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De 'grrlze golf is in aantocht, de zorgkosten
stugen en er is te weinig zorgpersoneel. Wonen
en zorgztln toe aan een integrale benadering.
Daarom is er M¡XT@ Silver lnnovation van TNO:

een programma om structurele oplossingen te
vinden voor complexe woon- en zorgproblemen.



MiXTo: Ieidraad voor duurzame oplossingen
Anno 2006 komt TNO met MiXT@. Een innovatieve aanpak waarbij we interactie tussen partijen

zoeken om complexe maatschappelijke problemen op te lossen, zoais de fileproblematiek of

obesitas bij kinderen. Het gaat daarbij steeds om vraagstukken met veel verschillende spelers,

veel onzeke¡heid over de juiste aanpak en een grote impact op de maatschappij.

MiXT@ werkt vanuit het oogpunt van systeeminnovatie: concrete experimenten opzetten die

Iangetermijnvisies op maatschappelijke vraagstukken koppelen aan concrete innovaties die in

de praktijk worden getest. TNO biedt hierbij begeleiding: wij helpen bedrijven en instellingen

om MiXT@ toe te passen.

MiXTo heeft zijn waarde inmiddels in de praktijk bewezen in vier experimentele programma's,

die TNO samen met andere partijen heeft opgezet en uitgevoerd. MiXTo Silver Innovation -
gericht op nieuwe woon en zorgconcepten voor de vergrijzingsproblematiek - is een van die

programma's.

Doelgenicht ex er¡ Ðnter*n voor

De vergrüzing aangrupen a/s kans voor het Nederlandse bedrljfs/even. Het klinkt te
mooi om waar te z4n, maar Si/ver lnnovation maakt het mogehlk. De uitdaging:

duurzame op/ossingen creëren waarmee bedr4ven en organisaties de

vergflJzingsprob/ematiek op een nieuwe manier aanpakken.

Si/ver lnnovation is opgezet met M|XT@ van TNO, een methode om hardnekki{e

maatschappeluke vraagstukken aan te pakken. ln deze brochure vindt u informatie

over MIXT@ en Silver lnnovatlon. Wat houden beide programma's in en waarom ts het
juist nodig wonen en zorg te vernteuwen? Wat z4¡n de resu/taten in de praktyk? En t4/at

kan M|XT@ Si/ver lnnovation voor u betekenen?

Waarom M¡XT@ Silver
lnnovation?
Waarom een specifiek MiXT@-pro gramma

voor wonen en zorg? Het antwoord is simpel.

Wonen en zorg wagen nadrukkelijk onze

aandacht, vooral voor senioren. Nederland

vergrijst. Tegelijkertijd hebben we steeds

minder arbeidskrachten in de zorg en stellen

ouderen hogere eisen: ze willen bijvoorbeeld

langer zelfstandig wonen. ook willen we

onze economie vitaal houden en het milieu

minder belasten. Om op de lange termijn aan

al die eisen, wensen en randvootwaarden te

voldoen, moet het Nederlandse 'woon- en

zorgsysteem' ingrijpend verandeten.

Hoe zorgen we er nu voor dat ouderen in
2015 langer zelfstandig wonen, met hogere

kwaliteit van leven en tegen acceptabele

kosten? Systeeminnovatie, het uitgangspunt

van MiXT@ Silver Innovation, biedt ons het

beste antwoord op die vraag. Daarmee

bedoelen we dat we de vraagstelling inte-

graal benaderen: we combineren nieuwe

technische, organisatorische en sociale syste-

men met aandacht voot wonen, zorg, welzijn

en veiligheid. Alleen dán kunnen we onze

ambitie waarmaken om een duurzame situa-

tie te creëren - vanuit economisch, sociaal en

ecologisch oogpunt.

Woon- en zorgoplossingen in
de praktijk
Wat levert de MiXT@-benadering in de praktijk

op? In het kader van MiXTo Silver Innovation

heeft TNo, samen met woonzorgcombinatie

De Woonmensen uit Apeldoorn en een groot



l\4evrouw Janssen weet wat haar te
doen staat als er ¡ets mis ¡s met haar

huis. Zoals bijvoorbeeld een gebroken

raam. Ook als ze vragen heeft over de

behandeling van haar gezwollen enkel,

of als ze een moeil¡jke brief van de

belast¡ngdienst ktiigT.. Ze belt altùd met
de zelfde contactpersoon.
"Goe orgen m4n beste Conny kun
je me even helpen met een paar
dingen? lk ztt er nog[a/ n\ee". "Maar
natuurlik nevrouw Janssen. Wat heeft
u op uw /evef7'

aantal andere partijen uit het veld, gewerkt aan de nieuwe woonwijl( Hubertus Drieschoten.

wijze langer zelfstandigHet resultaat: een innovatief concept om ouderen op kostenefficiënte

en gelukkig te laten wonen.

Hubertus Drieschoten is verrassend, vernieuwend, integraal en toekomstgericht. Vanuit deze

visie worden in de wijk woningen gebouwd en ontwikkelen organisaties hun diensten. Vanuit

dezelfde visie heeft TNO samen met een aantal bedrijven nieuwe productconcepten ontwik-
l<eld die het persoonlijk leefcomfort van de bewoners verhogen, zoals Personal Climate en

GuÍde Me. Hieronder maal<t u l<ennis met Hubertus Drieschoten, Personal Climate en Guide Me

Hubertus Drieschoten ¡n 2OLs
Hubertus Drieschoten is een hechte gemeen-

schap. Mensen leven er gelukkig, veilig en

zelfstandig. Mensen van middelbare leeftijd,

oudete mensen en gezinnen wonen zij-aan-

zij. Waar mogelijk ondersteunen de bewo-

ners elkaar. Sommige ouderen passen bij-
voorbeeld op de kinderen en bij computerles

helpen kinderen ouderen op internet.

ln Hubertus Drieschoten beantwoordt een

professionele organisatie de zorg- en wel-
zijnsvragen van de bewoners. Moderne tech-

nologie zorgt ervoor dat de communicatie

tussen bewoners onderling en tussen bewo-

ners en verzorgers gestroomlijnd verloopt.

De wijk is nagenoeg energieneutraal en biedt

tegelijkertij d bijzonder veel voorzieningen

en comfort. Toch zijn de kosten vergelijkbaar

met die van de huidige traditionele bouw. Dit

komt deels door moderne klimaat- en ener-

gie-installaties in de wijk, en deels door eff,r-

ciënt ruimtegebruik: waar mogelijk delen de

bewoners ruimtes en doorschuiven naar

andere woningen is eenvoudig.

I(ortom: Hubertus Drieschoten is zeer inno-

vatief in technologische en organisatorische

oplossingen. Het mooie is dat deze technolo-

gie onopvallend aanwezig is, en voiledig is

aangepast aan de omgeving en de bewoners.

Personal Climate
Eén van de slimme snufies in Hubertus

Drieschoten is het Personal Climatesysteem.

Personal Climate werkt vanuit het principe

dat stralingswarmte comfortabeler aanvoelt

dan luchtverwarming. U herkent dit principe

vast wel van het aangename, warme gevoel

dat de warme lentezon geeft als deze in het

vroege, nog koude voorjaar door de ramen de

woonkamet in schijnt. De thermostaat kan

dan zeifs een paar graadjes omlaag.

Hoe werkt Personal Climate? Op plaatsen in
de (woon)kamer waar mensen vaak zitten,
wotden stralingspanelen geïnstalleerd die

aparte klimaatzones creëren. Dit gebeurt

eenvoudig en zonder hal<- en breekwerl<,

"lk zÌt er warmpl:es bU ¡n mll'n stoel, tewlJl mlin nan brJ het krant lezen het alttld veel frisser wÌ/ hebben."



Silver lnnovation

Nieuwe [,<ansen vcür e rijven en
rnäatschappelijke rr änn$ffitnæs

namelijk door folie te verwerken achter het

behang, in de vloer, het plafond en in meubels.

Een slimme, comfortgestuurde regeling neemt

in de zones niet alleen de luchttemperatuur

mee- zoals bij een conventionele the¡mo-

staat - maar ook de stralingstemperatuur.

Juist voor seniorenwoningen is Personal

Climate uitermate geschikt. De comfortbele-

ving van oudere mensen stelt hogere eisen:

ze hebben het sneller l<oud en in de zomer

hebben ze meer last van warmte. Personal

Climate verhoogt het comfort van een woning,

terwiji het energiegebruik omlaag kan. Een

ander probleem in seniorenwoningen is dat

het zorgpersoneel de hoge temperatuur als

zeer onprettig ervaart. Personal Climate

maakt het mogelijk in te spelen op verschil-

lende temperatuurbehoeften van mensen.

Guide Me
Oudere mensen willen graag langer zelfstan-

dig wonen. Voor sommige ouderen vormt
'dwaalgedrag' daarbij een probleem: deze

verwarde ouderen ral<en soms letterlijk de

weg kwijt, wat veel zorgen oplevert voor de

partners en verzorgenden. TNO en My-

Bodyguard BV hebben daarom in nauwe

samenwerking het Guide Me-systeem ont-

wikkeld. Guide Me kan onafhankelijk van een

meldcentrale de 'zoekende' en de 'dwalende'

met elkaar in contact brengen.

Hoe werl(t Guide Me? De oudere draagt een

klein, draadloos apparaat bij zich. De zoe-

kende persoon kan met een zogenoemde

smartphone of pc de dwalende oudere op-

sporen. Vervolgens kan de zoekende persoon

doorschal<elen naar een routeplanner om de

snelste ¡oute naar de dwalende persoon te

bepalen. Ool< kan hij of zij bijvoorbeeld de

afgelegde weg in de tijd zichtbaar maken.

M¡XT@ Silver Innovation in de
toekomst
Vernieuwende projecten als Hubertus

Drieschoten maken het duidelijk: sySteem-

innovatie kan voo¡ de vergrijzingsproblema-

tiek veel betekenen. En de rol van TNO en

MiXT@ kan in de toekomst nog veel beter

worden benut. Niet alleen door de methode

toe te passen bij nieuw te ontwikkelen

woon-/zorggebieden en nieuwe producten en

diensten. Ook bij bestaande initiatieven

helpen wij graag de vraagstuki(en op een

integrale manier te benaderen. Zo kunnen

verschillende initiatieven en concepten

elkaar versterken.

TNO Bouw en Onderlrond

De innovatieve partner voor overheid en

bedrijfsleven bij het duurzaam inrichten,
gebruiken en beheren van de gebouwde

omgev¡ng, infrastructuur en ondergrond

Van Mourik Broekmanweg 6

Postbus 49
2600 AA Delft

T 0L5269 69 46
F 015 269 68 40
info-beno@tno. nl

tno.nl/beno

De rol van TNO
Ook voor uw organisatie kan TNO met

MiXT@ een aantrekkelijke samenwerkings-

partner zijn. Wij begeleiden u bijvoorbeeld

bij het ontwikkelen van een strategie en

visie op wijkniveau. Of we helpen u
producten en diensten te ontwikkelen die

bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Ook

kan TNO u helpen nieuwe ideeën verder uit
te werken, door bijvoorbeeld nieuwe

businessmodellen te ontwikkelen waarmee

u uw langetermijnvisie op een bedrijfs-

economisch verantwoorde manier kunt
implementeren. Maar ook natuurlijk bij

technolo gische ontwikkelingsvraagstukken

staat TNO u terzijde.

Wij nodigen u van harte uit om samen met

TNO van gedachten te wisselen over de

mogelÍjkheden van MiXTo voor uw organi-

satie.

Meer weten?
Hebt u nog vragen? Neemt u dan gerust

contact met ons op. U kunt bellen met het

MiXTo-team (015 - 269 69 46), of e-mailen

naat emma.vansandick@tno.nl. Ook kunt u

voor meer informatie terecht op onze web-

site : www.tno.nl I tr an siti e s.


