
Meetr 
hoe voel je je nu? 

I N T E R A C T I V E  C O N V E R S AT I O N  A P P S

Het klinkt zo simpel, en eigenlijk is het dat ook. Maar toch is het stellen van deze 
vraag ontzettend waardevol. Zeker als je de kans hebt deze vraag vaak te stellen en 
ook nog eens beantwoord te krijgen: dat levert een uniek inzicht op in het gevoel en 
de geluksbeleving van mensen. Dat is MeetR: een gevoelsthermometer die fungeert 
als een vinger aan de pols van een individu of organisatie. 

Hoe het werkt 
Via MeetR stellen organisaties op bepaalde momenten een vraag aan hun klanten 
of medewerkers: hoe voel je je op dit moment? Of: hoe gelukkig ben je? Een vraag 
waar je even bij stil moet staan en die prikkelt om na te denken over je eigen 
gevoelens en emoties. Als deelnemer kan je deze vraag zo vaak beantwoorden als je 
wil. 

In de praktijk blijkt dat de vraag niet één of twee keer wordt beantwoord, maar 
steeds opnieuw als iemand zijn gevoel wil delen. Doordat je een prikkelende vraag 
over je gevoel kunt beantwoorden met een simpele smiley, desgewenst aangevuld 
met een beetje eigen info, is er geen enkele drempel om even stil te staan bij dat 
gevoel en de vraag dan ook echt te beantwoorden. 

Dat levert een continue gevoelstemperatuur op met fluctuaties, hoogte- en 
dieptepunten die inzicht geven in je eigen stemming of die van klanten en 
medewerkers. Hiermee wordt op een laagdrempelige manier duidelijk wat de 
problemen zijn die spelen, wat medewerkers op dat moment belangrijk vinden, of 
wat klanten zien, wensen of voelen.  

MeetR is beschikbaar in twee versies: een Kiosk MeetR die op verschillende 
drukbezochte plaatsen in gebouwen of publieke ruimtes kan worden geplaatst en 
een Smart MeetR voor op smartphones of individuele tablets.

Gebruik: 
• Medewerkerstevredenheid 
• Klanttevredenheid 
• Hotel, luchthaven, wachtruimtes 

in ziekenhuizen, 
gezondheidscentra, koffie- en 
ontmoetingsruimtes 

• Periodieke vergelijking van trends 
en ontwikkeling 

• Interventiemeting 

Voor wie: 
• Zorgorganisaties 
• Ziekenhuizen 
• Verzekeraars, Huisartsen 
• Publieke en private organisaties 

Bijzonderheden: 
• Gegevens worden anoniem 

verzameld 
• Snel en eenvoudig inzetbaar 
• Collectieve data analyse 
• Output in gebruikelijke formaten 
• Vragen makkelijk aan te passen in 

elke taal 

Specificaties: 
• Android/iOS app 
• Smartphone, Tablet, Kiosk 

Contact: 
M: info@andhappy.nl 
T: +31 6 36 24 38 37 
W: www.andhappy.nl
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