Outcome 2020
Voor het meten van de impact van BELEEF DEMENTIE BV volgen we het
Groeipad Impactmeting van Avance & Social Enterprise NL. Daarin zijn
omschreven de 5 verschillende nivo’s van de impact die wij trachten te
realiseren.
Nivo 3 omschrijft de outputs van onze activiteiten. Het gaat hier om de
hoeveelheid (aantal en bezettingsgraad) opdrachtgevers, van welke
signatuur (VVT, welzijn, overheid, onderwijs), de cursisten aantallen en
achtergrond (professional, vrijwilliger, mantelzorger, student) en waar in
Nederland de trainingen zijn verzorgd (locaties).
De resultaten van nivo 3 zijn uiteengezet in het document Output 2020.
Nivo 4 van de impactmeting geeft weer welke effecten de verschillende
trainingen op de doelgroepen hebben gehad. In de 2e helft van 2020 zijn
wij begonnen met het testen van een online evaluatie platform
(SurveyMonkey). Er is gekozen voor een kleinschalige evaluatie opzet om
vast te stellen of deze applicatie werkzaam is, welke bereidheid er van de
cursisten is om aan de evaluatie deel te nemen, wat de eerste resultaten
zijn, welke initiële lering wij daar uit kunnen halen en of behoefte is in 2021
om aanpassingen/veranderingen aan de vragen/stellingen aan te
brengen.
Cursisten werden verzocht na afloop van de trainingsdag hun emailadres
aan Beleef Dementie te geven. Op dezelfde avond van de training
werden de cursisten individueel en gepersonaliseerd per mail benaderd
om deel te nemen aan de evaluatie. D.m.v. een doorklik kwam de
deelnemer op de evaluatie platform. De deelname en bijdrage aan de
evaluatie was anoniem.
In de evaluatie werden deelnemers gevraagd of de training hen nieuwe
inzichten had gegeven en/of door de training zij in het contact met of de
zorg voor mensen met dementie een andere aanpak hebben geleerd.
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Evaluatie resultaten:
VR dementie simulatie trainingen
Verstuurde evaluaties
Ingevulde evaluaties
Zorgprofessional
Mantelzorger
Anders

47
23
52%
29%
19%

De VR-dementiebril helpt om je te kunnen verplaatsen in de
belevingswereld van iemand met dementie:
Ja
78%
Nee/neutraal
22%
De VR-dementiebril helpt om tot inzichten te komen en emoties te voelen
die niet eerder in de verzorgende taak zijn ervaren:
Ja
71%
Nee/neutraal
29%
De VR-dementiebril helpt om de empathie en begrip voor iemand met
dementie te vergroten:
Ja
74%
Nee/neutraal
26%
De VR-dementiebril helpt om de relatie met de persoon met dementie te
verbeteren en te verdiepen:
Ja
71%
Nee/neutraal
29%
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Cabine dementie simulatie trainingen
Verstuurde evaluaties
Ingevulde evaluaties
Zorgprofessional
Mantelzorger
Anders

207
113
63%
9%
28%

De ervaring in de dementiesimulatie cabine helpt om je te kunnen
verplaatsen in de belevingswereld van iemand met dementie:
Ja
87%
Nee/neutraal
13%
De ervaring in de dementiesimulatie cabine helpt om tot inzichten te
komen en emoties te voelen die niet eerder in de verzorgende taak zijn
ervaren:
Ja
71%
Nee/neutraal
29%
De ervaring in de dementiesimulatie cabine helpt om de empathie en
begrip voor iemand met dementie te vergroten:
Ja
73%
Nee/neutraal
27%
De groepstraining helpt om beter na te denken over wat mensen met
dementie nodig hebben en hoe je het beste aan kan sluiten bij en af kan
stemmen op de persoon met dementie:
Ja
89%
Nee/neutraal
11%
De hele ervaring met dementiesimulatie cabine, het nagesprek en de
groepstraining helpt om de relatie met de persoon met dementie te
verbeteren en te verdiepen zodat de zorgtaak compassievoller wordt en
minder belastend:
Ja
89%
Nee/neutraal
11%
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Output 2020
Toelichting:
Voor de rapportage van de output van Beleef Dementie BV in 2020, zijn
de activiteiten van Into D’mentia vof van 1 januari tot 1 juli meegeteld.
Vanaf 1 juli zijn alle activiteiten uitgevoerd door Beleef Dementie BV.
Half maart werden wij net als de rest van de wereld geconfronteerd met
de COVID-19 uitbraak, die naast beperkende maatregelen ook grote
consequenties had voor de VVT-sector. Locaties kregen te maken met
besmettingen bij bewoners en bij personeel, waardoor de druk op de
zorg ongewenst hoog op liep. Door deze omstandigheden werden
geplande trainingen uitgesteld tot later in het jaar of zelf geannuleerd. Na
de zomer moesten uitgestelde trainingen door de tweede Corona-golf
opnieuw worden uitgesteld. Ook was de animo onder mantelzorgers voor
door Welzijnsorganisaties georganiseerde trainingen gering, omdat
mantelzorgers terecht terughoudend zijn om aan activiteiten deel te
nemen.
De onzekerheid over het verloop van COVID-19 en de druk op de
zorginstellingen zorgde ervoor dat ook de verkoop inspanningen door ons
maar op ene heel laag nivo zijn uitgevoerd sinds maart 2020. De instroom
van nieuwe trainingen bleef ook om die reden achter.
Cabine dementie simulatie trainingen
Totaal: 35,5 trainingsdagen, wat overeenkomt met 568 cursisten
Aantal professionals, vrijwilligers:
Aantal mantelzorgers:

568
0

Aantal trainingsdagen per provincie:
Groningen:
11
Noord-Brabant: 22
Limburg:
2,5
VR dementie simulatie trainingen
Totaal 28 halve dagen met totaal 311 cursisten, professionals en
mantelzorgers
Achtergrond opdrachtgevers:
Overheid (gemeente): 1
VVT organisatie:
3
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VG instelling:

1

Aantal trainingsdagdelen per provincie:
Noord-Brabant:
1
Noord-Holland:
2
Zuid-Holland:
23
Utrecht:
2

8 demo’s gegeven

Licenties op VR dementie simulatie
Totaal aantal views:

1700

Aantal views professionals en mantelzorgers:
Aantal views studenten:

1000
700

Aantal verkochte licenties:
Groningen:
1
Gelderland:
1
Flevoland:
1
Zuid-Holland:
1
Noord-Brabant: 1
Limburg:
1
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