstaan in rumoer. In de loop 

der jaren kan het verlies zich ook uitbreiden naar de lagere tonen (RIVM, 2014o). Blootstelling aan 

hoge geluidsniveaus kan het proces van slechthorendheid versnellen, maar geluid in het woonmilieu 

afkomstig van weg-, rail-, en vliegverkeer veroorzaakt hoogstwaarschijnlijk geen 

lawaaislechthorendheid (RIVM, 2014p). 

 

Reumatoïde artritis 

Reumatoïde artritis is een chronische ontsteking van meerdere gewrichten en komt vooral voor in 

kleine gewrichten van handen en voeten. Deze gewrichtsontstekingen leiden tot pijn, stijfheid, 

gewrichtsvervormingen en afbraak van kraakbeen, bot en gewrichtskapsel. Hierdoor kan het uitvoeren 

van dagelijkse activiteiten extra zwaar worden waardoor personen beperkt worden in hun 

zelfredzaamheid (RIVM, 2014q). 
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Bijlage E.I: Morfologische analyse 

 

- Tabel 1: Totaal overzicht morfologische analyse. 

- Tabel 2: Analyse morfologische analyse op gestelde eisen.  

- Tabel 3: Overzicht van opties in de morfologische analyse die niet aansluiten op de gestelde eisen. 

- Tabel 4: Ingekorte morfologische analyse, waarbij de niet aansluitende opties zijn vervallen. 
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- Tabel 6: Ontwerp drie mogelijke systeemvarianten in de morfologische analyse. 

- Tabel 7: Beoordeling van de systeemvarianten. 

- Tabel 8: Overzicht van de verschillende systeemvarianten. 

  



 



Tabel 1: Totaal overzicht morfologische analyse.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Ruimte Module Wand Ruimte Module Wand Ruimte Module Wand Ruimte Module Wand

Totale gevel Elementen gevel Gordijnen Elementen gevel Jaloezieën Rolluik Totale gevel Elementen gevel Totale gevel Elementen gevel

Interactieve gevel Adaptief glas

Totale gevel Elementen gevel Elementen gevel Jaloezieën Rolluik Totale gevel Elementen gevel Totale gevel Elementen gevel

Totale gevel Elementen gevel Elementen gevel Jaloezieën Rolluik Totale gevel Elementen gevel Totale gevel Elementen gevel

Aanpasbare wandvulling

B
Aanpasbare gevel 

m.b.t. transparantie

Schuiven Opvouwen Roteren Open klappen

Dubbele gevel (beweegbare en vaste elementen)

Roteren

A
Aanpasbaar 

ruimteplan

Schuiven Hijsen

D
Aanpasbare 

thermische massa

Schuiven Opvouwen

Roteren

Morfologische analyse 'Aanpasbaar woonconcept 2030'

C
Aanpasbare m.b.t. 

thermische isolatie

Schuiven Opvouwen Roteren Open klappen

Varianten

Schuiven Opvouwen

Opvouwen

Open klappen

Binnen in het gebouw

Diverse opties

In de gevel

Roteren Open klappen

Hybride aanpasbare 

thermische massa

Toevoegen en verwijderen 

thermische massa

Enkele gevel (beweegbare elementen)



Tabel 2: Analyse morfologische analyse op gestelde eisen.

Geen negatieve 

impact op mens en 

milieu

Faciliteren van een 

buitenruimte

Aanpasbaarheid 

van de gevel per 

ruimte regelbaar

Aanpasbaar 

ruimteplan t.b.v. 

veranderende 

zorgvraag

Gebruiksruimten 

zijn te allen tijde 

bereikbaar

Conclusie variant

Ruimte + + - + -

Module + + + + +

Wand + + + + +

Ruimte + + + - -

Module + + + + +

Wand + + + + +

Ruimte + + - - -

Module + + + - -

Wand + + + + +

Ruimte + + - - -

Module + + - - -

Wand + + - - -

Totale gevel + + - -

Elementen gevel + + + +

Gordijnen + + + +

Elementen gevel + + + +

Jaloezieën + + + +

Rolluik + + + +

Totale gevel + + - -

Elementen gevel + + + +

Totale gevel + + - -

Elementen gevel + + + +

Interactieve gevel - + + -

Adaptief glas - + + -

Totale gevel + + - -

Elementen gevel + + + +

Elementen gevel + + + +

Jaloezieën + + + +

Rolluik + + + +

Totale gevel + + - -

Elementen gevel + + + +

Totale gevel + + - -

Elementen gevel + + + +

Totale gevel + + - -

Elementen gevel + + + +

Elementen gevel + + + +

Jaloezieën + + + +

Rolluik + + + +

Totale gevel + + - -

Elementen gevel + + + +

Totale gevel + + - -

Elementen gevel + + + +

Hybride aanpasbare thermische massa + + + +

Aanpasbare wandvulling + + + +

Toevoegen en verwijderen thermische massa + + + +

Open klappen

Binnen in het gebouw

A
an

p
as

b
ar

e 
is

o
la

ti
ew

aa
rd

e 

ge
ve

l

Schuiven

Opvouwen

Roteren

Open klappen

A
an

p
as

b
ar

e 
th

er
m

is
ch

e 
m

as
sa

 

ge
b

o
u

w

In de gevel

Schuiven

Opvouwen

Roteren

A
an

p
as

b
ar

e 
ge

ve
l v

an
 t

ra
n

sp
ar

an
t 

n
aa

r 
d

ic
h

t

Dubbele gevel 

(beweegbare en 

vaste elementen)

Schuiven

Opvouwen

Roteren

Open klappen

Enkele gevel (beweegbare elementen)

A
an

p
as

b
aa

r 
ru

im
te

p
la

n

Schuiven

Opvouwen

Roteren

Hijsen



Tabel 3: Overzicht van opties in de morfologische analyse die niet aansluiten op de gestelde eisen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Ruimte Module Wand Ruimte Module Wand Ruimte Module Wand Ruimte Module Wand

Totale gevel Elementen gevel Gordijnen Elementen gevel Jaloezieën Rolluik Totale gevel Elementen gevel Totale gevel Elementen gevel

Interactieve gevel Adaptief glas

Totale gevel Elementen gevel Elementen gevel Jaloezieën Rolluik Totale gevel Elementen gevel Totale gevel Elementen gevel

Totale gevel Elementen gevel Elementen gevel Jaloezieën Rolluik Totale gevel Elementen gevel Totale gevel Elementen gevel

Aanpasbare wandvulling

Morfologische analyse 'Aanpasbaar woonconcept 2030'

Varianten

Schuiven Opvouwen Roteren Open klappen Diverse opties

Open klappen

B
Aanpasbare gevel van 

transparant naar dicht

Schuiven Opvouwen Roteren Open klappen

Dubbele gevel (beweegbare en vaste elementen)

A
Aanpasbaar 

ruimteplan

Schuiven Opvouwen Roteren Hijsen

Enkele gevel (beweegbare elementen)

D

Aanpasbare 

thermische massa 

gebouw
Hybride aanpasbare 

thermische massa

Toevoegen en verwijderen 

thermische massaSchuiven Opvouwen Roteren Open klappen

In de gevel Binnen in het gebouw

C
Aanpasbare 

isolatiewaarde gevel

Schuiven Opvouwen Roteren

© © © © © 

© © © © 

© 

© 

© 

© 

© 

© 



Tabel 4: Ingekorte morfologische analyse, waarbij de niet aansluitende opties zijn vervallen.

Roteren Open klappen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Module Wand Module Wand Wand

Roteren

Elementen gevel Gordijnen Elementen gevel Jaloezieën Rolluik Elementen gevel Elementen gevel

Roteren Open klappen

Elementen gevel Elementen gevel Jaloezieën Rolluik Elementen gevel Elementen gevel

Schuiven Roteren Open klappen

Elementen gevel Elementen gevel Jaloezieën Rolluik Elementen gevel Elementen gevel

Schuiven Roteren Open klappen Aanpasbare wandvulling

Morfologische analyse 'Aanpasbaar woonconcept 2030'

Opvouwen Diverse opties

C
Aanpasbare 

isolatiewaarde gevel

Opvouwen

Schuiven

Varianten

B
Aanpasbare gevel van 

transparant naar dicht

Opvouwen

Schuiven

A
Aanpasbaar 

ruimteplan

Schuiven

Dubbele gevel (beweegbare en vaste elementen)

Opvouwen

D

Aanpasbare 

thermische massa 

gebouw
Hybride aanpasbare 

thermische massa

Toevoegen en verwijderen 

thermische massaOpvouwen

Binnen in het gebouwIn de gevel



Tabel 5: Analyse morfologische analyse op gestelde wensen.

Belemmering in de 

gevel

Aanpasbaarheid 

van ruimtes in 

relatie tot de gevel

Toepasbaarheid 

binnen bestaande 

bouw

Merkbare 

verandering voor 

bewoners Regelbaarheid

Waarde- 

beoordeling 

variant

Module + - + + 2 Belemmering in de gevel

Wand + + + + 4 -  : Blijvende belemmering

Module - - - - -4 0 : Verplaatsen van belemmering

Wand - + - - -2 + : Geen belemmering

Wand 0 + 0 0 1

Elementen gevel - + 0 + 0 1 Aanpasbaarheid van ruimtes in 

Gordijnen + + + + 0 4 relatie tot de gevel

Elementen gevel + 0 0 0 0 1 -  : Geen relatie

Jaloezieën + 0 + 0 0 2 0 : Aanpasbaar per stramien

Rolluik + 0 + 0 0 2 + : Volledig aanpasbaar

Roteren Elementen gevel 0 + + + + 4

Open klappen Elementen gevel 0 0 - - - -3 Toepasbaarheid binnen bestaande

Elementen gevel - + 0 + 1 bouw

Elementen gevel + 0 0 0 1 -  : Groot en zwaar

Jaloezieën + 0 + 0 2 0 : Groot en licht of klein en zwaar

Rolluik - 0 + 0 0 + : Klein en licht

Elementen gevel 0 + + + 3

Elementen gevel 0 0 - - -2 Merkbare verandering voor

Schuiven Elementen gevel - + 0 + 1 bewoners

Elementen gevel + 0 0 0 1 - : Open/dicht

Jaloezieën + 0 + 0 2 0 : Stande

Rolluik - 0 + 0 0 + : Meer standen

Roteren Elementen gevel 0 + + + 3

Open klappen Elementen gevel 0 0 - - -2 Regelbaarheid

Hybride aanpasbare thermische massa 0 + + + 3 -  : Open/dicht

Aanpasbare wandvulling 0 + 0 + 2 0 : Grote elementen met standen

Toevoegen en verwijderen thermische massa + 0 - - -1 + : Kleine elementen met standen

Roteren

Open klappen

A
an

p
as

b
ar

e 
th

er
m

is
ch

e 

m
as

sa
 g

eb
o

u
w

In de gevel
Opvouwen

Binnen in het gebouw

A
an

p
as

b
aa

r 

ru
im

te
p

la
n Schuiven

Opvouwen

Roteren

A
an

p
as

b
ar

e 
ge

ve
l 

va
n

 t
ra

n
sp

ar
an

t 
n

aa
r 

d
ic

h
t Dubbele gevel 

(beweegbare en 

vaste elementen)

Schuiven

Opvouwen

A
an

p
as

b
ar

e 

is
o

la
ti

ew
aa

rd
e 

ge
ve

l

Schuiven

Opvouwen



Tabel 6: Ontwerp drie mogelijke systeemvarianten in de morfologische analyse.

Roteren Open klappen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Module Wand Module Wand Wand

Roteren

Elementen gevel Gordijnen Elementen gevel Jaloezieën Rolluik Elementen gevel Elementen gevel

Roteren Open klappen

Elementen gevel Elementen gevel Jaloezieën Rolluik Elementen gevel Elementen gevel

Schuiven Roteren Open klappen

Elementen gevel Elementen gevel Jaloezieën Rolluik Elementen gevel Elementen gevel

Schuiven Roteren Open klappen Aanpasbare wandvulling

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Hoogst mogelijke te behalen score, waarbij er gebruik wordt gemaakt van zoveel mogelijk multifunctionele variabelen

Hoogst mogelijk alternatief, waarbij alternatieve variabelen worden gebruikt en er niet wordt gelet op multifunctionaliteit

Hoogst mogelijk alternatief, waarbij er gebruik wordt gemaakt van de beste multifunctionele alternatieve variabelen

Morfologische analyse 'Aanpasbaar woonconcept 2030'

Varianten

Schuiven Opvouwen Diverse opties

B
Aanpasbare gevel van 

transparant naar dicht

Schuiven Opvouwen

Dubbele gevel (beweegbare en vaste elementen)

A
Aanpasbaar 

ruimteplan

Schuiven Opvouwen

Toevoegen en verwijderen 

thermische massaOpvouwen

In de gevel Binnen in het gebouw

C
Aanpasbare 

isolatiewaarde gevel

Opvouwen

D

Aanpasbare 

thermische massa 

gebouw
Hybride aanpasbare 

thermische massa



Tabel 7: Beoordeling van de systeemvarianten.

Roteren Open klappen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Module Wand Module Wand Wand

Roteren

Elementen gevel Gordijnen Elementen gevel Jaloezieën Rolluik Elementen gevel Elementen gevel

Roteren Open klappen

Elementen gevel Elementen gevel Jaloezieën Rolluik Elementen gevel Elementen gevel

Schuiven Roteren Open klappen

Elementen gevel Elementen gevel Jaloezieën Rolluik Elementen gevel Elementen gevel

Schuiven Roteren Open klappen Aanpasbare wandvulling

Variant 1 Variant 2 Variant 3

4 2 4

4 4 2

3 3 2

3 3 2

14 12 10

Morfologische analyse 'Aanpasbaar woonconcept 2030'

Varianten

Schuiven Opvouwen Diverse opties

B
Aanpasbare gevel van 

transparant naar dicht

Schuiven Opvouwen

Dubbele gevel (beweegbare en vaste elementen)

A
Aanpasbaar 

ruimteplan

Schuiven Opvouwen

C
Aanpasbare 

isolatiewaarde gevel

Opvouwen

D

Aanpasbare 

thermische massa 

gebouw

Totaal score variant

Toevoegen en verwijderen 

thermische massaOpvouwen

In de gevel Binnen in het gebouw

Hybride aanpasbare 

thermische massa

Varianten beoordelen

Aanpasbaar ruimteplan

Aanpasbare gevel van transparant naar dicht

Aanpasbare isolatiewaarde gevel

Aanpasbare thermische massa gebouw



Tabel 8: Overzicht van de verschillende systeemvarianten.

Variant Aanpasbaar ruimteplan
Aanpasbare gevel van 

transparant naar dicht
Aanpasbare isolatiewaarde gevel

Aanpasbare thermische massa 

gebouw

Score 

variant

Wand Elementen gevel Elementen gevel Elementen gevel

Schuiven Roteren Roteren Roteren

Hybride aanpasbare

Module Gordijnen Elementen gevel thermische massa

Schuiven Schuiven Roteren In het gebouw

Wand Jaloezieën Jaloezieën Jaloezieën

Schuiven Opvouwen Opvouwen Opvouwen

12

10

14

Variant 2

Variant 3

Variant 1


