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KOPPL Connect

KOPPL Kaart

Voor één organisatie

Voor meerdere organisaties

Snelle toegang tot aanbod (interne organisatie)
of ondersteuning aan professionals. Producten
van één organisatie zijn toegankelijk in een
gebruiksvriendelijke beslisboom.

Sociale kaart voor een doelgroep of buurt(huis).
Meerdere aanbieders maken hun aanbod beschikbaar
via één kaart. Mogelijkheid om de Kaart zelfstandig
aan te passen of uit te breiden. Gratis gebruik van de
Kaart voor iedereen met de weblink.

€ 250,- per jaar

€ 500,- per jaar
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Gezinsbegeleiding

Doras levert een herkenbaar en laagdrempelig aanbod van
maatschappelijke
in alle buurten en wijken
vanK
Chronischdienstverlening
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Verzoek indienen

Bekijk alle aanvragen

DOCK helpt mensen hun eigen leven en het leven van anderen te
verbeteren. Ieder mens heeft talenten om in te zetten voor zichzelf
en voor anderen.
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Bericht mij

Bij Cordaan helpen we iedereen, van jong tot oud, die korte of lange
Zoek
tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig
heeft.
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De Regenboog Groep
Kinderen / Ouderen / Slechtziend / dementie

Verzoek indienen

(

De Regenboog Groep biedt Amsterdammers zonder sociaal vangnet
weer perspectief. Zij bieden hulp bij eenzaamheid, schulden, mensen
zonder thuis of om opvang te helpen vinden.

Pro Account

Begeleiding opzet

Account met enkele voordelen
voor professionals. Zij kunnen
meerdere hulpvragen indienen,
hulpvragen volgen (opvolging
inzien) of additionele informatie
toevoegen – Vraag ons naar de
Business Case

Begeleiding bij de opzet of
aanpassing van uw Kaart voor
uw specifieke buurt / doelgroep

€ 20,- per maand

V.a. € 500,- per kaart

Statistieken

Week

Behoefte / doelgroep
analyse

Trainingen

Uitgebreide doelgroep of
behoefte analyse. Hiervoor
ontvangt u een rapport +
aanbeveling van een structuur

Hoe richt u een KOPPL Kaart
goed in? Hoe gebruikt u KOPPL
als professional? Hoe laat u
bewoners en de buurt
participeren?

V.a. € 1000,-

V.a. € 500,- per training

$'

Wijst de weg naar hulp in de buurt

Diensten

Hulpvragen per categorie
+8%
-2%
Ook als je op zoek bent naar coronahulp of zelf wilt helpen

+5%

Organisaties
Gebruikers
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Werkgebied
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ingediend
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79%

Hulpvragen

Capaciteit

25% Iets doen
35% Zorg

&

beantwoord
Vul hier je hulpvraag,
plaats of postcode in

www

Statistieken
15% Digitale
vaardigheden
25% Financien

Locaties
2500

Capaciteit per dienst

Of klik op een van de onderwerpen

2000

1500

Naar het park

98%

Iets leren
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Kletsen

80%

Sport
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Gezinsbegeleing

16%
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Digitale vaardigheden
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Integer et
nisi rhoncus, gravida sapien non,
interdum tortor.

Ams Noord

Ams Zuid

Ams Oost

Geldzaken

Ams West

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur
elit. Integer
et
Legend 1 adipiscing
Legend
1
nisi rhoncus, gravida sapien non,
interdum tortor.

Ams Centrrum

Ams Westpoort

Iets doen of leren

Legend 2

Zorg

Administratieve hulp
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur
adipiscing
elit. Integer et
consectetur adipiscing elit. Integer et
Legend
3
nisi rhoncus, gravida sapien non,
nisi rhoncus, gravida sapien non,
interdum tortor.
interdum tortor.

20%

Dashboard & rapportages

Zuil

Eigen domein

Huisstijl

Uw persoonlijke en altijd up to
date informatie over de
prestaties. Bekijk vraagtrends,
hoeveelheid aanbieders of
reactiesnelheid van de
backoﬃce. Op basis van uw
wensen maken we een oﬀerte.

Speciaal voor minder digitale
cliënten of als service creëert u
een oﬄine ervaring met Uw
Eigen Zuil (volledig gebrand in
uw huisstijl)

Uw eigen domein en server
waarop een KOPPL Kaart draait
(vaak in combinatie met
huisstijl)

Maak van uw KOPPL Kaart uw
eigen omgeving door alle
kleuren en look en feel van uw
merk over te nemen.

V.a. € 250,- per jaar

€ 3000,-

V.a. € 250,- per jaar

V.a. € 250,- per aanpassing

(aanschaf incl. garantie & excl. service)

Bent u geïnteresseerd? Vraag ons naar de maatschappelijke business case van KOPPL.
We komen graag met u in contact voor een persoonlijke oﬀerte.
T 06 43045132 E marnix@koppl.nl
Prijzen zijn excl btw en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen
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