
Meer tevreden cliënten 
met Happyslider!

realtime inzicht  en meer grip om negatieve ervaringen te voorkomen  



Verbeter met Happyslider slim 
 jouw zorgverlening

stuur jouw zorgverlening direct op maat aan 
(meet dichterbij beleving, online en offline. Situationeel of structureel)

professioneel verlengstuk van jouw organisatie 
(qua verschijning en inhoudelijk helemaal naar wens gemodelleerd) 

zeer gebruiksvriendelijke handvatten 
(razendsnelle inzet, happysliders zijn zeer eenvoudig dynamisch in te richten)

realtime inzicht voor iedere client 
(voor ieder niveau, automatische taalherkenning, werkt op iedere mobiele telefoon)

Veilig en altijd AVG-proof 
(Happyslider voldoet bijvoorbeeld aan veiligheidseisen van AFM-geregistreerde organisaties)



Het welzijn van jouw 
cliënten in data

altijd en overal op het juiste moment meten 
(app installatie niet nodig, werkt op alle devices en browsers)

zelfstandig te gebruiken> duidelijke aansturing 
(zeer laagdrempelig en intuitief, geschikt voor alle niveaus)

ook in te zetten voor naasten van client 
(denk aan ouders/verzorgers)

laagdrempelig kwaliteitsdata verzamelen 
(app installatie niet nodig, werkt op alle devices en browsers)



De spiegel
Happyslider is een webapp ontwikkeld op 
basis van een psychologisch model. Via de 
eigen device (lees: mobiel) spiegelt de klant 
via het karakter Bløy zijn of haar emotie.  

De user experience van Happyslider is uniek 
en heeft zich reeds bewezen in de zorg. 
Cliënten zijn enthousiast en vinden het zelfs 
leuk om via Happyslider hun gevoel en 
mening te delen. 

Vanwege het intuïtieve karakter is de tool in 
te zetten in alle leeftijden en op alle niveaus. 



Bløy
Dit is Bløy, een zorgvuldig ontwikkeld karakter met maar liefst 110 verschillende 
emoties. Bløy is een vriend van iedereen, maar is op z’n best bij mensen met een 
beperking. Het karakter (lees: de visuele ondersteuning) oogt vriendelijk, spiegelt het ware 
gevoel en doet ook weinig beroep op taalvaardigheden. Het is dan ook een ideale manier 
om (anoniem) emoties/beleving kenbaar te maken, iets wat vaak moeilijk is voor mensen 
met beperking. Een tekort aan sociale vaardigheden of angst speelt hierbij een rol. 

Met een korte vraag ter inleiding kan iedereen snel antwoord geven. Hiernaast is er nog de 
aantrekkelijke wijze van uitvragen, die aansluit bij de huidige manier van communiceren. 



De kracht in cijfers

300%
Happyslider vs de 
gevestigde orde  

Happyslider genereert 
altijd een veel hogere 

respons in vergelijking met 
ander tools!

Zeer hoge ‘finish rate’! 
Gemiddeld beantwoordt 
95% van de gebruikers 

alle vragen!

95%

Hoge ‘response rate’ 
In de zorg zijn de  
response rates bij 

juiste activatie zeer 
hoog!

90%



Activeer QR-scanner of open de 
camera op je smartphone…  
en de rest spreekt voor zich.

 Ervaar 
 Happyslider 
 hier zelf!



Ook voor jouw personeel
In de zorg staan professionals nooit stil. Er is geen vak waar zoveel van de mens 
gevraagd wordt. Werken met kwetsbare mensen is topsport. 

Via Happyslider kun je prima vinger aan de pols houden en jouw personeel mee laten 
denken over de zorgverlening van de organisatie. En de ervaring heeft geleerd dat dit 
zeer wordt gewaardeerd. 

Je weet hoe hoe jouw personeel zich voelt en geeft ze anderzijds een stem om samen 
de zorg voor cliënten te optimaliseren. 



Werking

Richt een Happyslider in 
naar specifieke voorkeur  
Vele vormen zijn mogelijk. 

Het aanmaken van 
Happysliders onbeperkt. 

Activeer je clienten/
personeel 

Dit kan via: printuitingen,  
SMS, e-mail of app-bericht.

Direct inzicht in data 
In het dashboard staat er 
direct een samenvatting 

klaar. Ook kun je een 
excel-document 

exporteren.

1.

3.
  
Deze werking gaat uit van een anonieme uitvraag, gepersonaliseerd uitvragen is eveneens mogelijk.

2.



Activatie

Nodig je  
cliënten op 

locatie uit via 
een QR code. 

Via een e-mailDirect in iemands 
broekzak  

via App of SMS.

of via 
(gepersonaliseerd) 

drukwerk.

De activatie van Happyslider doe je altijd op de manier die het beste bij de situatie past. Voor zowel voor cliënten als 
personeel geldt dat Whatsapp erg goed werkt. Mail werkt voor personeel en naasten ook krachtig. Bij activatie via desktop 
zie je een speciale desktopversie.



Uitvraag mogelijkheden
Alle denkbare flows kunnen 
(conditioneel), aan de hand van vele 
vraagtypes, aangemaakt worden. (0-10, 
vijfpuntschaal, NPS, JA/NEE, open vraag, 
foto-en video upload).  

Ook het aantal sliders is geen probleem. 
Happyslider is een zeer flexibel systeem, 
waarbij alle denkbare koppelingen (op 
aanvraag) kunnen gemaakt worden. 



Prijzen

Kleine 
zorginstelling 

Tot 50 cliënten

Middelgrote 
zorginstelling 

50 - 200 cliënten

Maatwerk 
Op basis van 

uurprijs wordt er 
maatwerk 

aangeboden. Dit 
kan bijvoorbeeld 

een koppeling zijn 
met een bestaand 

systeem of een 
speciale feature. Er 

is hierbij veel 
mogelijk!

Happyslider wordt aangeboden als een jaarabonnement. Het dashboard inrichten is simpel. Ook ontvang je een heldere 
handleiding. Uiteraard helpen wij je bij het aanmaken van de eerste sliders en staan wij klaar om jouw vragen te 
beantwoorden

Grote 
zorginstelling 

>200 cliënten

€ 1250,-  
(ex BTW) per jaar

€ 2250,-  
(ex BTW) per jaar

Prijs in overleg



Beste Reisidee 
van Nederland

2020 - Verkozen tot het  
Beste Reisidee van Nederland 

2019 - Finalist CSU Innovatie Award

Happyslider is in de afgelopen jaren met succes ingezet 
door vele organisaties. Denk hierbij aan het onderwijs, 
verenigingen, maar ook aan bekende merken als Postnl, 
Leaseplan en Unigarant. Ook is Happyslider actief in de 
reisbranche. 

Succesvol in 
meerdere branches



Verbeter vandaag nog 
jouw dienstverlening!

Meer info? zie www.happyslider.com  
of neem contact op met Dennis Hendriksen 

dennis@happyslider.com  |  06-44993035


