
Factsheet

Medewerkers Cliënten

Het informatiebord van MĳnEigenPlan is een interactief scherm. Gebruikers kunnen zelf 
eenvoudig informatie opzoeken. Het informatiebord kan bĳvoorbeeld weergeven wie 
er werkt, wat er op het menu staat en welke taken er zĳn. Voor iedere locatie wordt er 
een informatiebord op maat gemaakt. Daarnaast kunnen cliënten individueel gebruik 
maken van de app om hun eigen dagstructuur te kunnen volgen.  

GEBRUIKGEBRUIK

OPBRENGSTEN OPBRENGSTEN

• (bĳna) elke dag
• Makkelĳk in gebruik
• Kan het zonder hulp gebruiken
• Aanrader voor anderen

• (bĳna) elke dag
• Willen informatiebord blĳven gebruiken
• Gemakkelĳk in gebruik (63%)
• Aanrader voor andere locaties

• Eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten is verbeterd
(38%) en behouden (38%)

• Draagt bĳ aan het welzĳn van de cliënt (87,5%)
• Draagt bĳ aan welzĳn op de groep (78%)
• Ondersteund in eigen werkzaamheden (76%)
• Relatie met cliënt is verbeterd (50%)
• Werkplezier is verbeterd (50%)

Het informatiebord wordt gebruikt voor:
• Inschrĳven voor eten
• Kĳken wie er werkt
• Zien wat we eten
• Meer rust en meer overzicht
• Extra herinnering (app)
• beter ontspannen (50%)
• zelfstandiger zĳn (50%)

innovatie@aveleĳn.nl
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technologie
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technologie

“Met het inzetten van het informatiebord bereiken we dat de cli-
enten zelfstandig een keus kunnen maken in welke werkzaamhe-
den ze willen doen. Op het bord is te zien waar je uit kunt kiezen 

en vanuit daar maken ze een eigen keuze. 

“Het maakt het makkelĳker om de cliënt te begeleiden. Het geeft 
de cliënt meer rust dus hĳ komt ook met minder vragen bĳ ons. 

We kunnen hem in een oogopslag duidelĳkheid bieden. De tĳd die 
je er anders aan kwĳt bent zou zĳn, kun je nu in andere dingen 

steken voor/met de cliënt.”

“Het informatiebord heb ik ook op mĳn tablet: dan kan ik zien wie 
er wanneer werkt. Sportnieuws lezen/ alle nieuws wat er in de 

wereld gebeurt.”

“Ik gebruik het informatiebord om te kĳken wie er werken, ik krĳg 
meer rust in mĳn hoofd en meer overzicht.”

mailto:innovatie@aveleijn.nl


TIJDSINVESTERING
• Medewerker kan training/opstartservice volgen van MĳnEigenPlan (1 dagdeel voor 1 of 2 medewerkers)
• Uitleg van een collega ontvangen (gemiddeld 25 minuten per collega/team, gemiddeld 1,8 keer nodig).

• Leren werken met mĳn eigen plan (gemiddeld 129 minuten)
• Uitleg geven aan cliënten (15)

REKENMODEL

KOSTEN BATEN

Deze factsheet is gebaseerd op de ‘E-healthmeerwaarde toets’ bestaande uit vragenlĳsten voor medewerkers en cliënten 
afgenomen in persoonlĳke interviews. Meer informatie: innovatie@aveleĳn.nl  

TIJDSBESPARING

BELEMMERING

• Gemiddeld 16 minuten per week per medewerker.

• Tĳdsinvestering (10%)
• Collega’s meekrĳgen in het werken met mĳn eigen plan (10%)

8 7,8

Medewerkers geven het informatie-
bord van MĳnEigenPlan een:

Cliënten geven het informatiebord van 
MĳnEigenPlan een: 

KLIK HIER VOOR EEN FILMPJE

Aanschaf €3.500 Tĳdsbesparing voor medewerkers €4.915
Jaarlĳkse afschrĳving €700

Abonnement (per jaar) €587

Opstartkosten:
Tĳdsinvestering medewerkers €1.615

€2.903Investering jaar 1 Resultaat jaar 1

Resultaat jaar 2 t/m 5

€2.012

Investering jaar 2 t/m 5 €3.628*

*Deze resultaten gelden alleen als er daadwerkelĳk minder begeleidingsuren worden geregistreerd. In de praktĳk blĳkt vaak dat de tĳdsbesparing 
betekent dat er meer tĳd is voor andere (cliënt-)zaken. 

€1.287

https://www.youtube.com/watch?v=U4r9OPwwvF0



