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1. Samenvatting 
 

“Technologie is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Nu niet, maar al 

helemaal niet in de toekomst. WVO Zorg gaat mee met de ontwikkelingen en past al 

heel wat technologische innovaties toe. We vinden het belangrijk dat de innovaties in 

lijn liggen met de wensen en behoeften van onze medewerkers. Alleen zo kan ons 

werk, makkelijker, slimmer en efficiënter worden, zonder de menselijke kant uit het 

oog te verliezen “ 

 

Deze woorden sprak de voorzitter Raad van Bestuur van WVO Zorg, Jaap Wielaart, tijdens een 

inspiratiesessie van CZ Zorgkantoor in november 2020.  

 

En dat is precies waarom de inzet van de app Sprekende Beelden een succes is geworden bij 

WVO Zorg. Omdat de technologische toepassing naadloos bij de Zorgvisie aansluit én eenvoudig 

te gebruiken is op de werkvloer. In dit rapport is te lezen hoe wij de implementatie van deze 

‘serious game’ hebben aangepakt, hebben bijgesteld doordat we in de corona-pandemie 

belandden, en hoe we straks nog een app gaan introduceren voor het welzijn van de bewoners.   

 

WVO Zorg gebruikt de Stepped Care Methode, hierdoor kunnen we zorg bieden die beter past 

bij de wensen en behoeften van onze bewoners. Door een dagprogramma op maat, sluit welzijn 

steeds beter aan bij wat de bewoner nodig heeft. Om erachter te komen waar iemands 

interesses liggen, en wat er nu nog mogelijk is om de dag net wat meer de moeite waard te 

maken, is er Sprekende Beelden.  

 

Sprekende Beelden is een app, een programma op de iPad. Er komt een vraag in beeld en 

daarna een groot aantal foto’s die je in je mandje kunt slepen. Als je de foto niet bij jouw beeld 

of jouw antwoord op de vraag vind passen, dan ‘veeg’ je de foto naar boven weg. Een simpele 

handeling die de bewoner zelf, of de spelbegeleider kan doen. De kracht van de app zit in het 

gesprek wat ontstaat door het vrij associëren bij de beelden. Aan de hand van het spel 

ontdekken medewerkers waar een bewoner graag over wil praten, wat iemand graag eet of 

drinkt, naar welke muziek iemand graag luistert. Dat is waardevolle informatie om de omslag te 

kunnen maken van aanbodgerichte en groepsgewijze daginvulling naar zorg en welzijn 

persoonlijk en op maat.   
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2. Onze zorgvisie 
 

 

 

Om invulling te geven aan onze ambitie spelen we in op de specifieke behoeften van onze 

cliënten. Dat past in onze Planetree filosofie en het is kenmerkend voor WVO Zorg. Optimaal 

inspelen op wat de cliënt in de verschillende fasen van het ouder worden wenst en nodig heeft, 

doen we door de Stepped Care methode toe te passen:  Op een proactieve manier methodisch 

zorgverlenen aan cliënten met onbegrepen gedrag. De methodiek bestaat uit de volgende 

stappen: 

 

Step 1 -> Basis benadering: empathie, presentie, respect voor eigenheid van de bewoner, 

levensloop, verwachtingen. Heel de mens in beeld ter voorkoming van zowel over-als onder 

behandeling  of  benadering.  

Step 2-> Handhaven of herstellen van geestelijk evenwicht. Het bieden van een passend 

dagprogramma met zingevende activiteiten en aandacht voor het “normale alledaagse”  

Step 3 -> Belevingsgerichte zorg:  Interventies afgestemd op de client door multidisciplinaire 

samenwerking 

Step 4 -> Psychotherapeutische interventies met of zonder psychofarmaca. 
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2.1 De keuze voor Sprekende Beelden 
 

Sprekende beelden wordt gebruikt om bewoners beter te leren kennen, zodat er invulling kan 

worden gegeven aan Step1 (aansluiten bij de bewoner) en Step 2 (passende zinvolle 

daginvulling).  

 

Naast het optekenen van het levensverhaal van bewoners helpt de app Sprekende Beelden bij 

het bieden van een passend dagprogramma met zingevende activiteiten en aandacht voor het 

‘normale alledaagse’, zoals verwoord in Step 2. De app kan zorgmedewerkers en activiteiten-

begeleiders helpen bij de communicatie wat soms lastig is met mensen met dementie. Door het 

spelen van het spel leren medewerkers de bewoners beter kennen. Ze ontdekken wat iemand 

belangrijk vindt, waar iemand blij of gelukkig van wordt of iets wat iemand graag zou willen 

doen. Aan de hand van het spel ontdekken medewerkers waar een bewoner graag over wil 

praten, wat iemand graag eet of drinkt, naar welke muziek iemand graag luistert. Dat is 

waardevolle informatie om de omslag te kunnen maken van aanbodgerichte en groepsgewijze 

daginvulling naar zorg en welzijn persoonlijk en op maat.  Zo maken we iedere dag de moeite 

waard. 

 

 
 Sprekende Beelden uit de promotiefilm voor de Challenge 

 

 

 

  



 

 7 van 19 

3. Het implementatieproces 
 

3.1 De omvang van de implementatie 
 

Het doel is om Sprekende Beelden in te zetten bij alle locaties voor intramurale zorg: 5 

verpleeghuizen en 1 zorgcentrum. Dit betreft ongeveer 480 cliënten. Het opschalen ging 

gefaseerd, waarbij gestart werd met het inzetten van de app bij psychogeriatische cliënten, op 

locaties Ter Reede Vondellaan en Scheldehof.   

 

3.2 De organisatiestructuur van WVO Zorg 

 
  

Er zijn 4 welzijnscoaches die zorgen voor de juiste ondersteuning aan de activiteitenbegeleiders 
en zorgmedewerkers in het gebruik van de app en de verwerking van de dagprogramma's in het 
zorgdossier. Er is één welzijnscoach de kartrekker van Sprekende Beelden op de werkvloer.  
 
Er zijn 22 activiteitenbegeleiders werkzaam bij WVO Zorg. Zij verzorgen de dagactiviteiten 
en ondersteunen de teams op de woningen om hieraan invulling te geven. De kwaliteitsgelden 
van VWS maakten het mogelijk om meer collega’s aan te trekken op de werkvloer. Inmiddels 
zijn er 215 medewerkers woon-leef milieu werkzwaam voor het bieden tijd, aandacht, toezicht 
en activiteiten op maat aan cliënten op de groepen.  Daarnaast zijn er ongeveer 400 
verzorgenden werkzaam, zij nemen veel zorgtaken en een aantal op welzijn gerichte taken voor 
hun rekening. Sprekende Beelden kan gespeeld worden door mantelzorgers, familie en andere 
verwanten en uiteraard ook door vrijwilligers. De zorgteams beschikken over iPads waarop de 
app te vinden is.  
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3.3 Beschrijving proces van implementatie  
 
In het najaar van 2019 werd door WVO Zorg een twee-daags ‘Congrestival’ georganiseerd. Een 

festival met lezingen, belevingen en muziek voor medewerkers, vrijwilligers en cliënten. Daar 

werd de eerste versie van de app Sprekende Beelden gedemonstreerd. Daarna circuleerde er 

een iPad bij de welzijnscoaches waarop de app geïnstalleerd was en gespeeld kon worden. De 

terugkoppeling was positief: de app voorziet in een behoefte.   

In Q1 2020 is met &Happy - de leverancier van Sprekende Beelden - de app verder afgestemd en 

aangepast aan zorgvisie van WVO Zorg. Het plan was de implementatie te starten op de 2 

locaties: Ter Reede Vondellaan en Scheldehof.  

• Op deze beide  locaties werken welzijnscoaches die mede kartrekker zijn van Sprekende 

Beelden en mogelijkheden kunnen benutten de app te integreren in het werk 

• Op deze beide locaties is het werken met de “Stepped Care Methode” het meest 

vergevorderd, zodat het goed aansluit bij de zorgvisie. 

• Een aantrekkelijke Kick-off stond gepland op 17 maart 2020 op locatie Ter Reede 

Vondellaan met de activiteitenbegeleiders die daar werkzaam zijn.   

 
Sprekende beelden op het congrestival van WVO Zorg 

 
Opnames voor de promo film, met collega Annemarie (r) en mevrouw op ’t Hof (l)  
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3.4 De impact van Corona op het implementatieproces  
 

De implementatie van Sprekende Beelden kwam stil te liggen vlak voordat de kick-off plaats zou 

vinden. Ondersteuning bij de implementatie en op locatie medewerkers motiveren ermee te 

werken, was door de Coronapandemie niet mogelijk. De aandacht ging uiteraard naar de directe 

zorg. Er kwamen andere prioriteiten naar voren op het gebied van invoering van nieuwe 

technologie.  

1. Tijdens de eerste Corona golf is gebleken dat medewerkers meer ondersteuning nodig 

hebben bij het digitaal werken dan gedacht. Daarom is bij WVO Zorg gestart met een 

groot project om medewerkers te ondersteunen bij de digitale vaardigheden. 

2. De ICT afdeling heeft veel werk verzet om de digitale voorwaarden en 

werkomstandigheden te optimaliseren. 

3. De prioritering mbt de implementatie van technologische innovaties is wat verschoven. 

Zo heeft bijvoorbeeld de inzet van een Smartglass voor zorg op afstand en beeldbellen 

voor cliënten via “helpdigitaal” meer aandacht gekregen in 2020.  

Helaas heeft in die periode ook één van de 2 welzijnscoaches die als kartrekker bij Sprekende 

Beelden betrokken was, een andere baan aanvaard. Scheldehof is daardoor als pilotlocatie 

vervallen en Picassoplein is toegevoegd.  

De implementatieplanning voor Sprekende beelden schoof op naar het najaar. De kick-off heeft 

uiteindelijk plaats gevonden op 6 oktober 2020. Er werd een nieuwe start gemaakt. De pilot is 

gestart op de PG-locaties Ter Reede Vondellaan(102 bewoners) en Picassoplein (28 bewoners). 

Er zijn 3 activiteitenbegeleiders werkzaam op locatie Ter Reede en 1 op Picassoplein. Ze worden 

begeleid door de welzijnscoach en kartrekker van Sprekende Beelden: Talitha Tentua. De 

locaties zijn nagenoeg identiek qua zorgvragers en mate van toegepaste methodiek Stepped 

care.  

Helaas trof Corona deze beide locaties hard in december en januari 2021. Veel bewoners en 

medewerkers werden ziek. Alle zeilen moesten worden bijgezet om de zorg vol te houden. 

Medewerkers zagen het verdriet en de eenzaamheid. Familie en vrienden van bewoners konden 

niet op bezoek komen, het was een moeilijke en verdrietige tijd. Gelukkig kregen we veel steun 

en konden we meestal op begrip rekenen voor de maatregelen die we moesten nemen.  

Welzijnscoach Talitha Tentua sprong bij waar ze kon om 1 op 1 aandacht te kunnen geven aan 

bewoners. Zo reed ze bijvoorbeeld met een mobiele Smoothie-bar door de gangen van 

verpleeghuis Vondellaan en kregen de bewoners van Picassoplein spontaan bloemen 

aangeboden om hen op te vrolijken.  

Begin Februari werd Talitha helaas zelf ziek door Corona en was ze enige tijd uit de roulatie.  
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Fragment uit het jaarverslag 2020 van WVO Zorg, met collega Talitha Tentua bij de smoothies (boven) 

Ondanks de tegenslagen en het niet kunnen doorlopen van de geplande implementatie aanpak 
hebben we gedaan wat binnen de mogelijkheden lag om persoonlijke welzijn op maat te bieden 
en invoering van Sprekende Beelden voort te zetten. De geplande fasering is losgelaten. Er is 
steeds gekeken naar wat lukt nu wel, waar kunnen we aansluiten bij wat bewoners en 
medewerkers nodig hebben. Zo is stapsgewijs - anders dan gepland-  Sprekende Beelden 
ingevoerd in het dagelijkse werkproces. 
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3.5 Nieuwe inzichten door de coronapandemie 
 
1. Er moest meer dan voorheen digitaal met elkaar worden samen gewerkt. Hieruit bleek 

dat medewerkers ondersteuning nodig hadden bij het versterken van de 

digivaardigheden. Daar is invulling aan gegeven. Daarnaast zijn de digitale 

werkomstandigheden verbeterd. 

 

2. Een organisatie uit de regio boodt spontaan 12 Refurbished Samsung tablets aan om de 

communicatie tussen de geïsoleerde bewoners en hun naasten digitaal voort te kunnen 

zetten. Helaas bleek toen dat de app Sprekende Beelden niet op android systemen kan 

draaien, maar alleen op iPad en iPhone. Een aandachtspunt voor de leverancier &Happy. 

 

3. Omdat de bewoners niet meer in groepen bij elkaar konden zijn, moest er meer 1 op 1 

begeleiding geboden worden. Het loslaten van de aanbodgerichte groepsactiviteiten 

was noodzaak en zoeken naar de wensen en behoeften van individuele bewoners kreeg 

een impuls. Sprekende Beelden bleek een handig hulpmiddel.  

3.6 Doen wat wel kan en werken aan de randvoorwaarden 
 

De Welzijnscoach heeft hard gewerkt aan een aantal belangrijke randvoorwaarden om de app 

Sprekende Beelden in te bedden in de werkstructuur. Basis daarvoor was Stepped Care, de 

zorgvisie voor ouderen met onbegrepen gedrag. In samenspraak met de stuurgroep Stepped 

Care werd er een welzijnsplan opgesteld en geïntegreerd in het digitale zorgdossier. 

Er zijn op verzoek van de Welzijnscoaches twee profiellijsten in het dossier opgenomen die door 

de structurele opbouw zorgen voor een persoonlijk welzijnsprogramma, op maat. Bij de 

ontwikkeling van de vragen en foto’s in de app zijn deze profiellijsten als basis genomen.  

De Welzijnscoach heeft samen met de leidinggevende het team activiteitenbegeleiders verdeeld 

over de woningen, zodat ze in hun werk steeds een vaste groep bewoners konden begeleiden. 

Dit zorgde ervoor dat de activiteitenbegeleiders dichterbij de bewoners, meer persoonsgericht 

konden gaan werken. Deze veranderingen zijn voor het inbedden van de app in het werkproces 

heel belangrijk geweest.  

3.7 Beschrijving technologie 
 

De gekozen technologie is een bestaande app, ontwikkeld door &Happy en Zorgorganisatie 

Thebe volgens het 'Serious Gaming' principe. Dat is een concept waarbij je een spel speelt en 

tegelijk iets leert. Door het spel te spelen komt er een gesprek op gang. Het spel biedt ruimte 

voor vrij associëren bij de foto's die in beeld komen, dat is belangrijk voor mensen met 

dementie. Als output is er een collage van beelden die belangrijk zijn voor de bewoner. De 

collage kan worden afgedrukt als tastbare herinnering en na het spelen dus nog dienen als 

gespreksonderwerp.  
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3.8 Samen leren en verbeteren 
 

Om de app beter aan te laten sluiten op de doelgroep en de Zeeuwse omgeving, heeft WVO 

Zorg samen met &Happy de app doorontwikkeld.  

• De foto's in de app zijn gepersonaliseerd. Zo is bijvoorbeeld het strand van Vlissingen (in 

plaats van Scheveningen) opgenomen, een herkenbaar beeld voor de bewoners.  

• De foto's hebben een naam gekregen, zodat men bij het verwerken van de uitkomsten 

in het dossier weet om welk plaatje het gaat. 

• Er zijn werkbeschrijvingen gemaakt voor het werken met Sprekende Beelden in de 

dagelijkse structuur die er is in het verpleeghuis.  

• De foto’s op de collage werden aanvankelijk speels scheef uitgelijnd. Op zich 

aantrekkelijke vormgeving, maar het bleek dat mensen met dementie de foto’s steeds 

probeerden recht te zetten. Daarom is dat aangepast. 

• De foto’s in het spel bleken te klein en zijn daarom groter gemaakt, zodat bewoners de 

afbeelding beter konden herkennen. 

• De uitkomsten werden aanvankelijk verzonden vanaf de iPad. Er werd automatisch een 

mail met bijlage gegenereerd (ingepakte ZIP-file voorzien van een wachtwoord). Deze 

mail werd vervolgens uit de centrale mailbox opgeroepen, uitgepakt met een speciaal 

programma en dan intern via Zorgmail naar de betreffende woning gestuurd. Dit bleek 

erg arbeidsintensief en kostte veel tijd. Er is toen een andere oplossing voor het AVG-

proof verwerken van de collage gevonden. De foto’s van de collages worden (tijdelijk) op 

de foto-rol van de iPad opgeslagen en van daaruit geupload in het zorgdossier. 

• Het spel levert uiteindelijk 4 collages per cliënt op. Het mailen van het bestand met 4 

collages bleek niet goed te gaan vanwege de grootte van bijlage. Daardoor leek het of de 

app vastliep en verloren de medewerkers interesse en werd er uiteindelijk niets 

vastgelegd. Dit probleem loste op toen de nieuwe manier van collages verwerken werd 

ingevoerd.  

• Momenteel zijn er nog gesprekken gaande tussen de software leveranciers om de 

overdracht van apps en applicaties naar het zorgdossier ONS nog efficienter te maken. 
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4. De effectmeting 
De effecten van Sprekende Beelden zijn niet direct gemeten. Wel zijn er bevindingen op basis 

van ervaringen en observaties. 

4.1 Kwalitatieve metingen 
 
Impact voor de bewoners 
Omdat er meer persoonlijke aandacht is door het spelen van het spel en medewerkers de 

bewoners beter leren kennen, is minder onrust. Bewoners vinden het fijn om over de 

onderwerpen te praten die hen het meeste bezighouden. Het verbetert de kwaliteit van leven 

doordat bewoners beter begrepen worden en meer passende daginvulling kunnen krijgen.  

Uit de gesprekken die 

dankzij Sprekende 

Beelden op gang komen, 

halen medewerkers 

aanknopingspunten om 

kleine activiteiten te 

ondernemen. Voor de 

één is dat genieten op 

een bankje van de 

natuur, voor de ander het 

zingen van chansons.   

             Opname uit de promo film, met collega Annemarie (r) en mevr. Menheere (l) 

Impact voor medewerkers 
De activiteitenbegeleiders die met de app spelen geven aan dat Sprekende Beelden helpt bij het 

contact maken met bewoners. Het geeft een houvast om het gesprek aan te knopen. Daarnaast 

vinden ze het gebruik laagdrempelig. Als de zorg met de bewoners een kopje koffie drinkt aan 

tafel dan pakken ze makkelijk de iPad er even bij om in gesprek te gaan over de foto's in Sprekende 

Beelden.  

 

Het spel geeft nieuwe informatie over bewoners. 

Door het spelen van de app kun je in het gesprek 

meteen ingaan op wat een bewoner belangrijk 

vindt. Je kunt het spel gebruiken om te zoeken 

naar nieuwe mogelijkheden op basis van 

interesses. Als bloemschikken bijvoorbeeld niet 

meer gaat, kun je wel een bloemetje op het 

nachtkastje zetten als iemand dat fijn vindt.   
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• Je bent een goede gesprekspartner voor familie, naasten en behandelaren als je aan kunt 

geven wat iemand belangrijk vindt en waarom. Dat helpt bij de methodische inzet van 

Stepped Care. 

• Het geeft voldoening en werkplezier als het lukt om aan te sluiten bij bewoners en je ziet dat 

het hen goed doet. 

• Je kunt een beter beeld van de bewoner in het dossier opnemen. Dat is voor de overdracht 

heel handig en helpt bijvoorbeeld ook invallers om snel te kunnen zien wat bewoners die ze 

nog niet zo goed kennen, nu eigenlijk belangrijk vinden.  

 
Impact voor familie en verwanten 
Familieleden hebben met name in de Coronaperiode toen bezoek niet kon, ervaren dat er niet 

alleen over medische ongemakken werd gerapporteerd maar ook over leuke dingen die ze 

hebben gedaan. Door het spelen van de app ontdekte een zorgmedewerker dat iemand erg 

enthousiast was over het koningshuis. Daar werd vervolgens aandacht aan besteed. Het deed de 

familie erg goed om te zien dat dit herkend werd en er wat mee werd gedaan. Het spelen van 

Sprekende Beelden is een handige en leuke aanpak. Als naasten weer wat frequenter en 

makkelijker op de woningen komen, kunnen ook zij de iPad erbij pakken. Dat gebeurt op het 

moment van schrijven nog niet. De vertegenwoordigers in de cliëntenraden op de pilotlocaties 

kennen Sprekende Beelden en vinden het belangrijk. Zij hechten er waarde aan dat ze niet 

alleen registraties in de dossiers zien, maar vooral ook kunnen zien dat het gesprek gevoerd 

wordt.  

Impact voor teamleider  
De teamleider geeft aan meer rust te ervaren op de woningen. Omdat de focus op het probleem 

van onbegrepen gedrag is verschoven naar het zoeken van oplossingen in de welzijnssfeer en in 

activiteiten, aansluitend bij de bewoner, is er minder onrust bij bewoners. Dat zorgt voor een 

betere sfeer in de groep en meer werkplezier bij de medewerkers. 

Impact voor management en directie 
Sprekende beelden heeft meerwaarde om de visie ‘elke dag de moeite waard maken’ te 

realiseren. Dat wordt door de directie gezien en erkend. De kartrekkers ervaren enthousiasme, 

ondersteuning en betrokkenheid vanuit leidinggevenden. Ze kregen alle ruimte om ook 

organisatorische veranderingen door te voeren, zodat de zorgvisie en de praktische invulling 

hiervan organisch vorm krijgt. Zo zijn de activiteitenbegeleiders anders georganiseerd. 

Aanvankelijk werkten ze als één team voor de locaties, waardoor de vanzelfsprekendheid 

ontstond om samen groepsactiviteiten te organiseren. Op de pilotlocaties zijn de 

activiteitenbegeleiders nu aan de woningen gekoppeld. Dichter bij de individuele bewoners. Ze 

moesten zoeken naar nieuwe manieren om persoonlijk in contact te komen met de bewoners. 

De app was daarvoor het juiste hulpmiddel.  
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4.2 Kwantitatieve metingen 
 

Sinds de invoering van de Stepped Care Methode is er vergeleken of de aanpak impact heeft op 

MIC meldingen, MIP meldingen en het gebruik van psychofarmaca. Hieruit blijkt dat alle 3 de 

indicatoren met 50% verminderd zijn. Vincent von Meijenfeldt, specialist ouderengeneeskunde 

bij WVO Zorg, geeft aan dat medewerkers minder taak- en meer relatiegericht werken. Ze 

zoeken contact met de welzijnscoach en gedragsdeskundigen om oplossingen te vinden voor 

onbegrepen gedrag. Door te werken als team rondom de bewoner, is hij als arts 50 % minder 

tijd kwijt aan onbegrepen gedrag. De welzijnscoach geeft aan dat zij bij het bespreken van deze 

vragen vaak adviseert Sprekende Beelden te spelen om meer informatie op te halen over de 

bewoner, zodat er een beter plan gemaakt kan worden. In de online workshop STIP methodiek 

(bron: https://youtu.be/eAn3JumPWFo) wordt deze methode door de geriater, de specialist 

ouderengeneeskunde, de bestuurder en beleidsmedewerker verder toegelicht.  

5. Beschrijving van een casus 
 

Mevrouw A. Fragment uit het zorgplan Stepped Care 

STEP 1 

Wie ben ik 

Ik ben een hardwerkende vrouw geweest, getrouwd en moeder van 4 kinderen, in diverse 

regio’s in NL gewoond.  Mijn moeder, die vroeger goed voor mij heeft gezorgd toen ik als kind 

gezondheidsproblemen had, is heel belangrijk voor mij. Daarnaast is de relatie met mijn man 

ook belangrijk. Ik spreek vaak over hem, hij is tien jaar geleden overleden.  

Hoe wil ik benaderd worden 

Spreek mij aan met mijn voornaam of achternaam. Ik heb snel last van prikkels en geluiden. Ik 

zoek graag rust op en houd van 1 op 1 contact, niet van groepsactiviteiten.  

 

STEP 2 

Waar word ik gelukkig van? 

Tuinieren, wandelen, yoga en sport op TV. Ik houd ook van muziek en zingen. Vroeger naaide ik 

zelf kleding en deed ik aan quilten. 

Wat moet er op een dag gebeuren om mij gelukkig te maken? 

Ik ga 1x per maand in het snoezelbad, hier kan ik echt van genieten. Meerder keren per week ga 

ik wandelen, ook met familie. Bij verzorging van planten in de tuin ben ik graag betrokken. 

https://www.youtube.com/watch?v=eAn3JumPWFo
https://youtu.be/eAn3JumPWFo
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Collage Sprekende beelden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting van 

Activiteitenbegeleider Annemarie 

Ik krijg heel veel informatie door de beelden over wat er in het verleden is gebeurd. Als er 

bloemen voorbij komen vertelt mevrouw A. over de tuin en als ze het strand ziet, vertelt ze over 

haar tijd in een kuuroord aan zee met haar moeder. Mevrouw komt uit een groot gezin. Het is 

heel bijzonder dat een moeder van zo’n groot gezin met haar kind meeging, dat er toen 

individuele aandacht naar haar toe ging. Daar kan ze makkelijker over vertellen via Sprekende 

Beelden, want zij geeft haar eigen invulling aan die afbeeldingen. De foto’s leiden haar naar 

herinneringen toe. Ik ontdekte dat mevrouw A. bij Sprekende Beelden elke interesse koppelt 

aan haar moeder of aan haar man. Ik heb geleerd de juiste vragen te stellen. Dus niet alleen 

‘wat vond u leuk’ maar ook  ‘aan wie doet dit u dan denken?’ Als het over muziek gaat dan 

denkt ze aan haar overleden echtgenoot. Als ze een gitaar hoort raakt dat haar heel diep. We 

houden er nu rekening mee als we een muziekmiddag hebben dat dat bij haar heel veel los kan 

maken. Dat hebben we opgenomen in haar dossier. Als er bijvoorbeeld een uitzendkracht komt, 

dan vertellen we dat dit gegeven belangrijk is om te weten over mevrouw A.  

Ik probeer die persoonlijke aandacht die ze zo nodig heeft in stukjes te geven. Me met haar te 

verbinden door veel tijd met haar door te brengen en via Sprekende Beelden te achterhalen 

welke onderwerpen voor haar belangrijk zijn. Mevrouw A. vertelt niet zomaar over haar man. 

Als er een willekeurige collega binnenkomt dan gaat ze dat gesprek niet aan. Daarvoor moet ze 

je echt vertrouwen. Maar als ze weet dat ik kom dan haalt ze de foto’s uit haar nachtkastje en 

zit ze er klaar voor. 



 

 17 van 19 

6. Geleerde lessen van de challenge? 
Voor WVO Zorg geldt het credo: Meedoen is belangrijker dan winnen, voor de challenge. Het 

uitwisselen van verhalen met de andere 9 innovatieve organisaties is heel waardevol gebleken. 

We zijn naast de technologie voor de challenge namelijk met nog meer projecten bezig en die 

raakten weer met de projecten van andere deelnemers. We konden tips en briljante 

mislukkingen delen en dat leverde ons weer nieuwe inzichten op. De samenwerking met de 

coaches van Vilans hebben we als prettig en constructief ervaren. Het was fijn om vanuit het 

perspectief van een kennisorganisatie te kijken naar de implementatie van technologie in onze 

organisatie. De onderzoekskundige blik op innoveren is een welkome aanvulling geweest.   

6.1 Geleerde lessen van de implementatie 
1. Werk vanuit de visie van de organisatie. “Elke dag de moeite waard maken” wordt 

gedragen door collega's. De technologie kan je hierbij ondersteunen. 

2. Het is belangrijk dat de kartrekker de visie voorleeft en ernaar handelt, het goed over 

kan brengen én hiervoor voldoende tijd heeft.  

3. Besteed veel aandacht aan interne communicatie op alle niveau's: 

a. Voor bewoners/ familie, 

b. Voor de medewerkers op de woningen 

c. Voor teamleiders, locatiemanagers etc 

In verschillende vormen. Bijvoorbeeld regelmatig iets posten op intranet, in de interne 

nieuwsbrief, een affiche maken ophangen in de gangen, bij deuren of in de lift. 

4. Houdt leidinggevenden op de hoogte van de voortgang en spoor ze aan om het steeds 

onder de aandacht te brengen 

5. Benut kansen: als je de mogelijkheid hebt om bestaande processen aan te passen, zorg 

dan meteen dat het naadloos aansluit bij de technologie die je wilt implementeren, zoals 

het maken van passende profiellijsten en een passend zorgdossier. 



 

 18 van 19 

6. Sluit aan bij wat medewerkers belangrijk vinden: als het iets oplevert voor de bewoner, 

dan doen ze mee. 

7. Geef medewerkers de ruimte er laagdrempelig mee te kunnen ‘spelen’ dan krijgen ze 

het onder de knie en gaan ze het sneller gebruiken. 

 

6.2 Welzijn persoonlijk en op maat: sneller dan gedacht 
De ontwikkeling die de afdeling Welzijn binnen WVO Zorg heeft doorgemaakt gedurende de 

looptijd van de challenge is enorm. Door corona konden groepsactiviteiten niet meer doorgaan 

en zijn we op zoek gegaan naar andere vormen van zinvolle daginvulling. Deze externe factor 

heeft de uitvoering van de veranderde visie op welzijn in een versnelling gebracht. De 

aansturing en positionering van activiteitenbegeleiders is gewijzigd. Van een aparte afdeling die 

een groot aantal vaste (groeps) activiteiten organiseerden en af en toe een oproep voor 

individuele welzijnsbehoeften kreeg, werd ‘persoonlijk en op maat’ het devies.  

Activiteitenbegeleiders leerden de bewoners echt kennen in hun eigen omgeving. De 

coördinatie is in handen gelegd van de Welzijnscoach,  die op haar beurt weer periodiek 

betrokken is bij de Stepped Care projectgroep. De inzet van de app Sprekende Beelden kwam 

hierbij op het juiste moment, want gesprekken voeren met mensen met dementie is niet 

eenvoudig. De app is een goed hulp middel gebleken, de beelden helpen echt om een gesprek 

op gang te krijgen.     

6.3 Borging en onderhoud 
De verwachting is dat het spel Sprekende Beelden ingebed in het dagelijks leven op de 

woningen van de locaties Ter Reede en Picassoplein geborgd is. Omdat de 

activiteitenbegeleiders er meerwaarde van ervaren, zullen ook steeds meer zorgmedewerkers, 

en later ook vrijwilligers en familie de app gaan gebruiken.  

Het automatisch vullen van het welzijnsplan met de uitkomsten van Sprekende Beelden wordt 

momenteel nog onderzocht. Tot die tijd worden de collages geprint of opgeslagen als afbeelding 

in het zorgdossier. De Welzijnscoach heeft de regie en spoort de activiteitenbegeleiders en de 

teams op de woningen aan om het spel te blijven spelen. Interesses veranderen, net als de 

seizoenen. 

De Welzijnscoaches hebben een stuurkaarten-boek gemaakt met daarin uitleg over allerhande 

(digitale) hulpmiddelen. Van de VR-bril tot robotzeehond Paro en de beleefTV. Er is ook een 

hoofdstuk gemaakt over alle goedgekeurde apps, waaronder ook Sprekende Beelden. Nu nog 

als fysiek boek met kleuren foto’s, we zijn nog aan het onderzoeken hoe we dit digitaal kunnen 

aanbieden met bijv. instructiefilmpjes erbij. 

6.4 Toekomst perspectief 
Technologische ontwikkelingen worden omarmd bij WVO Zorg, zo lang ze passen bij de 

zorgvisie, het meerjarenbeleid en in de ICT-Routekaart 2019-2023. Zo zijn we met 

ontwikkelpartner &Happy een langdurige relatie aan gegaan. Naast Sprekende Beelden zijn we 

nu ook bezig met de ontwikkeling van “Samen voelt Beter”. Een creatief concept van 
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Welzijnscoach Talitha wat samen met de game-ontwikkelaars en sociologen van &Happy tot een 

spel wordt getransformeerd. De uitkomst van het gespeelde spel levert weer input voor het 

Welzijnsplan en Step 2 en 3 van de Stepped Care Methode.  

Er wordt voor de inzet van nieuwe technologie aangesloten bij een multidisciplinaire 

kwaliteitscommissie per locatie van WVO Zorg, die aangeeft wat ze nodig hebben. Dan staan ze 

zelf aan het roer van een nieuwe technologie en zijn ze aan de voorkant betrokken.  

Er wordt in de regio samengewerkt en kennis uitgewisseld tussen VVT organisaties, onderwijs en 

de ziekenhuizen. Een voorbeeld hiervan is het netwerk Anders Werken in de Zorg wat nu ook in 

Zeeland is opgezet. Hiervan gaan vanaf juli 2021 twee zorgvernieuwers aan de slag om 

medewerkers op de werkvloer te ondersteunen bij de implementatie van zorgtechnologie. WVO 

Zorg mag ook van hun diensten gebruik maken, en is dat zeker van plan te doen.   

7. Conclusie 
Samen maken we iedere dag de moeite waarde, met zorg en welzijn persoonlijk en op maat, dat 

is het doel van WVO Zorg. De app Sprekende Beelden is daarvoor een handig hulpmiddel. Toen 

door de Coronapandemie het geplande implementatieproces moest worden gestaakt, bleek de 

veerkracht van WVO Zorg. Welzijnscoach Talitha heeft de app Sprekende Beelden nooit los 

gezien van de grotere opgave: zorg en welzijn persoonlijk en op maat. Haar collega Christie 

Steenbakker, beleidsadviseur innovatie, onderhield de contacten met &Happy en vertaalde de 

wensen naar technologische oplossingen.  Samen hebben ze grote stappen gezet.  De visie van 

WVO Zorg heeft concreet handen en voeten gekregen in de praktijk.  

De persoonsgerichte zorg is naar een hoger plan getild met nog meer aandacht voor wie de 

bewoner is en welke behoeften er zijn. De app Sprekende Beelden speelt hierin een 

ondersteunende rol. Het geeft medewerkers een handvat om het gesprek laagdrempelig aan te 

gaan met bewoners met dementie. Het biedt structuur om de juiste gespreksonderwerpen op 

tafel te krijgen. Medewerkers leren in deze gesprekken de bewoners beter kennen, ontdekken 

wat echt belangrijk voor ze is ook als bewoners door de ziekte achteruitgaan en veranderen. 

Daarnaast zijn medewerkers meer gaan kijken naar welke mogelijkheden of aanknopingspunten 

er worden gevonden om aan te sluiten bij mensen met onbegrepen gedrag, in plaats van het 

enkel benoemen van problemen of oplossingen zoeken in psychofarmaca.  De app helpt nieuwe 

perspectieven te vinden. Dankzij deze visiegedreven aanpak is het gelukt de app te integreren in 

het dagelijks werk van de activiteitenbegeleiders op locaties Ter Reede Vondellaan en 

Picassoplein (20 woongroepen).  

De basis is gelegd, de app werkt goed en naast de welzijnscoach en beleidsadviseur zijn er  

meerdere enthousiaste ambassadeurs, zoals activiteitenbegeleiders en leidinggevenden. Nu is 

het zaak de app onder de aandacht te brengen op de andere locaties en bij de vrijwilligers zodra 

zij weer gaan starten.   

 


