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Wij hebben een portfolio van e-health 
games, hardware-oplossingen en 
een inspirerende online community. 
Hiermee stellen we zorgprofessionals 
en leerkrachten over de hele wereld 
in staat om de kwaliteit van leven 
van de mensen voor wie ze zorgen te 
verbeteren én hun dagelijkse dosis 
geluk te behouden. Samen maken we 
de zorg en het onderwijs nog mooier.

Bekijk ons hele verhaal op:

www.tover.care



En wij staan voor een liefdevolle en inclusieve wereld voor mensen 
met een cognitieve uitdaging. Samen met zorgprofessionals en 
docenten wereldwijd maken we elke dag bewezen impact op de 
kwaliteit van leven van hun cliënten, bewoners en leerlingen. 

Hoe we dat doen? Met innovatieve serious games die verwonderen 
en verbinden. Zo maken we wereldwijd het leven voor mensen met 
een cognitieve uitdaging mooier. Spelen voor een beter bestaan.
 Wij noemen dat: Purposeful play.

Ontstaan uit wetenschappelijk onderzoek 
In 2009 startte industrieel ontwerper Hester Anderiesen Le Riche 
een promotieonderzoek aan de TU Delft . Haar doel: apathie – de 
grootste uitdaging voor mensen met dementie – doorbreken met
een speels en verrassend product. Na jaren van onderzoek en 
ontwerpsessies met zorgexperts, bewoners van zorghuizen en hun 
familieleden ontstond ons eerste innovatieve product: de Tovertafel.  

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot 
het internationale bedrijf Tover, met 
CEO Hester Le Riche aan het roer. 
Eén ding heeft  onze grote, bevlogen 
groep mede-werkers gemeen: de 
liefde voor onze doelgroepen en 
de wens om bij te dragen aan hun 
kwaliteit van leven. Samen met onze 
internationale partners creëren we 
elke dag geluksmomenten over de 
hele wereld.

Kwaliteit van leven en van werken
Onderzoek en co-design blijven de 
belangrijkste pijlers voor de ontwikke-
ling en evaluatie van onze producten. 
Vanuit ons hoofdkantoor in Nederland, 
maar ook samen met universiteiten en 
partners over de hele wereld, werken 
we aan onze missie:

• betere kwaliteit van leven voor 
bewoners, cliënten en leerlingen

• betere kwaliteit van werken voor 
zorgmedewerkers en leerkrachten

Tover ontwerpt
Wij ontwerpen voor drie doelgroepen: 
senioren met dementie, volwassenen 
met een verstandelijke beperking en 
kinderen met een extra ondersteu-
ningsbehoeft e. We ontwikkelen in 
eigen huis, daardoor kunnen we:

• daadwerkelijk eff ect nastreven
• voortdurend blijven ontwikkelen
• ons baseren op onderzoek
• ontwerpen via co-designmethoden

Wij zijn Tover

Onderzoek zit 
in ons DNA

“We streven ernaar 
om meer geluksmo-

menten te creëren voor 
1 miljoen spelers per 

dag in 2030.”
Hester Anderiesen 

Le Riche

“

Hester Anderiesen Le Riche -CEO


