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Fatima Zorg heeft als jubileumcadeau alle woningen en dagbestedingsgroepen een iPad 

cadeau gedaan. Het werken met de iPad biedt de mogelijkheid tot ontwikkeling op 

educatief en sociaal gebied en levert een bijdrage aan zowel inspannende en als 

ontspannende momenten. Het vergroot de regie en leefwereld van de cliënt.  
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De afgelopen jaren heeft Fatima Zorg ingespeeld op digitale middelen, zo zijn o.a. de 

Acticomm, Wii en XBOX Kinect aangeschaft. Gaandeweg merkten de medewerkers dat de 

cliënten de digitale wereld ontdekken.  

Fatima Zorg heeft in haar visie opgenomen dat cliënten de mogelijkheid moeten krijgen 

om zoveel mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Zo ook in de digitale wereld.  

Het gebruik van een iPad kan de wereld van een cliënt met een verstandelijke beperking 

enorm vergroten. Cliënten bepalen zelf welke activiteiten zij willen doen met de iPad, 

onder andere door toepassingen als FaceTime (beeldbellen met familie), foto’s maken, 

filmpjes kijken, muziek luisteren enz. Het touch screen vereenvoudigt het werken met 

een computer voor mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperking.   

Hiermee hoopt Fatima Zorg een stimulans te geven aan cliënten om de digitale wereld te 

ontdekken. Ondanks hun beperking zijn ze minder afhankelijk en hebben meer regie over 

hun leven. 

 

Fatima Zorg vierde in 2013 haar 50 jarig jubileum en was op zoek naar een passend 

cadeau voor de cliënten. Al brainstormend kwam de jubileumcommissie op het idee om 

iedere woning en dagbestedingsgroep een iPad te schenken. Dankzij sponsoring van 

bedrijven, familie en vrienden en is het gelukt om 113 iPads aan te kunnen schaffen. 

 

De iPads zijn uitgedeeld aan de woningen/dagbestedingsgroepen. De cliënten/ 

medewerkers worden ondersteund bij het gebruik door een iPad hulpteam. Ze kregen 

zelf de mogelijkheid om de iPad te ontdekken en konden met vragen terecht bij het 

iPadHulp team. Het iPad hulpteam biedt ondersteuning door middel van inloopuurtjes, 

workshop, individuele uitleg, hulp via FaceTime, mail en telefoon. Zij komen geregeld op 

locatie zodat cliënten en groepsleiding kunnen zien hoe met de iPad gewerkt kan worden 

en wat er allemaal mogelijk is. Het hulpteam bestaat uit een ouder, stagiaire digitale 

communicatie, medewerker ICT, logopediste, begeleider dagbesteding en wonen en een 

beleidsmedewerker.  

Voor cliënten is er een cursus ‘omgaan met de iPad’ gestart. 

 

Effecten 

Voordat de iPads werden uitgedeeld, waren groepen wat sceptisch of de cliënten wel 

konden omgaan met de iPad gezien hun zeer ernstige verstandelijke beperking. Na 

ingebruikname is echter te zien dat de cliënten (ieder op zijn eigen manier) veelvuldig 

met de iPad omgaan. De medewerkers hebben een andere kijk gekregen op de manier 

waarop cliënten omgaan met de iPad. De iPad is een toevoeging geworden op de 

dagelijkse activiteiten en medewerkers zien dat de cliënten meer met de iPad kunnen 

dan dat ze van te voren hadden verwacht. 



 

Cliënten zijn minder afhankelijk van 

groepsleiding tijdens de activiteit met de 

iPad. Maar wat nog mooier is: via FaceTime 

zoeken groepen/cliënten en familie steeds 

meer contact met elkaar. Groepsleiding 

maakt samen met de cliënt een filmpje/ 

foto/ video en stuurt deze via de iPad door 

naar zijn/haar ouders en andersom. 

Dagbestedingsgroep de Rode Zon gebruikt 

de iPad om recepten te zoeken en na te 

maken. 

 

Via een enquête die is gehouden onder medewerkers over de iPad, kwamen veel goede 

reacties binnen: 

 

 “Wij luisteren er voornamelijk muziek mee, en kijken sinds kort via de beamer 

naar filmpjes. Dit vinden we ontzettend leuk!” 

 “Ik vind de iPad geweldig, er zijn een aantal cliënten die de iPad uit zichzelf 

pakken en er mee gaan werken. Er zijn er ook wat die meer begeleiding nodig 

hebben maar het is geweldig. We maken er ook foto’s mee, zoals het 

wedstrijdrijden bij de manege en van onze bouw.” 

 

Video van cliënt Frans op de iPad 

Frans gaat helemaal op in een spelletje op de iPad. En gelukkig zijn daar beelden van! 

http://www.youtube.com/watch?v=DnAMD3kkgQs&feature=youtu.be 
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