
Nodig jij sociale robot Phi uit? 
Dan draagt jullie locatie bij aan uniek onderzoek  

(én het welzijn van cliënten) 



Philadelphia helpt cliënten graag om het maximale uit hun leven te halen. Inmiddels hebben we ontdekt dat de  

sociale robot Phi hen daarbij zou kunnen helpen. Phi lijkt een positieve en stimulerende invloed op cliënten 

te hebben. Zoals het leggen van sociale contacten en meer regelmaat in hun dagritme. Mensen met een beperking  

kunnen door de inzet van sociale robots zelfstandiger leven. Sommigen worden deels meer zelfredzaam, ervaren  meer 

eigen regie en krijgen meer plezier in hun dagelijkse leven. 

 

Logeren = leren 
Het speciale robot team van Philadelphia heeft sociale robot Phi een aantal keer laten logeren bij cliënten. Uiteraard onder  

deskundige begeleiding, want in één keer Phi in je leven krijgen is natuurlijk niet niks. Het is zowel voor de cliënten als begeleiders  

een bijzondere periode. Die logeerperioden van Phi bij cliënten hebben we intensief gevolgd en geëvalueerd. 

 
 

De eerste resultaten zijn zeer bemoedigend… 
Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van Phi wijst in de richting dat sociale robotica de cliënten kan ondersteunen in 

het stimuleren van hun ontwikkeling. In het bijzonder het stimuleren van de communicatieve en sociale vaardigheden. Denk hierbij  

aan het aangaan en onderhouden van contacten en het eerder bespreekbaar maken van hun uitdagingen en problemen in hun  

dagelijkse leven. 
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(én het welzijn van cliënten!) 
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Mooie conclusies: 
● Het merendeel van de cliënten geeft aan dat Phi dingen deels voor hen kan doen die de begeleiding eerst deed.  

Opvallend: de cliënten geven vooral aan dat Phi hen kan helpen met het verbaal aansturen van en herinneren aan zaken.  

Zoals huishoudelijke taken, persoonlijke hygiëne en sociale activiteiten, en ook het eigen netwerk onderhouden. 

 
● We zien goede indicaties dat sociale robotica de zelfredzaamheid van de cliënten kan vergroten. Zoals een betere discipline  

in medicijngebruik. 

 
● Een deel van de cliënten geeft aan dat Phi hen geholpen heeft met het invullen van hun dag en het aanhouden van hun  

dagritme. 

 
● Begeleiders zagen dat de robot een vriendje/maatje en ook coach kan zijn voor de cliënt. Veel cliënten geven aan dat zij  

ook hun gevoelens kunnen uiten bij de robot: zij zien Phi als een maatje. Door de coachende rol van Phi kunnen zij emoties van  

zich afpraten en reguleren zoals verdriet, boosheid en irritatie. 

 
 

Een goed onderzoek is een diepgaand onderzoek 
Maar het robot team van Philadelphia is nog lang niet klaar met onderzoeken. We gaan bij zoiets belangrijks als sociale robotica  

niet over één nacht ijs.  Zo vraagt de relatie tussen robot en cliënt bijvoorbeeld nadere aandacht. Op basis van de eerste serie  

logeerperioden hebben we niet alleen de resultaten bekeken, maar ook nieuwe onderzoekswensen geformuleerd. Zoals: wat als  Phi 

langer blijft logeren? En ook: wat als er méér dan één Phi in een woongroep komt? En vooral: moet de robot bijvoorbeeld een  

vriendje/maatje zijn of meer een coach? Of kan het allebei? 

Nodig jij sociale robot Phi uit? 
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Jullie bijdrage als begeleiders is van veel waarde 
Antwoord op deze nieuwe onderzoeksvragen krijgen we door de sociale robot Phi bij zoveel mogelijk cliënten te laten logeren.  We 

hopen ook bij jullie op de locatie. Door die logeerperiode leren we in de dagelijkse praktijk hoe Phi cliënten kan ondersteunen. 

Als begeleiders leveren jullie een waardevolle bijdrage aan het onderzoek naar de toepassing van sociale robotica. Nodigen jij en je  

collega’s sociale robot Phi uit? Dan draagt jullie locatie bij aan een uniek onderzoek (én het welzijn van cliënten). Ook kan Phi daar  

zelf veel van leren. 

 
 

Goede afstemming tussen robot team en logeerlocatie 
Voor en tijdens het logeren maken we samen met de logeerlocatie, begeleiders en cliënt een aantal afspraken. Deze afspraken  

zorgen ervoor dat we goed weten wat we van elkaar kunnen verwachten. 

 
 

Een bijzonder besluit 
Wellicht overwegen jullie nu om sociale robot Phi bij één of meer van de cliënten te laten logeren. Een bijzonder besluit, want 

na jullie eerste aanmelding gaan jullie tijdelijk intensief samenwerken met het robot team van Philadelphia Zorg. Inmiddels hebben  we 

al veel ervaring opgedaan met het logeren en weten wij welke praktische aanpak het beste werkt. Want het project voor sociale  

robotica vliegen we professioneel en projectgericht aan. In het belang van jullie als begeleiders, maar vooral ook voor de  

deelnemende cliënten. Het logeren van Phi brengt veel leuke momenten met zich mee. Maar ook vraagt het de nodige tijd en  

inspanning van de betrokken begeleiding. De mate waarin de cliënt zelfstandig kan communiceren met het robot team speelt  hierin 

een grote rol. Dit verschilt per cliënt en kan veel invloed hebben op de mate van zelfredzaamheid tijdens het logeren, in  

samenwerking met het robot team. 

Nodig jij sociale robot Phi uit? 
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Misschien hebben jullie vragen… 
Dat kunnen wij ons vanuit het robot team heel goed voorstellen. Op al die vragen krijgen jij, je collega-begeleiders en uiteraard de  

cliënt(en) uitgebreid antwoord nadat jij je hebt opgegeven als potentieel geïnteresseerde begeleider. Als robot team vinden we die  

volgorde van werken prettig: jullie geven je interesse aan en vervolgens gaan wij graag nader met jullie in gesprek. Natuurlijk heb je  

dan nog steeds alle vrijheid om te besluiten of jullie locatie daadwerkelijk doorgaat met de logeerperiode. 

 
 

Ontzorging door robot team 
Het robot team heeft veel ervaring met logeerperioden. Sinds 2017 begeleiden en ondersteunende het team er al meer dan . Dit  betekent 

dat jij, je collega’s en feitelijk de gehele locatie grotendeels ontzorgd worden door het robot team tijdens de logeerperiode.  Het robot 

team staat tijdens het logeren 7 dagen per week tussen 08:00 en 22:00 uur voor jullie klaar. Op vragen of verzoeken om  hulp met 

betrekking tot Phi krijgen jullie van onze kant altijd een antwoord. In het robot team werken zelf ook zorgprofessionals die  jullie werk uit 

ervaring kennen en dus ook zorginhoudelijke ondersteuning en ontzorging kunnen bieden. 

 
 

Geef je op via philadelphia.nl/robotica 
Vervolgens nemen wij contact met jullie locatie op. Samen met de begeleiding én uiteraard de cliënt(en) maken we kennis met  

elkaar en verkennen we samen de mogelijkheden. De belangrijkste vraag die we samen beantwoorden? Hoe kan Phi het beste van  

toegevoegde waarde zijn voor de cliënt tijdens de logeerperiode? 

Sociale media 
Phi is heel actief op verschillende sociale media platformen zoals Instagram en Facebook. Ook op Phlink plaatsen we regelmatig  

verschillende berichten. Mocht je verder geïnteresseerd zijn of afvragen wat Phi voor een cliënt kan betekenen? Bekijk dan de  

logeerfilmpjes op YouTube onder ‘robot Phi’ of ga naar www.philadelphia.nl/robot-phi. Of kijk op Facebook (www.facebook.com/  

RobotPhi) en Instagram (www.instagram.com/robot_phi/?hl=en) 

Nodig jij sociale robot Phi uit? 
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