
Zorg ID
Zorg voor de juiste identiteit



ZORG VOOR DE JUISTE IDENTITEIT
Vraag om herkenbaarheid is een vereiste geworden

SIGNALEN UIT DE MEDIA
Daarom Zorg ID!

https://www.youtube.com/
watch?v=EBlLBmIRolQ

http://web.avrotros.nl/opsp
oringverzocht/zaken/20150
324/wassenaar_woningover
val.aspx

http://www.nrc.nl/nieuws/2
014/11/26/zwarte-lijst--
ingesteld--
voor-stelende-zorgmedewer
kers/

https://www.facebook.com/
politieAmsterdam/posts/16
12552668984538

Door de grote veranderingen in het Nederlandse 
zorgsysteem en een stijgende zorgvraag is er 
steeds meer behoefte aan thuiszorg. 

De vraag om herkenbaarheid van de zorgverleners 
bij cliënten thuis en het creëren van een veilige 
omgeving is daarmee een vereiste geworden. 

Een duidelijke medewerkersbadge kan door 
thuiszorgverleners worden gebruikt om zich aan 
huis te kunnen identificeren of zelfs toegang tot 
het huis te kunnen krijgen.

Met de CardsOnline Zorg ID toepassing van 
ScreenCheck kunt u vervelende situaties 
voorkomen, zoals het oneigenlijk voordoen als 
een thuiszorgmedewerker of het onbevoegd 
toegang krijgen tot de woning van cliënten.

Met de CardsOnline Zorg ID zorgt u ook dat het 
complexe en langdurige proces van het verstrek-
ken van een ID badge voor uw medewerker snel 
en eenvoudig verloopt. 

Inbraak bij vrouw (88) 
gebruikmakend van
sleutel verpleging

Vijf verdachten
babbeltrucs
aangehouden

Zwarte lijst ingesteld
voor stelende 
zorgmedewerkers

Een gewaarschuwd
mens telt voor 
twee!

“ Mevrouw ontdekte pas 
een dag later dat ze 
bestolen was.”

Twee vrouwen die zich 
voordeden als 
zorgmedewerkers.

Waarschuwingsregister 
moet voorkomen dat 
wegens diefstal ontslagen 
personeel zonder probleem 
elders weer aan de slag 
kan.

“Wij willen u als thuiszorg-
klant op het hart drukken 
dat zorgpersoneel zich te 
allen tijde kan legitime-
ren.”



CARDSONLINE ZORG ID
Ideaal voor de thuiszorg

Logo

Helder lettertype

Huisstijl

Grote pasfoto

KaartproductieKaart oriëntatie

CardsOnline Zorg ID is de online oplossing voor het 
kosten efficiënt produceren van de ID kaart voor alle 
medewerkers. Hierin kunt u direct vanuit de Cloud 
uw eigen kaart ontwerpen en printen op uw eigen 
lokale kaartprinter. 

De zorgmedewerkers hebben altijd en overal toegang 
tot hun persoonlijke kaartinformatie via smartphone, 
tablet of PC. Hier kan de medewerker zelf het beheer 
doen. Of dat nu gaat over het blokkeren van een 
kaart bij verlies, het aanvragen van een nieuwe kaart 
of het uploaden van een foto of diploma, het zit er 
allemaal in.

KAARTONTWERPEN OP MAAT
De ontwerpen zijn eenvoudig aan te passen aan uw huisstijl

Plaats uw logo links boven om 
duidelijk uw bedrijf te identificeren.

Gebruik een groter en helder 
lettertype zodat de naam goed 
leesbaar is voor de cliënt.

Plaats een grote pasfoto zodat uw 
cliënt uw medewerker snel kan 

identificeren.

Print enkel- of dubbelzijdig op 
plastic kaarten.

Maak uw kaartontwerpen liggend 
of staand. Creëer herkenbaarheid door 

gebruik van uw huisstijl en 
bedrijfskleuren.

CardsOnline Zorg ID is speciaal voor de thuiszorgmarkt ontwikkeld en is standaard voorzien van vele 
kaartontwerp voorbeelden die eenvoudig zijn aan te passen aan uw eigen huisstijl. Of creëer uw eigen 
kaartontwerp.

Specifiek voor de thuiszorg ontwikkelde 
toepassing “CardsOnline Zorg ID”

Geschikt voor kleine en grote 
organisaties

Volledig te integreren met uw eigen 
personeelsadministratie

Zeer lage kosten per kaart

Online  toegang en beheer van 
persoonlijke kaart informatie

Alles veilig in de Cloud



Onderhoud en updates inbegrepen

Professionele helpdesk ondersteuning

Vele soorten printlinten en kaarttypes 
beschikbaar tegen aantrekkelijke prijzen

Toegang vanaf smartphone, tablet en 
PC voor medewerkers

Meteen aan de slag!

Op basis van een vast en laag 
maandbedrag

Gebruik van CardsOnline Zorg ID in de 
Cloud

Inclusief full-colour Kaartprinter

Printerinstallatie en instructie Zorg ID 
op locatie

Koppeling met uw 
personeelsadministratie
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CardsOnline Software & Kaartprinter met benodigdheden
ZORG ID PAKKET


