
Wanneer de verbale capaciteiten zijn veranderd of aangetast, 

is het soms lastig om betekenisvol en persoonlijk contact te 

onderhouden voor naasten en verzorgers. In de werkplaats Kunst 

en dementie bespreken we Stem & Luister als voorbeeldproject 

van een kunst/zorg samenwerking die niet alleen kwaliteit van 

leven van de bewoners bevordert maar ook de kwaliteit van de 

zorg zelf. Daarnaast, en niet onbelangrijk, slaan de Genetic Choir 

zangers een heel concrete brug naar de werkpraktijk van personeel 

door met ze mee te lopen en verschillende functieniveaus in het 

verpleeghuis te trainen. We bespreken niet alleen de inhoud en 

de betekenis van de Stem en Luister methode maar ook hoe 

we dit en vergelijkbare projecten duurzaam in de Amsterdamse 

ouderenzorg kunnen inzetten, volgen en desgewenst verbeteren. 

Het gesprek voeren we graag met mensen uit de praktijk, het 

onderwijs en de wetenschap.

Programma

11.00 uur – Ontvangst en opening

 Twee jaar Stem & Luister methode in  
het Flevohuis door Marjolein Gysels,  
onderzoekster  
Een terug- en vooruitblik door Thomas  
Johannsen, artistiek leider Genetic Choir 

12.00 uur – Lunch 

12.30 uur – Discussievragen (in groepjes)

 •   Hoe en welk type onderzoek kan  
aantonen dat deze methode werkt?  
Hoe meten en weten we effecten voor  
bewoners, medewerkers en vrijwilligers?

 •   Wat is er nodig voor een echte cultuur- 
omslag binnen een organisatie (per- 
sonele en organisatorische obstakels)? 
Hoe kan een cultuuromslag in de zorg 
ontstaan vanuit een methodiek als die van 
Stem&Luister (of soortgelijke projecten). 

 •   Wat is nodig om het meer te laten zijn 
dan een lokaal succesvol project?  
Hoe kan het duurzaam in de stad - ook bij 
andere organisaties – ingezet worden? Wat 
kan het betekenen voor duurzame inzet-
baarheid van medewerkers en vrijwilligers?

14.00 uur – Afronding 

Uitnodiging

Werkplaats kunst en dementie
Ben Sajet centrum in samenwerking met Stem & Luister,  
een project van het Genetic Choir

Datum: 27 juni 2022

Tijd: 11.00 tot 14.00 uur

Lokatie: Amsta - Dr. Sarphatihuis, 

Roetersstraat 2, 1018 WC Amsterdam
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Doelgroep: Genodigden uit oa. dementiezorg, ouderenzorg, 

muziektherapie, creatieve therapie, cliëntenraden, onderwijs  

en onderzoek

Aanmelden: Deelname op aanmelding via info@bensajetcentrum.nl

Er is beperkt plek. Livestream deelname is mogelijk.


