Als je werkelijk voelt wat de
ander voelt, begrijp je
elkaar veel beter
Verrijk je training, opleiding of therapie met interactieve virtual
reality simulaties waarmee deelnemers voor even in de schoenen
van een ander staan en werkelijk voelen wat de ander voelt.
Enliven is het eerste bedrijf dat virtual reality volledig inzet voor
een maatschappelijk doel: meer begrip voor de medemens.
Werkelijk begrip voor elkaar is de basis van een succesvolle
gedragsverandering. Als je voelt wat de ander voelt, ben je beter
in staat hem op weg te helpen naar een beter leven. Een leven vol
zelfvertrouwen. Wij geloven dat hoe meer levens we raken, hoe
meer succesvolle veranderingen ontstaan.

WORKSHOPS EN/OF TRAINING IN VIRTUAL REALITY

LICHT VERSTANDELIJKE

HUISELIJK

BEPERKING

GEWELD

Bezoek onze website voor een recent en
compleet overzicht van beschikbare simulaties.

Beschikbare simulaties

COMPLEXE
SCHEIDING

HUISELIJK GEWELD
UITGANGSPUNT EN WERKWIJZE

Uitgangspunt van de demo die zich enerzijds richt op reflectie op eigen
gedrag en anderzijds het beleven van huiselijk geweld door de ogen
van een kind. Of anders gezegd de betekenis van het gevoel die het
oproept bij de ander. Uitgangspunt van de demo is dat de deelnemers
deze als ‘zeer impactvol’ zullen ervaren. En dat is ook de kern van de
vele evaluaties tot nu toe. Met als kernvraag: Wat zou je ouders
vertellen als ze zeggen: 'Mijn kind merkt er niks van’.. Dit alles onder
begeleiding van een ervaren trainer met ervaringsdeskundigheid.

92% van de
ondervraagde
professionals (100) geeft
aan dat de simulatie
van grote waarde voor
hun werk is.

Tijdens evenementen of symposia verzorgen we virtual reality. Met een
webinar is het zelfs mogelijk om livestream te verzorgen. Deelnemers
ondergaan VR en deze beelden kunnen live gestreamd worden.

Meer

Hoge leercurve

zelfvertrouwen

Meer focus

Meer verbonden

Deelnemers leren 4x zo
snel

275% meer
zelfvertrouwen

4x meer focus met VRleren

3.75x meer emotioneel
verbonden

Medewerkers in VRcursussen kunnen tot vier
keer sneller worden opgeleid,
dan in een klaslokaal en
meer deelnemers gaan
tegelijkertijd aan de slag.

De nieuw aangeleerde
vaardigheden geven meer
zelfvertrouwen, omdat de
vaardigheden worden
aangeleerd in een veilige en
afgesloten digitale wereld
zonder afleiding.

Gebruikers worden
aanzienlijk minder
afgeleid. In een VR-headset
bepalen simulaties en
meeslepende ervaringen
de visie en aandacht van
het individu.

Mensen verbinden,
begrijpen en onthouden
dingen beter als hun
emoties erbij betrokken
zijn.

'Wat ons echt heeft wakker geschud is de toegevoegde waarde van
Virtual Reality. Als je in een fictieve situatie terecht komt waarin je in
de rol van 8-jarig jongetje huiselijk geweld ervaart van je ouders
onderling, dan is deze beleving zoveel sterker dan welk rollenspel of
casuïstiek bespreking dan ook. Deze beleving raakt de kern van ons
werk als ambulant professional.'

Freek Peters, Operationeel directeur Careflex
Zorggroep

VR WORKSHOP OF TRAINING
HUISELIJK GEWELD

Al jaren verzorgt Kirsten aandachtsfunctionaris trainingen. Virtual reality
workshop en trainingen Huiselijk Geweld worden toegevoegd aan haar
aanbod. Zij begeleidt organisaties met bewustwording van de impact van
het getuige zijn van huiselijk geweld met als kernvraag: Wat zou je ouders
vertellen als ze zeggen: 'Mijn kind merkt er niks van’.. Juist haar combinatie
van training, coaching, inzet van ervaringsdeskundigen en haar expertise
met Huiselijk Geweld, maken de workshop waardevol.

KIRSTEN REGTOP

Max 24
deelnemers
€ 1.500
(dagdeel)

Max 12
deelnemers
€ 1.500
(dagdeel)

CORONAPROTOCOL
Het is te allen tijde van belang de RIVM-maatregelen te handhaven. Daarnaast voor het zorgeloos ervaren
van virtual reality, hierbij een aantal tips:
Was je handen zorgvuldig
voor- en achteraf de virtual reality
sessie.

Desinfecteer de VR-bril en controllers
na elke roulatie van gebruiker.

Desinfecteer altijd voorafgaande aan
een sessie de VR-bril en controllers.

Maak gebruik van wegwerpmaskers
voor VR-brillen.

Heb je nog vragen over het gebruik van virtual reality gedurende het
coronavirus (COVID-19)? Neem dan gerust contact met ons op.

NIEUWE VR
TRAINING

LICHT VERSTANDELIJKE
BEPERKING (LVB)
UITGANGSPUNT EN WERKWIJZE

89% van de
ondervraagde
professionals (300) geeft
aan dat de simulatie
van grote waarde voor
hun werk is.

Uitgangspunt van is dat max. 24 deelnemers in een veilige en vertrouwde
omgeving kunnen leren en oefenen, met respect voor eigen grenzen en
waarbij goed of fout niet bestaat (de materie is daarvoor te complex). Elke
deelnemer kan als professional nagaan wat de eigen praktijk vraagt en
wat de sterke kanten van het eigen handelingsrepertoire zijn. Ervaring
leert dat doorgaans de impact van de beleving de meeste stress geeft en
veel stof tot nadenken oplevert.

NIEUWE VR
TRAINING

COMPLEXE SCHEIDING
UITGANGSPUNT EN WERKWIJZE

Als je in een fictieve situatie terecht komt waarin je in de rol van 8jarig jongetje al ruzie tussen scheidende ouders ervaart, dan is deze
beleving zoveel sterker dan welk rollenspel of casuïstiek bespreking
dan ook. Deze beleving raakt de kern van het werk aankomstige
studenten of (ambulant) professionals.

92% van de
ondervraagde
professionals (100) geeft
aan dat de simulatie
van grote waarde voor
hun werk is.

Als je werkelijk
voelt wat de
ander voelt,
begrijp je elkaar
veel beter.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief

