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Hoe is het begonnen?

Technologie voor empowerment: niet de beperkingen maar de 
mogelijkheden van gebruikers benadrukken (Jelle van Dijk, HU)

2013-2015 Studentenprojecten met Karin Volkers en Alex Claassen 
(Philadelphia) en Lieke van Domburgh (Intermetzo), begeleid door 
Jelle van Dijk en Fenne Verhoeven (HU)

2015 Bijeenkomsten, samenstelling en uitbreiding consortium

September 2015 Aanvraag project Powertools (Fenne Verhoeven, 
Marieke Zielhuis, Remko van der Lugt, Anita Cremers)

Maart 2016 Start project

Maart 2018 Einde?



Wat hebben we onderzocht?

Onderzoeksvraag
“Hoe kunnen cliënten en zorgverleners samen 
met ontwerpers technologie ontwerpen, 
gericht op het door cliënten zelfstandig uitvoeren 
van algemene dagelijkse levensverrichtingen,
zodanig dat de zelfredzaamheid van de cliënt 
verhoogd wordt?”



Henk is een volwassen 
man met autisme en 

een gemiddeld IQ.      
Hij is 36 jaar en woont 

al lang op zichzelf. 
Henk vindt eigen regie 

heel belangrijk. 

Amy is 20 jaar, heeft 
een licht verstandelijke 

beperking en woont 
begeleid. Ze kan 

dingen in huis wel zelf 
doen, maar ze vergeet 

ze ook vaak. 

Om wie gaat het?



Wie hebben er meegedaan?

Lectoren, onderzoekers, docenten, vertegenwoordigers 
van zorginstellingen, bedrijven en center of expertise…

Plus… 
• 3 communicatie- en marktdeskundigen
• 5 zorg/innovatiemanagers
• 5 bedrijfsmedewerkers
• 5 stuurgroepleden
• 10 docenten
• 30 begeleiders
• 30 cliënten
• 200+ studenten



Wat hebben we gedaan?

technologische
interventies
ontwikkelen

effecten van het inzetten 
van interventies in de 
zorgpraktijk evalueren
• cliënten: leven, 

empowerment, welzijn
• zorgverleners: werkwijze, 

benodigde vaardigheden

kennis en ervaringen 
vastleggen

kennis en ervaringen 
vastleggen



Wat hebben we opgeleverd?

• Powertoolkit
• mensen met een cognitieve beperking
• co-design & co-evaluatie methoden, 

technieken, tools en richtlijnen
• ontwerprichtlijnen voor interventies

• Interventies
• communiceren met anderen - praten
• dagelijkse activiteiten plannen
• omgaan met stress - ontspannen

www.powertoolkit.nl



Wat vonden de cliënten ervan?

“Mag ik de volgende 
keer meedoen?”

“Wanneer krijgen we 
hem nu echt?”

“Krijgen we groepskorting als 
we er meer aanschaffen?”



Wat hebben we geleerd?
1. Blijf dicht bij de leefwereld van cliënten: co-design het liefst bij mensen thuis.
2. Zet iedere stakeholder (gebruiker, ontwerper, zorgverlener) in zijn kracht tijdens de activiteit.       
3. Geef mensen tastbare middelen om zich te uiten, ook non-verbaal.

4. Zorg ervoor dat het ontwerp niet stigmatiserend is voor de gebruikers.
5. Besteed aandacht aan een rustig beeld met weinig detail en geef veel (positieve) feedback.
6. Bied de mogelijkheid om het ontwerp te personaliseren (bv. ook audio, spraak, tactiel).

7. Werk iteratief, reflecteer samen op de kernthema’s aan de hand van tussentijdse prototypes.
8. Co-evalueren van technologie vereist een integrale aanpak: 

bekijk steeds wat technologie betekent in het leven van mensen. 
9. Om co-design van zorg te laten slagen is een cultuuromslag  nodig. 

Hiervoor moeten we anders gaan opleiden.



Powertools eindevent
‘Praten Plannen en Ontspannen’ 

Ervaringen op de werkvloer

20 maart 2018
Nico van der Kooij & Karin Volkers



Inhoud

• Ervaringen in het Powertools proces: 
– voorbeelden van de Philadelphia producten 



Proces

• Client staat in het middelpunt à de deskundige
https://youtu.be/6IvmklI8160

https://youtu.be/6IvmklI8160


Proces

• Valt en staat met enthousiasme student(en); gevoel van producteigenaar?
– Nieuw product ontwerpen ↔ bestaand product verbeteren



Proces

• Doel cliënt ↔ doel student? Korte termijn ↔ lange termijn
• Vele iteraties met telkens nieuwe studenten:

– Tijdsinvestering
– Overdracht (waarom bepaalde keuzes gemaakt?)
– Niet alle keuzes verbeteren het product



Proces

• Communiceren met cliënt over een niet bestaand product (fantasie)



Proces

• Spanningsveld als begeleider: loslaten ↔ bemoeizorg



Voorbeeld: Het OOC kussen

De cliënt
• Welke cliënten kunnen en willen er mee werken?

• Wat wil de cliënt?

• Wat kan een cliënt?

• Welk inzicht heeft een cliënt?

De begeleider 
• Storingen hebben voorrang 

• Zoeken naar continuïteit van het proces/productontwikkeling

• Begeleiden studenten in communicatie

• Communicatie naar het team/belangenbehartigers

• Bij wie ligt welke verantwoordelijkheid?

• Privacy 



Proces

• Een werkend eindproduct? 

Van concept à niet haalbaar product?  
OOC stress horloge (algoritmes)
Dynamic balance

à prototype? OOC kussen



Proces

Van prototype à marktproduct (realistisch binnen 2 jaar?)
- wie onderhoudt het product?
- waar naartoe indien het niet werkt?

Geen enkele cliënt gebruikt nu (nog) een van de producten.

Wordt vervolgd!



Vragen?



Workshops

Lokaal Workshop Workshop leiders

2.207 Future Health Design Business Models Gjilke Keuning & Klaas-Jan Bolt (Ucreate)
2.209 Met co-design naar ontwerpprincipes Rosa de Vries & Anita Cremers (HU)
2.210 Een participatief zorgconcept Diana Rodenburg (Siza)
2.212 Werkzame factoren van technologie in beeld: de 

Powertools evaluatie toolkit
Maurice Magnée & Erik Jansen (HAN)

2.017b Autisme belevingswandeling Marc Beek (Aut of the Blue)
2.213 “Wat bedoel jij dan met empowerment?” 

Reflecteren met prototypes
Jelle van Dijk, Heleen van der Zwaag & 
Lieke Middel (Universiteit Twente)

Contact: powertools@hu.nl; www.powertoolkit.nl


