GROTE BELANGSTELLING
VOOR HET STARTMOMENT
VAN DE DRIE LIVING LABS

‘SMART CARE NEIGHBOURHOODS’

SMART CARE neighbourhoods

Met enthousiasme kijken wij terug op het geslaagde minisymposium ‘Het nieuwe wonen’ dat maandagmiddag 13
maart 2017 plaatsvond op de campus van de Technische
Universiteit Eindhoven.
Dit mini-symposium was het startmoment voor de drie
vooruitstrevende organisaties die een samenwerking
aangaan met de TU/e in de vorm van living labs. Regio
Stichting Zorgcentra de Kempen (regio Eindhoven),
Woningstichting Domus (Roermond) en St. Jozefoord
(’s-Hertogenbosch) hebben met deze projecten voor ogen
om samen met de TU/e slimme woonzorgomgevingen,
geschikt voor nu én de toekomst, te bouwen en uit te
testen in het dagelijks leven van de bewoner.
De middag, onder leiding van Adrie van Duijne, directeur
van Stichting Kien, begon met drie inspirerende lezingen.
Penny Senior van Aedes-Actiz Kenniscentrum WonenZorg sprak over de trends op het gebied van scheiding van
wonen en zorg. Dit resulteert in de vraag hoe ouderen zo
lang mogelijk veilig thuis kunnen blijven wonen. Ria Wijnen,
gerontoloog, speelde in op dit vraagstuk door te kijken
naar de behoeften van de doelgroep en hoe techniek
hier een bijdrage aan kan leveren. De derde spreekster
Masi Mohammadi, hoogleraar Smart Architectural
Technologies aan de TU/e, legde de focus op de verdere
toekomst waarbij de woning zelf inspeelt op de behoeften
van de bewoner. Hiermee wordt de weg vrij gemaakt naar
de ‘empathische woonomgeving’.

lee,
Harrie Ooster

ink,
é Groot Bluem
Na de lezingen werden de drie
adi
nne Udo, Andr
za
Masi Mohamm
Su
n,
.r.
se
lis
l.n
v.
Ne
t:
a
ul
en
Pa
om
,
en
nm
ur
ke
te
Bu
n
opgaves toegelicht door de PDEng
Het officieel
cher, Leonie va
aas, Joyce Fiss
Marije Kortek
trainees. Leonie van Buuren zal zich
verdiepen in het ontwikkelen van een
toekomstgeschikt model voor een
slimme woonzorgomgeving voor de RSZK
waarin ouderen met dementie zullen
wonen. Marije Kortekaas zal onderzoek
doen naar een tool voor een slimme
en future friendly manier van renoveren
van het vastgoed van de Woningstichting
Domus waarin ouderen langer zelfstandig
kunnen blijven wonen. Joyce Fisscher zal zich
focussen op het stimuleren van ontmoetingen
en het creëren van ruimte voor duurzaam geluk
Het ‘Huiskamer gesprek’: v.l.n.r.
Suzanne Udo, Masi Mohammadi,
Paula
in de mooie en landelijke woonomgeving van St.
Nelissen, André Groot Bluemink
, Harrie Oosterlee, Adrie van Duijn
e
Jozefoord.
Na deze inleidingen was het tijd voor het
officiële tekenmoment. De directeuren van de
drie organisaties samen met mevrouw Suzanne
Udo, directeur bedrijfsvoering van de faculteit
Bouwkunde namens de TU/e en Masi Mohammadi,
hoogleraar Smart Architectural Technologies aan
de TU/e, tekenden voor de start van een duurzame
samenwerking voor het bouwen aan de toekomst van
wonen en zorg in ons land.
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