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Enabling Environment
Lector dr.ir. Masi Mohammadi



Op donderdagmiddag 27 november 2014 vindt de installatie plaats van lector Masi Mohammadi 
op de HAN-Campus in Arnhem. Op deze dag aanvaardt dr.ir. Masi Mohammadi haar ambt met het 
uitspreken van haar intreerede. 
Aan de intreerede gaat een congres vooraf waarin inspirerende sprekers de drie focusdomeinen van
het lectoraat – woonomgeving als stimulans, woonomgeving als hulpmiddel en woonomgeving 
als medicijn – belichten.

Huisvesting van onze ouderen in relatie tot de kwaliteit van 
leven: weinig thema’s roepen in ons land momenteel zoveel 
discussie op. Waar liggen de mogelijkheden voor een 
duurzame en gezonde leefomgeving waarin de oudere 
comfortabel en zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen? 
Welke innovatieve woonconcepten geven een antwoord op de 
snel veranderende eisen uit de samenleving en de wensen van 
de (toekomstige) bewoner? En welke consequenties hebben 
deze veranderingen voor het beroepsprofiel en de opleiding 
van toekomstige deskundigen? 

Het lectoraat Architecture in Health ziet het als zijn taak om in en 
met de praktijk te zoeken naar antwoorden op deze vragen.  
Zodoende draagt het ook bij aan verrijking en verdieping van ons 
onderwijs in relatie tot de praktijk. 

Het lectoraat zet zich bijvoorbeeld in voor de creatie van een zo 
realistisch mogelijke werkomgeving voor studenten. Zo maken zij in 
de opleiding kennis met het multidisciplinair samenwerken met 
deskundigen uit andere sectoren, zoals de zorg. Hierdoor  kunnen 
zij zich beter voorbereiden op de uitdagingen die hen binnen de 
bouwsector te wachten staan.

Masi Mohammadi verkent met u de wereld van het mensgericht 
bouwen in een dynamische samenleving op weg naar een Enabling 
Environment die bijdraagt aan het welbevinden van de bewoners, nu 
en in de toekomst.

We nodigen u van harte uit voor deze dag.
Namens het College van Bestuur, 
Mevrouw dr.ing. D. de Jong

Enabling Environment
De gebouwde omgeving als hulpmiddel voor sociale en maatschappelijke uitdagingen
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CONGRES EN INTREEREDE
Dr.ir. Masi Mohammadi doet 
sinds 2004 onderzoek naar 
ruimtelijke en technologische 
concepten en methoden voor het 
bevorderen van de duurzame en 
gezonde leefomgeving vooral 
voor onze vergrijzende samenle-
ving. Zij combineert haar techni-
sche achtergrond als cartograaf 
en gepromoveerd building 
technoloog met een grote 
maatschappelijke betrokkenheid. 
In haar functie als lector 
Architecture in Health aan de 
HAN slaat ze de brug tussen 
wetenschappelijk onderzoek en 
de dagelijkse praktijk. In samen-
werking met industriële en 
maatschappelijke partners voert 
zij innovatieve projecten uit 
waarbij een integrale aanpak, 
gericht op de behoeften van de 
gebruiker, centraal staat. 
Zij is als senioronderzoeker en 
projectmanager betrokken bij 
landelijke projecten gericht op 
(grootschalige) implementatie 
van wooninnovatie en maakt 
deel uit van (inter)nationale 
overlegplatforms op het gebied 
van seniorenhuisvesting en 
woningautomatisering. 



 

INTREEREDE
14.45 u Ontvangst gasten

15.15  Welkomstwoord
Dr. Janneke Hoekstra, HAN, directeur Faculteit Techniek

15.20  Gastspreker
Prof.ir. Jouke Post, Hoogleraar emeritus 
Architectural Design and Engineering, TU/e 

16.05  Intreerede
Dr.ir. Masi Mohammadi, lector Architecture in Health 

15.40  Intermezzo

15.50 rotcel eitallatsnI 
Dr.ing. Diana de Jong, HAN, lid College van Bestuur

16.55  Afsluiting 

17.00  Receptie 

PROGRAMMA

09.30 u  Ontvangst

10.00  Welkomstwoord en opening door de dagvoorzitter 
Drs. Jan Bart Wilschut, directeur Door De Wind Advies BV

10.05  Leefomgeving als enabler voor sociale structuur 
Drs. Peter van Heeswijk, algemeen directeur DAR

Koffie- en theepauze met markt en posterpresentaties11.15 

Mensgericht ontwerpen10.40 
Ing. Joost Valk architect, directeur Vital Places 

12.40  Lunch met markt en posterpresentaties

12.10 Onderzoek in de praktijk
Demonstratie van Living Lab: The Fourth Dimension
Dagvoorzitter en College van Bestuur HAN

12.25 Opening inspiratie- en onderzoekswoning Fit The Future
Josan Meijers, Gedeputeerde Wonen, Ruimte en Water, 
Provincie Gelderland

Een robot in huis?
Prof.dr.ir. Maarten Steinbuch, Scientific Director TU/e High Tech
Systems Center

13.20  

13.55  Workshops / Rondetafelgesprekken (Ronde 2)

14.30  Terugkoppeling door de dagvoorzitter
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11.35   Workshops / Rondetafelgesprekken (Ronde 1)



Workshops
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S USTAINABLE
E LECTRICAL
E ENERGY
C ENTRE  OF

E XPERTISE "Domotica voor Dames: van Assepoester tot Florence Nightingale"
Mieke Koot & Joshepine Dries (Generatiethuis)

Het Nieuwe Wonen      
Jonathan van Deutekom (Zorgalliantie) & Joke Abbring (CoE Krachtige Kernen)

Fit the Future      
Martin Koppenhol (VBI), Ron van Wijk (GFSC Consultancy), Gerard Nijboer (Huis & Milieu B.V.)

Innovatiereis Zelfstandig Wonen   
Wanda Kruijt (stichting KIEN)

Nieuw ondernemerschap    
Rob Westerdijk & Kees de Jong (HAN CvVO)

Zorgvastgoed met de mens als uitgangspunt
Reimar von Meding & Beatrice Montesano (KAW)

Duurzaam Leven: hoe kom je tot de gewenste gedragsverandering
Tinus Hammink & Jan Oosting (SEECE)

De kracht van Samen Doen
Joke Abbring & Paul Zuiker (CoE Krachtige Kernen)

Assisting Homes 
Jorrit Ebben (Siza)

HAN CvVO
Met expertise en slagkracht
versnellen we valorisatie en 
ondernemerschap



LECTORAAT | ARCHITECTURE IN HEALTH

LOCATIE
Aula - HAN Campus
Ruitenberglaan 26, 6826 CC Arnhem

Klik hier of scan de QR-code

AANMELDEN?

Na a�oop kunt u de pdf van de intreerede downloaden via 
www.han.nl/aih

Toine van Lieshout
(026) 365 83 87
Toine.vanlieshout@han.nl
www.han.nl/aih

CONTACT

http://www.han.nl/start/corporate/nieuws/agenda/_items/installatie-lector-archit/

