
Kernwaarden Hulpkaart 
De Hulpkaart  
• Geeft regie aan de kaarthouder  
• Geeft de kaarthouder een stem op het moment dat 

hij/zij geen woorden heeft. 
• Helpt omstanders op een passende manier te reageren 

 
• De kaarthouder is eigenaar van de Hulpkaart en beslist 

wat er op de Hulpkaart komt te staan 
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Hulpkaart organisaties  
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Kennisnetwerk Hulpkaart 



We werken aan meer bekendheid 
 

• www.hulpkaart.nl 
• LinkedIn 
• Tweemaandelijks Nieuwsbrief 
• Congressen/symposia 
• Artikelen in tijdschriften 
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Wij werken aan de bekendheid van de Hulpkaart 
 

Kunnen wij nog op andere manieren de 
bekendheid vergroten? Graag uw ideeën. 
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Mentimeter  
Code 28 86 95 



 
 
 
 
 
 
 
 

Mogelijk gemaakt door 



Hulpkaart: een gewaardeerd 
instrument 

 

• Hulpmiddelenwijzer Vilans 
• Kennisbank Patiëntenfederatie Nederland 
• Website Movisie: 

• een buurt voor iedereen  
• mantelzorg versterken 

• Website Alzheimer Nederland 
• Website Verwardgedrag.nl 
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Handreiking Hulpkaart 

 
De handreiking is voor Hulpkaartorganisaties 
 
Doel:  
• Vergemakkelijken en ondersteunen  
• Implementeren en uitgeven van de Hulpkaart  
• Bij bestaande en nieuwe uitgiftepunten. 
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Handreiking Hulpkaart 

 
Informatie/bronnen: 
 
• Evaluatieonderzoek landelijk project 
• Bestaande Hulpkaartorganisaties  
• Nieuwe Hulpkaartorganisaties 
• Project Uitrol Crisiskaart  
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Handreiking Hulpkaart 

Vorm  
 

• Bladerbare PDF 
• Duidelijke naamgeving onderdelen  
• Brochure met korte stukjes per onderdeel 

• Bijlages 

• Goede zoekfunctie 
• Praktische informatie  
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Inhoud Handreiking Hulpkaart (1) 

Werkprocessen  
 

1. Organisatorisch. Wat moet geregeld?  
• Draagvlak in de organisatie creëren 
• Kosten 
 

2. Uitvoerend. Uitgeven van de Hulpkaart 
• Met iemand een Hulpkaart maken: hoe doe je dat?  
 

 

Mogelijk gemaakt door 



In handreiking Hulpkaart 
Onderscheid maken tussen: 

 

• Wat moet: 
• AVG proof 
 

• Voorwaarden:  
• Draagvlak binnen organisatie 
• Beschikbaarheid middelen 

 

• Aanbevelingen / tips: 
• Externe communicatie 
• Werken met stappenplan 
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Inhoud Handreiking Hulpkaart (2) 

Kwaliteit van de Hulpkaart 
• Kwaliteitseisen veronderstellen een bepaalde 

werkwijze van de Hulpkaartorganisatie 
 

Registratie 
• Systemen en werkwijze in enkele regio’s  
 

Trainingen en workshops 
• Inhoud en informatie huidige trainingen 
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Dit is de opzet voor de handreiking Hulpkaart. 
 

Wat mag niet ontbreken in de 
handreiking Hulpkaart? Graag uw 

ideeën.  
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Dit is de opzet voor de handreiking Hulpkaart. 
 

Wat mag niet ontbreken in de 
handreiking Hulpkaart? Graag uw 

ideeën.  
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Reacties 1 

 
Dank voor uw aandacht! 
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Dank voor uw aandacht! 
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Reacties 2 



Werkwijze handreiking Hulpkaart 

Conceptversie op basis van beschikbare materiaal.  
 

• Meelezen met deze conceptversie (half juli 2020) 
 

• Meelezen met de tweede versie (eind augustus) 
 

Wie wil meedoen? Meelezers uit de  
praktijk. Meld u aan via de chat. 
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