
Business Case Quli – Amarant 

 

Er wordt door Els met Quli 82% op reizen bespaart!  

Els (43) werkt bij een zorginstelling. Een van haar cliënten is Vincent, een jonge man met een licht verstandelijke 

beperking en bijkomende problematiek. Hieronder staan twee voorbeelden beschreven:  

(1) zorg zonder Quli en  

(2) zorg met Quli.  

 

Resultaat: Quli levert een tijdsbesparing op van 58%. 

 

1. Huidige zorgverlening (zonder Quli) 

 

Els gaat 2 maal per week 2 uur op huisbezoek bij Vincent.  

De reiskosten bedragen per week 2 uur.  

Totaal op jaarbasis: 276 uur, waarvan reizen 104 uur!  

 

Tijdens de huisbezoeken voert Els de volgende taken uit: 

 Zij ondersteunt Vincent bij praktische taken. 

 Ze helpt hem bij het oplossen van problemen. 

 Zij geeft uitleg en instructie om de zelfredzaamheid te vergroten. 

 Zij evalueert met Vincent de afgelopen periode. 

 Zij maken samen een afspraak voor de volgende keer. 

 

Na 1 jaar heeft Els haar doelstellingen behaald. 

 

2. Zorgverlening met Quli 

 

Els legt de volgende huisbezoeken (2 uur) af bij Vincent: 

 Wk 1 t/m 4: 2 x per week 

 Wk 5 t/m 8: 1 x per week 

 Wk 9 t/m 26: 1 keer per 4 weken 

De reistijd per week bedraagt gemiddeld 22 minuten. Op jaarbasis 19 uur reistijd. 

 

Contacten via Quli (30 minuten) 

 Wk 1 t/m 4: 1 x per week 

 Wk 5 t/m 8: 2 x per week 

 Wk 9 t/m 26: 5 x per week 

 Wk 27 t/m 52: zo nodig (30 min per week) 

Totaal op jaarbasis met Quli: 114 uur 

 

Activiteiten zijn gelijk.  

Cliënt gebruikt zelfstandig e-learning, takenplanner, reminders, digitale coaches en contacten netwerk.  

Na 6 maanden heeft Els haar doelstellingen behaald. Vincent kan nog een half jaar een beroep doen op Els.  

 

Er wordt door Els en Vincent met Quli 82% op reizen bespaart!  

 

(http://www.quli-magazine.nl/ zie 7. Business case en dan een Voorbeeld uit de praktijk) 

 


