
  

   

 

Nieuwsmail juli 2022 

Nationale Hulpkaart: we zijn gestart! 
    

 

 

Even voorstellen 

 

Per 1 mei jl. is het project Nationale Hulpkaart gestart! Ons doel is om een digitale 

Hulpkaart te ontwikkelen die landelijk inzetbaar is voor vele doelgroepen. Onze 

werkwijze in één zin omschrijvend: we combineren de kennis en ervaring die in de 

afgelopen jaren is opgebouwd met nieuwe, innovatieve elementen. Wat we 

precies gaan doen lees je in deze nieuwsmail, maar eerst willen we ons graag aan 

je voorstellen.  

Het team Nationale Hulpkaart bestaat uit: 

Jacqueline Teunissen, projectmedewerker 

Laura Garcia Mendez, officemanager 

Doortje Cornelissen, communicatieadviseur 

Birgitta de Leeuw, kernteam 

Margot van Bergen, kernteam  

Dominique van Toorn, kernteam  

Fokko Jan van der Ploeg, programmamanager 

Je kunt ons bereiken via: 

info@hulpkaart.nl 

www.hulpkaart.nl 

 

of via het Hulpkaart telefoonnummer: 085 – 1051800 

 

Ben je nieuwsgierig geworden, heb je een vraag of wil je graag eens sparren? 

Neem gerust contact op! 

 

 

 

mailto:info@hulpkaart.nl
https://hulpkaart.us12.list-manage.com/track/click?u=379e578ad3eaecb32dfd0e4c8&id=7a4b505955&e=7be957b23c


 

Wat gaan we doen dit jaar 

De kern van onze activiteiten draait om het ontwikkelen van een digitaal prototype Nationale Hulpkaart, 

die landelijke schaalbaarheid mogelijk maakt. Concreet zal het prototype de volgende drie vragen moeten 

beantwoorden: 

• Op welke manier kan een Hulpkaart worden ingevuld, eenduidig, makkelijk en betrouwbaar? 

• Op welke manier kan een Hulpkaart vorm krijgen (papieren kaartje of ook andere opties)? 

• Welke wegen kunnen en moeten we bewandelen m.b.t. de verduurzaming van het concept? 

Daarnaast zullen we de bestaande regionale Hulpkaart-netwerken – waar dat kan – ondersteunen. Denk 

bijvoorbeeld aan zaken zoals Hulpkaartflyers en formats voor invulbestanden, maar ook denken wij graag 

met je mee over de ontwikkelingen van de Hulpkaart in jouw regio. 

 

Tijdens een netwerkbijeenkomst op 15 september willen we uitgebreider stilstaan bij onze doelstelling en 

werkwijze. 

 

 

 

 

Digitale inspiratiesessie: bouw jij mee? 

 

Donderdagmiddag 15 september 2022 > save the date! 

We organiseren dan een digitale inspiratiesessie voor al onze partners. Tijdens dit event 

nemen we je graag mee op onze reis, maar we willen ook met jou in gesprek om kennis 

en inspiratie uit te wisselen. Zo bouwen we samen aan een mooie en duurzame 

doorontwikkeling van de Hulpkaart. 

 

Je ontvangt binnenkort een e-mail met meer informatie en een link voor aanmelding.  

 

 

 



 

 

Verbinding landelijk en regionaal 

Voor de doorontwikkeling van de Hulpkaart is het ontzettend belangrijk dat we in verbinding met elkaar 

staan en blijven staan. Vandaar dat we regelmatig een update zullen sturen, waarvan deze nieuwsbrief de 

eerste is. We houden jullie op de hoogte van onze vorderingen, maar zijn ook benieuwd naar de regionale 

Hulpkaartprojecten. Zo kunnen we elkaar voeden met kennis en ervaringen die wij in ieder geval goed 

kunnen gebruiken richting een landelijk en eenduidig Hulpkaartconcept. 

 

Ook komen we graag op bezoek, zoals onlangs bij het Hulpkaartproject in Utrecht. Op 8 juni jl. is op 

perron 4 van Utrecht Centraal een Hulpkaartpost geopend. Deze post heeft wekelijks spreekuur, waar 

mensen terecht kunnen voor een Hulpkaart en/of informatie over de Hulpkaart. Het is een samenwerking 

tussen dienstverlening (NS) en de zorg (Steunpunt GGZ Utrecht en MEE Utrecht). Wat een mooi en 

waardevol initiatief, dat vanuit co-creatie tot stand is gekomen. Het enthousiasme van de medewerkers is 

inspirerend! Op de foto zie je de coördinator van het Utrechtse project, Annie den Braber, samen met 

Fokko Jan van der Ploeg, programmamanager Nationale Hulpkaart. 

 

De komende tijd zullen we meer regionale initiatieven bezoeken. We houden je op de hoogte. 

 
 



 

 

Het verhaal van John (19) over zijn HULPkaart 

 

DE HULPKAART: elkaar op weg helpen!  
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