
Iedere dag zoekt Aveleijn naar mogelijkheden om 
cliënten te ondersteunen bij een leven vol betekenis. 
Dat doen we altijd vanuit de vraag van de cliënt. Met 
innovatie bedoelen we dan ook samen werken aan 
vernieuwing die meerwaarde heeft voor de cliënt.

Zorgtechnologie richt zich op drie pijlers:

Samen betekenisvol innoveren

    REGIE &

REDZAAMHEID   CONTACT &

COMMUNICATIE       FIT &
 VITALITEIT

Wat was ons doel?

400 bezoekers op 
inspiratiemarkten

40 x voorlichting of 
workshop voor 
(nieuwe) medewerkers,
stagiaires, cliënten en 
vrijwilligers op locatie

Toolkit ‘Starten Met 
Innovatie’

45 innovators van 
starter tot ervaren

Opleiding methode 
'Creatief Denken' voor 
procesbegeleiders

2 x hackathon

Durven

130 uitleningen per 
jaar

51 testen uitgevoerd

Meer dan 78 
toepassingen in 
gebruik

4 projecten afgerond

12 x Innovatie on tour

Testprotocol

Interne werkstructuur

Interne financierings-
kaders

Doen

Evaluatiemethode
ontwikkeld

Eigen magazine

Innovators leren
en delen onderling

Storytelling via social 
media, community, 
Spigul en HOI

2 externe netwerken

Externe presentaties

Delen

samen bereikt?
Wat hebben we

Voortgangsrapportage innovatie
Van gadget naar zorginterventie 

2018 - 2020

45 innovators
Aanjagen

Implementeren
Delen

Living Lab
Beheren uitleen
Testen
Voorlichten

E-health team
Coördineren

Ondersteunen

Actieve cliënten, medewerkers 
en managers op locaties

Testen
Implementeren
Via studentenprojecten UT en Saxion

Wie doen er mee? de coronaperiode?
Wat gebeurde er extra tijdens

U
it

le
en

Tijdens de coronaperiode kende de uitleen 
van interactieve toepassingen een flinke piek.

Projectietafels 
en -vloeren

iPads voor 
beeldbellen 
met familie

BrainTrainers



Wat zijn onze ervaringen?

Cliënten Medewerkers

++

Meer regie (70%)
Contact (44%)
Fit (32%)

Meer zelf bepalen
Minder afhankelijk
Meer ontspannen

55% elke dag
15% bijna elke dag
22% wekelijks

Werkplezier
Ondersteuning in werk
Welzijn cliënt

Toepassing?

Houding t.a.v. 
technologie?

Rendement cliënt?

Blijven gebruiken?

Gebruik?

Meerwaarde 
medewerker?

75%74%

8,48,6

we aan in 2020?
Waar werken

Toerusten medewerker
Digitale vaardigheden
Innovatief handelen
Medewerkertechnologie

Borgen
Randvoorwaarden
Financiering

Opschalen interventie
Implementatietechnieken
Adoptie
Nieuwe standaard

Kennisdelen
Databank
Onderzoek(smodel)

innovatie@aveleijn.nl

Scan de QR-code en bekijk 
het filmpje “Welkom bij het 
Living Lab van Aveleijn”.

Living Lab


