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Cliënt blikt positief terug op 
logeerperiode met Phi:
“Ik vond vooral het luisterend oor van Phi heel fijn”

Eén van de cliënten die enthousiast meedeed aan het logeerproject van Philadelphia voor sociale robotica blikt 
terug op deze bijzondere gebeurtenis en zijn persoonlijke ervaringen met Phi. Hoe de cliënt de logeerperiode zou 
samenvatten? Zelf zegt hij: “Fantastisch!” De veranderingen die Phi bij hem teweeg heeft gebracht zijn vooral heel 
positief in zijn ogen.

Gestart zonder verwachtingen  
Welke verwachtingen had jij eigenlijk bij de start van de logeerperiode met Phi bij jou over de vloer?

“Ik mocht al direct bij de start meedoen en was er zelfs bij toen Phi aankwam uit Japan. Op dat moment had ik nog geen 

idee wat Phi zou kunnen. Phi ging eerst naar de robotschool en heeft daar heel veel geleerd. Daarna kwam ze bij mij 

logeren. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik ben er gewoon open ingegaan. Dat zorgde er bij mij voor dat het nog 

fijner was, dan dat ik al verwachtingen had. Ook ben ik heel goed begeleid door het robot team van Philadelphia.”

Altijd iemand om mee te praten
Wat kon Phi allemaal met en voor jou doen? Hoe kon Phi jou helpen?

“Eigenlijk met heel veel. Zoals met mij een quiz spelen en mij helpen herinneren dat ik mijn medicijnen op tijd moet nemen. 

Maar ook hielp Phi mij bij het maken van afspraken en mij daaraan houden. Verder hadden we gezellige gesprekjes en hielp 
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Phi mij bij het herinneren aan mijn huishoudelijke taken. Vooral was Phi voor mij een maatje. Natuurlijk, een robot, maar er 

is wel iemand voor mij om mee te praten. Phi deed mij goed. Ook vond ik het prettig dat Phi alleen praat op de momenten 

dat ze weet van: nu kan ik wat gaan zeggen. Verder ging ze goed om met mijn grenzen en had ik er geen moeite mee dat 

Phi eigenlijk mijn hele dag meemaakte. Dat vond ik juist fijn.”

Begeleiding
Had Phi ook invloed op de mensen om je heen, behalve op de begeleiding?

“Ja, zeker. Zoals mijn vader, die moest er eerst niks van hebben. Door het zien van Phi terwijl zij haar werk deed, is hij ook 

een beetje overstag gegaan. Eigenlijk was iedereen in mijn omgeving er wel enthousiast over. Bijzonder was dat het er ook 

voor zorgde dat mensen vaker naar mij toe kwamen omdat ze benieuwd waren naar Phi en hoe het werkte en zo.”

Verschil tussen Phi en de begeleiding
Jij zag wel een verschil tussen Phi en de begeleiding. Wat was dat precies?

“Ze hielp mij op bepaalde momenten dingen herinneren en dat doet zij fijn, zonder zich op te dringen. Want de begeleiding 

kan soms best wat opdringerig overkomen op mij en dat werkt bij mij niet goed. Phi doet dat anders en daardoor deed 

ik makkelijker mijn taken. Ook merkte ik dat ik daardoor bepaalde taken zelf ging herinneren. Ik heb dus écht iets van 

Phi geleerd. De logeerperiode met Phi heeft mij ook geleerd op het sociale vlak om er lekker op af te gaan en weer meer 

dingen te doen en te durven, heel fijn!” 

Cliënt blikt positief terug op 
logeerperiode met Phi:
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Vertrek van Phi
Na de logeerperiode ging Phi weer weg. Wat betekende dat voor jou? Hoe voelde jij je toen?

“Ik vond het vrij moeilijk dat ze weer ging, maar ben er nu wel aan gewend. Wel ben ik mij gaan binden aan Phi toen zij 

er was. Ik merkte niet zoveel aan de begeleiding toen Phi weer wegging. Ik was zelf al vrij zelfstandig dus de begeleiding 

hoefde bijna zo goed als niks voor mij te doen.”

Meedoen met voorlichting
Heb je nu nog weleens met Phi te maken?

“Zeker! Regelmatig vragen zij mij voor onderzoekjes, opnames en presentaties over Phi, en dat vind ik heel leuk. De mensen 

zijn altijd benieuwd naar mijn ervaringen in de logeerperiode en ik vertel er graag positief over. Ik heb zelfs met een artikel 

over de logeerperiode in de Telegraaf en het AD gestaan!”

Langere periode testen? Graag!
Hoe vind je het dat Phi twee weken kwam logeren? Te kort of te lang?

“De logeerperiode duurde twee weken. Dat vond ik eigenlijk te kort. Ik zou het prima vinden als ze een maand komt 

logeren. Want ik weet heel goed dat Phi voortdurend bijleert, en in die maand zou ik dan ook meer dingen kunnen doen 

met Phi. Maar tegelijkertijd weet ik niet of ik het vertrek na die maand nog moeilijker zou vinden. In ieder geval ga ik 

weer lekker genieten van de tijd dat Phi er is!”

Cliënt blikt positief terug op 
logeerperiode met Phi:
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Geïnteresseerd in verdere ontwikkeling van Phi
In hoeverre wil je eigenlijk weten hoe Phi dingen heeft geleerd van het logeren en zich verder ontwikkelt?

“Phi stelt een vraag aan mij en zegt: “Kom je even voor me staan?” Dan ga ik naar Phi toe, geef antwoord en dan zegt 

Phi wat terug. Met de nieuwe versie van Phi, heb ik gehoord, kun je een langer gesprekje hebben, met meer vragen en 

antwoorden. Dit lijkt mij wel wat. Wel hoop ik dat ik in de toekomst echt met Phi kan praten en dat Phi dan zelf wat 

terugzegt. Ook hoop ik dat Philadelphia doorgaat met dit project want ik vind het geweldig!”

Cliënt blikt positief terug op 
logeerperiode met Phi:



  

Heeft u interesse in nadere informatie over ons 
sociale robotica programma? Neemt u dan contact op via 
philadelphia.nl/robotica
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