
 

 

 
 

 

  

PROEFTUIN ROBOTICA 
Wat is Proeftuin Robotica en wat heeft die opgeleverd? 



 

 

WAT IS DE PROEFTUIN ROBOTICA EN WAT HEEFT DIE OPGELEVERD? 

EERST WAS ER HET DORP, DAARNA ACADEMY HET DORP 
Historische televisie, zo niet legendarische. Open Het Dorp geldt als de eerste grote tv-inzamelingsactie. Onder de 
bezielende leiding van Mies Bouwman werd in het najaar van 1962 ruim 21 miljoen gulden opgehaald, destijds een 
godsvermogen. Bijna zestig jaar later dankt Academy Het Dorp er haar naam aan. Het is een zelfstandige organisatie 
ontstaan vanuit Siza, de zorgorganisatie die verantwoordelijk is voor Het Dorp: de woonwijk in Arnhem voor mensen met 
een handicap die met de opbrengst van de actie gerealiseerd kon worden. 

Ondanks die naam met een lange geschiedenis richt Academy Het Dorp zich op de toekomst. Het is een advies- en 
onderzoeksbureau voor technologie in de langdurende zorg. Innovaties waarvan iedereen beter wordt, zowel de cliënt als 
de zorgverlener. Mits de uitvinder of ontwikkelaar van meet af aan scherp op het netvlies heeft of de doelgroep gebaat is 
bij de vernieuwende technologie. En daar schort het nogal eens aan. Zonde. Het omgekeerde gebeurt ook: dat 
zorgorganisaties niet goed weten hoe ze een innovatie moeten integreren in hun werkprocessen. Een paar keer 
misgrijpen en het raakt in onbruik. Opnieuw: zonde. 

Hier ziet Academy Het Dorp een rol voor zichzelf weggelegd, met drie aandachtsgebieden. 

• De implementatie van technologie in de langdurende zorg. 
• Hulp aan bedrijven om hun producten en diensten aan te laten sluiten bij de behoeften van mensen voor wie zij die 

ontwikkelen. 
• Begeleiding van zorgorganisaties bij de integratie van technologie in nieuwbouw.  

 

EN VERVOLGENS WAS DAAR DE PROEFTUIN ROBOTICA 
Waar die missie vandaan komt? Van Siza, een zorgorganisatie met 150 locaties in Gelderland en Midden-Brabant. In de 
zorg had Siza al een reputatie opgebouwd wat betreft nieuwe technologie en de inbedding ervan, vandaar dat veel 
collega-instellingen regelmatig met vragen bij het hoofdkantoor in Arnhem aanklopten. Uit die behoefte is zo’n drie jaar 
geleden Academy Het Dorp geboren, en in het verlengde daarvan Proeftuin Robotica. Het doel: zorgrobots vanaf het 
eerste idee helpen ontwikkelen om volledig aan een zorgvraag te voldoen.



 

 

 

ERVARINGEN VAN DE PROEFTUIN ROBOTICA 
De Proeftuin Robotica leverde een zorgzaam trio op dat luistert naar de namen Tessa, Pepper en Gable CORE, die zich in 
het kader ‘Even voorstellen’ presenteren. Maar meer nog leverde het veel kennis op, dankzij de samenwerking met de 
ontwikkelaars Tinybots, MijnRobots en Gable Systems, de onderwijsinstituten HAN en Zuyd Hogeschool en Roessingh 
Research and Development. Niet altijd gemakkelijk, wel heel leerzaam. Ze vertellen allemaal over hun ervaringen met 
Proeftuin Robotica in de kaders, gevolgd door een reactie van projectleider Agnes van der Poel van Academy Het Dorp. En 
de belangrijkste lessen van Proeftuin Robotica zijn onder andere terug te vinden in de vijf fasen op de website 
Academyhetdorp.nl. 
 
Even voorstellen 
 

 Tessa:   Gable CORE: 
 
 

Vriendelijke vraagbaak met een vrolijk 
bloemetje op haar hoofd. “Tjonge, het is 
al twaalf uur. Denk je er wel aan om een 
boterham te eten?” 
 
 

 Revalidatierobot die graag de 
fysiotherapeut helpt maar nog liever de 
patiënt. Dit doet hij door de aansturing 
van de beenspieren te trainen. 
 
 

  Pepper:  
 Je steun en toeverlaat, die het maar graag lekker 

simpel houdt. “Zal ik even uitleggen hoe het moet?” 
 

 

 



 

 

 

TESTEN, TESTEN EN NOG EEN TESTEN! 
Proeftuin Robotica kon met subsidie van OP Oost (Operationeel Programma Oost) de start-ups Tinybots, MijnRobots en 
Gable Systems de financiële ondersteuning én intensieve begeleiding bieden om hun zorgrobots verder te ontwikkelen. 
Het toverwoord: testen. En met de opgedane ervaringen uit de tests alsmaar verder sleutelen tot probleem en oplossing 
naadloos op elkaar aansluiten. Niet simpelweg testen of het werkt, maar ook of het gebruiksvriendelijk is en of de cliënt 
en/of zorgverlener ermee geholpen is. 

De tests vonden plaats in een riante proeftuin, want met 2500 medewerkers en 3500 cliënten ontbreekt het Siza bepaald 
niet aan proefpersonen, van digibeet tot whizzkid. Precies wat je hebben wilt om een robot op maat te maken en iedere 
gebruiker in staat te stellen het maximale eruit te halen. 
 

“Een van de cliënten zet Tessa in op een manier die we zelf nooit 
hadden bedacht. Deze man raakt soms zó verstrikt in zijn 

gedachten, dat hij alles om zich heen vergeet. Om zich uit die 
situatie te redden, laat hij Tessa regelmatig zeggen: ‘Zit je te 
piekeren? Je weet dat dat niet nodig is, hè? Ga maar even 

wandelen, dan voel je je weer goed.’ Geweldig hoe hij zichzelf op 
deze manier kan helpen.”  

Wang Long Li van Tinybots 
 

 “Ons eerste idee voor interactie met Pepper sloeg helemaal 
niet aan bij de doelgroep. Daarom is het zo belangrijk om 
vroeg te beginnen met testen: dan kun je meteen bijsturen 

en je product verbeteren.  
Als je achter je bureau blijft werken tot het in jouw ogen 
perfect is, maak je mogelijk iets waar niemand blij van 

wordt.”  
Roel Boumans van MijnRobots 

 
 
Als Academy Het Dorp op basis van drie jaar Proeftuin Robotica één les heeft geleerd is het deze wel: durf 
te kijken naar nut en noodzaak van je vinding. Doe dat vanaf het prille begin en ga er niet blindelings van uit 
dat jouw robot een probleem oplost. Realiseer je heel goed wie je doelgroep is en houd daaraan vast. Dan 
kom je tot een innovatie waar mensen bij gebaat zijn en heb je kans op een gezonde businesscase. Want 
het moet natuurlijk ook betaalbaar zijn, al dan niet met een financiële bijdrage van de zorgverzekeraar. 



 

 

 

MATCHMAKER TUSSEN BEDRIJVEN EN ZORGINSTELLINGEN 

Hoe nu verder? De pilot van de Proeftuin Robotica is afgerond, maar daarmee is de rol van 
Academy Het Dorp niet uitgespeeld. Integendeel: er is onverminderd behoefte aan de 
begeleiding van tech-vernieuwers in de zorg. De ideale match moet keer op keer gemaakt 
worden, een ‘datingshow’ tussen bedrijven en zorginstellingen die Academy Het Dorp wil 
faciliteren. Academy Het Dorp begeleidt testtrajecten en pilot-implementaties met en door 
cliënten in de zorg. Die cliënten, maar ook zorgverleners en begeleiders, worden gevonden 
bij Siza en in toenemende mate bij andere zorgorganisaties in het netwerk.  

De begeleiding start bij voorkeur vanaf de eerste fase, om van meet af aan de aansluiting te zoeken bij de eindgebruikers, 
maar in een volgende fase instappen kan ook. 

Academy Het Dorp werpt zich ook op als vraagbaak. Dat begint al bij de website, waar de vijf fasen een eerste hulpmiddel 
zijn voor ambitieuze vernieuwers. Niet alleen voor het mkb, ook voor het grootbedrijf. Immers: niet elke onderneming 
beschikt over een eigen R&D-afdeling, laat staan met toegang tot de zorg. Dát is de unieke link die Academy Het Dorp te 
bieden heeft. 

Onderstaand de stappen die een ontwikkelaar moet doorlopen om aan het eind van de 
rit de cliënt optimaal te bedienen.  

1. Idee, van complexiteit naar kans “Je kunt wel iets ontwikkelen vanachter je 
computer, maar dan is het maar de vraag hoe het 

wordt ontvangen. Wij kregen een mooie 
bevestiging dat we goed bezig zijn.” Sebastiaan 

Behrens van Gable Systems 

2. Behoefte, van aanname naar valide behoefte 
3. Oplossing, van idee naar valide oplossing 
4. Prototype, van prototype naar marktvalidatie 
5. Implementatie, duurzame implementatie van product en dienst 
 



 

 

HOGESCHOOL ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN)  
Rob Schrijver, docent verpleegkunde en verbonden aan het Lectoraat Innovatie in de Care 

 
De uitkomst: “Ik heb een jaar geleden het stokje overgenomen van een collega en deed de 
begeleiding van onze studenten bij hun onderzoek. Proeftuin Robotica is goed voor hun 
ontwikkeling geweest. Ze leerden hoe je onderzoek doet en kregen inzicht in de mogelijkheden van 
technologie en robotica in de zorg. Als opleiding hebben we geleerd om de onderzoeken beter af te 
stemmen op hun leerbehoeften en op de mogelijkheden binnen de Proeftuin. Niet alles verliep 
zoals gewenst, maar dat is logisch bij een pilot. Bovendien ontstond er een jaar geleden een 
bijzondere situatie door corona en dat maakte het natuurlijk lastiger.” 
 
De toekomst: “Het is belangrijk dat de neuzen dezelfde kant op staan, om de verwachtingen van 
bedrijven en studenten op elkaar af te stemmen. In een traject van drie jaar kan een student 
onmogelijk van A tot Z bij de doorontwikkeling van een product betrokken zijn. Dat past niet in het 
onderwijsprogramma. Ook moet de vraag van de ontwikkelaar aansluiten bij de opleiding hbo-v en 
dus is bijvoorbeeld een marketingvraag niet geschikt. Ik pleit er in elk geval voor dat Proeftuin 
Robotica doorgaat, want de ontwikkelingen in de zorgtechnologie buitelen over elkaar heen en dit 
is een uitermate geschikte manier om het kaf van het koren te scheiden. Het biedt kansen voor 
starters om de levensvatbaarheid van hun ideeën te toetsen, zodat daar uiteindelijk goede 
toepassingen voor de zorg uit voortkomen.” 
 
Agnes van der Poel, projectleider Academy Het Dorp: “In totaal hebben veertien studenten 
meegedaan in de proeftuin. Ze waren bijna altijd enthousiast en ze hebben mooie ervaringen 
opgedaan. Werken met studenten heeft voor- en nadelen. Nadelen liggen in de planning: stage- en 
onderzoekperiodes liggen vast en soms duurde het daardoor wat langer voordat een testtraject 
gestart kon worden. Voordelen zijn dat nieuwsgierige studenten goede vragen stellen en zich een 
tijd lang kunnen focussen op hun onderzoek. In de toekomst blijven we graag samenwerken met 
de HAN.” 



 

 

SIZA IN ARNHEM  
Joukje Jansen en Sofia Tsafaridis, programmamanager en projectmanager 

 

De uitkomst: “De vraag was tweeledig: wat kun je doen om mkb’ers te helpen en wat wil de zorg? Zo was Tessa 
bedoeld voor dementerende ouderen, maar wij onderzochten of ook andere doelgroepen er baat bij hebben. 
Pepper is juist zo divers dat we via tests moesten uitzoeken voor wie deze robot het meeste kan betekenen. 
Onze rol was om de robots aan de juiste testpersonen te koppelen, waarbij je moet oppassen dat zij niet murw 
geëxperimenteerd raken. Sommigen wilden het ding bij wijze van spreken het raam uit gooien, anderen 
wilden het morgen al hebben. Omgaan met verwachtingen: daar moet je scherp op zijn. Blijven uitleggen dat 
de onderzoeken moeten leiden tot geschikte robots en dat ze nog lang niet inzetbaar zijn.” 
 
De toekomst: “Het zou goed zijn als meer zorgorganisaties meedoen aan Proeftuin Robotica. Enerzijds omdat 
je de cliënten van Siza niet ‘experimenteermoe’ wilt maken, anderzijds omdat wij niet alle typen cliënten en 
zorgverleners in huis hebben. Andere zorgorganisaties zitten waarschijnlijk niet in of rond Arnhem. Daarom is 
het zaak om ook met meer kennisinstellingen samen te werken, om zo veel mogelijk handjes voor het testen 
te hebben. Het is namelijk best een klus! Als laatste moeten de resultaten van het onderzoek breed gedeeld 
worden, zodat de opgedane kennis niet beperkt blijft tot de betrokken instelling, maar terechtkomt bij 
iedereen die er wat aan heeft. Publiceren dus, want praktijkgerichte onderzoeken zijn heel waardevol.” 
 
Agnes van der Poel, projectleider Academy Het Dorp: “Het klopt helemaal dat Academy Het Dorp meer 
zorgorganisaties aan zich moet binden, dat willen we heel graag. Een bredere basis van organisaties, cliënten 
en zorgverleners om vragen aan te stellen en tests mee te doen. We denken daarbij niet alleen aan andere 
zorgorganisaties voor gehandicapten, maar ook aan bijvoorbeeld de ouderenzorg. Mensen als Sofia en Joukje 
zijn enorm belangrijk in testtrajecten. Wat deze ‘matchmakers’ onmisbaar maakt, is dat zij de cliënten en hun 
zorgverleners kennen. Zij kunnen hen goed informeren en motiveren om mee te doen. Bovendien zien zij dat 
technologie een vanzelfsprekend onderdeel van de zorg kan zijn en staan er positief-kritisch tegenover. Ideale 
combinatie.” 



 

 

ROESSINGH RESEARCH AND DEVELOPMENT IN ENSCHEDE 
Anke Kottink, onderzoeker van het cluster Revalidatietechnologie 
 

De uitkomst: “Gezien onze kennis van de revalidatiemarkt hebben wij voor Gable Systems het testtraject van de Gable 
CORE vormgegeven. Deze mobiele looprobot liep in de ontwikkeling wat achter, waardoor we later van start gingen met 
testen en de testomvang moesten beperken. Vervolgens gooide corona roet in het eten en werd het een uitdaging om 
fysiotherapeuten te werven voor deelname aan het testtraject. We richtten ons er vooral op om de bedieningssoftware 
van de Gable CORE, een standalone-applicatie op de smartphone, gebruiksvriendelijk te maken. In het eerste testtraject 
gaven we de Nederlandse editie aan fysiotherapeuten en vierdejaars fysiotherapiestudenten. De gebruiksvriendelijkheid 
scoorde toen al vrij goed. Op basis van de aanbevelingen is er een nieuwe versie ontwikkeld, waarvan we de Engelse 
editie aan een tweede testtraject onderwierpen. Ook dat heeft weer een paar verbeterpunten opgeleverd.” 

De toekomst: “De partners van Proeftuin Robotica beschikken over de kennis om tests uit te 
voeren en vragen van robotontwikkelaars te beantwoorden. Wel zou het goed zijn om 
aanvullende expertise in huis te halen, zodat je ondernemers ook inzicht kunt geven in de 
financieringsmogelijkheden binnen de zorg. Hebben bedrijven de financiële middelen om hun 
product te testen of is hier subsidie voor nodig? Dan kan het lang duren. Verder wil je natuurlijk 
dat bedrijven je weten te vinden, dus moet je acquisitie doen. Proeftuin Robotica biedt volop 
toegang tot patiënten en zorgprofessionals, iets wat een bedrijf niet makkelijk zelf voor elkaar 
kan krijgen. Daar komt nog bij dat alle kennis aanwezig is over de wet- en regelgeving, de juiste 
onderzoeksmethodieken en de opstelling van een onderzoeksprotocol, kennis die de meeste 
bedrijven niet hebben. Daarom is het een goede partij om bij aan te kloppen.” 

Agnes van der Poel, Projectleider Academy Het Dorp: “In deze testtrajecten zijn flexibiliteit en creativiteit ook van belang. 
Vanwege corona zijn andere trajecten ingezet, die in korte tijd toch resultaat opleverden. Het is juist dat Academy Het 
Dorp veel zaken voor elkaar heeft en ontwikkelaars op de genoemde gebieden kan helpen. De financiering van 
testtrajecten en de inzet van technologie in de zorg zijn complexe en best taaie kost. Langzaam maar gestaag bouwen we 
daar een netwerk voor op en verdiepen we onze expertise, zodat we ontwikkelaars van zorgrobots en andere technologie 
het hele pakket kunnen aanbieden.” 



 

 

ZUYD HOGESCHOOL IN HEERLEN  
Loek van der Heide, docent-onderzoeker Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg 

 
De uitkomst: “We zitten in een andere regio, maar deden al eerder projecten met Siza. Bovendien hebben we ervaring 
met roboticatoepassingen en de ondersteuning van bedrijven bij de doorontwikkeling van innovaties. Vandaar onze 
betrokkenheid bij Proeftuin Robotica, waarbij we de ervaring uit deze eerdere projecten inbrachten. Hoe zet je het op en 
met welke methoden kun je bedrijven ondersteunen? Het doel was om in verschillende testtrajecten te onderzoeken wat 
wel en niet werkt aan de robots. De doorontwikkeling van de methodieken is niet helemaal uit de verf gekomen. De keuze 
was om tests te laten uitvoeren door studenten, wat voordelen heeft voor zowel student als bedrijf, bijvoorbeeld qua 
kosten. Alleen volgen studenten hun eigen curriculum met een eigen planning en tempo, wat het soms lastig maakte. Dat 
is iets om lering uit te trekken. Studenten zijn goedkoper, betaalde krachten sneller.” 

 
De toekomst: “Het belangrijkste is om flexibel te zijn. Er is namelijk geen 
continue stroom van bedrijven die bij je aankloppen, dus is het 
raadzaam te werken met een flexibele schil in het netwerk. Het unieke 
aan de proeftuin is dat Academy Het Dorp ingebed is in een 
zorginstelling. Het moet zich met zijn diensten nu op de kaart zetten, 
zodat bedrijven het weten te vinden, binnen en buiten de eigen regio. 
Bedrijven gaan voor een pilot vaak naar zorginstellingen in de buurt en 
dan luidt de conclusie nogal eens: was wel aardig, punt. Maar bij 
innovaties moet je verdergaan dan een beetje uitproberen. Daar kan 
Academy Het Dorp een rol spelen, waarbij eerlijkheid cruciaal is.” 

 
 

De meerwaarde van een vinding, 
de implementatie, de technische 
haperingen: ondernemers en de 

zorg zijn gebaat bij eerlijke 
uitkomsten, ook als het niet werkt.”  

Loek van der Heide, Zuyd 
Hogeschool 

 

 
Agnes van der Poel, Projectleider Academy Het Dorp: “De spijker op z’n kop! En het is nogal eens zo dat de uitkomsten 
niet overeenkomen met dat wat bedrijven en ontwikkelaars voor ogen hadden. Eerlijkheid, ook in het volgen van het 
testprotocol, is cruciaal. Academy Het Dorp wil graag naast Siza ook met andere zorgorganisaties samenwerken, omdat 
het klopt dat bedrijven graag ‘in de buurt’ werken. Dat zal een uitdaging zijn, maar die gaan we graag aan!”



 

 

 

 



 

 

 
 

 
COLOFON 

 
Over de Proeftuin Robotica: 

In de Proeftuin Robotica kunnen bedrijven samen met cliënten en zorgprofessionals robotica-oplossingen toetsen in een realistische zorg- of woonomgeving. 
Dit kan in verschillende stadia van de ontwikkeling plaatsvinden. De laagdrempelige manier van testen met de eindgebruiker en de inzichten die dit oplevert, 
zorgen ervoor dat de robotica beter bij de behoeften van de eindgebruiker passen. Proeftuin Robotica is mede mogelijk gemaakt door subsidieverstrekker OP 
Oost en het programma valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 
 
Lees meer over de Proeftuin Robotica 
 

Meer weten? 
© Academy Het Dorp, 2021 
Het Oosterveld 1 
6813 AZ  Arnhem 
info@academyhetdorp.nl 
www.academyhetdorp.nl 
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