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Beheer en opzet

Producten / diensten

Styling

Voor wie?

Connect

Organisaties en initiatieven met meerdere producten 
en/of locaties. Indien snelle toegang tot jouw actuele 
aanbod gewenst is.

Productoverzicht per organisatie

Beheer in één omgeving al jouw producten en 
locaties, maak deze toegankelijk voor bewoners en/
of hulpverleners.

Gratis door iedereen met de weblink. Integreer 
gemakkelijk op website(s) en in jouw communicatie of 
laat een App maken.

Beheer en coördineer vanaf één plek het aanbod, 
gegevens en hulpvragen van jouw organisatie of geef 
elke locatie zelf het beheer. Ondersteun professionals 
en (interne) hulpverleners, zij hebben jouw actuele 
aanbod zo altijd bij de hand. 

Organisatiegegevens uitbreiden met Connect: 
• Locaties aanmaken
• Producten of diensten invoeren en/of specificeren 
per locatie
• Beslisboom maken voor jouw producten/ aanbod

Per product en locatie:
• Adres en contactgegevens opgeven
• Dekkingsgebied aangeven
• Kenmerken en doelgroep doorgeven
• Tekst, logo en plaatje invoeren

Één aanbieder

Zelf opzetten (vraag/ productcategorieën)

Producten zelf toevoegen & beheren

Eigen naam en logo (géén huisstijl)

€ 250,- per jaar

www.koppl.nl/connect

Meld je aan bij KOPPL of vraag een Kaartbeheerder 
jouw organisatie toe te voegen.

Organisatieaccount

(Sociaal) Maatschappelijke organisaties en initiatieven

Organisatieaccount

Vergroot de zichtbaarheid van jouw organisatie of 
initiatief op zelf gekozen onderwerpen

Gratis voor iedereen met de weblink

Jouw initiatief is direct zichtbaar waar je bent 
uitgenodigt, op door jou gekozen onderwerpen en 
gebieden.

Organisatiegegevens beheren: 
• Adres- en contactgegevens opgeven
• Dekkingsgebied aangeven
• Kenmerken en doelgroep doorgeven
• Tekst, logo en plaatje invoeren

Één aanbieder

Zelf gegevens invoeren en beheren

-

Eigen naam en logo (géén huisstijl)

€ 0,- per jaar

www.koppl.nl/voor-organisaties/

Meld je aan bij KOPPL of vraag een 
Kaartbeheerder jouw organisatie toe te voegen.

Kaart

Organisaties, netwerken en gemeenten die de toegang naar 
voorzieningen willen ondersteunen voor bewoners, doelgroep, of 
buurt(huis).

Moderne en interactieve sociale kaart sociale kaart voor (één) 
doelgroep of buurt

Een actueel overzicht van aanbod om bewoners en/of 
hulpverleners naar voorzieningen toe te leiden. 

Gratis door iedereen met de weblink. Integreer gemakkelijk op 
website(s) en in jouw communicatie of laat een App maken.

Beheer en coördineer vanaf één plek het aanbod voor de hele 
buurt of doelgroep.
Bewoners en hulpverleners komen aantoonbaar sneller bij 
lokale ondersteuning en voorzieningen.

KOPPL Kaart maken:
• Groep  aanmaken en dekking bepalen
• Standaard doelgroeptemplate(s) toevoegen
• Aanbieders toevoegen, beheren en/of uitnodigen
• Uitbreiding: Nieuwe beslisboom vragen/categorieën

Beheer zelf ingevoerd aanbod:
• Adres en contactgegevens
• Dekkingsgebied
• Kenmerken en doelgroep
• Tekst, logo en plaatje invoeren

Meerdere aanbieders kunnen na uitnodiging een gratis account 
aanmaken en deelnemen aan de groep

Zelf opzetten en uitbreiden (categorieën) of kies uit templates 
(begeleiding is een KOPPL uitbreiding)

Nodig aanbieders uit hun aanbod zelf te beheren of voeg zelf 
aanbod toe en beheer jouw eigen digitale sociale kaart

Eigen naam en logo (géén huisstijl)

€ 500,- per jaar

www.koppl.nl/kaart

Meld je aan bij KOPPL voor een vrijblijvende demonstratie.

Prijs

Wat moet ik doen?

Meer informatie

Basisfunctionaliteiten

Voordeel

Aanbieders

Gebruik

Doel

Product


