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HKJ’s van het Rode Kruis 
 
 
Murvin, Maaike, Joanne (murvin) 
HKJ op preventie: ‘Hoe kunnen we ouderen goed voorbereiden op langer 
thuis wonen’ 
HKJ op technologie: ‘Hoe kunnen we ouderen met technologie 
zelfredzaam maken’ 
HKJ op (gezondheids)zorg: ‘Hoe kunnen we de afstand tussen 
zorgverlener en zorgvrager verkleinen’ 
  
 
Marleen, Martijn, Arnold, HKJ  
HKJ Mantelzorgers die mantelzorg combineren met een eigen leven 
(prive/gezin en werk) ontlasten in de pieken of als het net even niet 
uitkomt (als auto kapot gaat ineens/acuut) of als ze een weekje op 
vakantie zijn met gezin (meer gepland) dus … als het er echt even toe 
doet? 
 
HKJ Mantelzorgers voorzien van basisvaardigheden (zorg, maar ook 
breder) en inzichten die het leven van de mantelzorger gemakkelijk 
maken? 
 
  
Shereen, Denise, Karin 
 
HKJ Nieuwe onzichtbare daklozen zo snel mogelijk (binnen 6 weken) 
helpen bij het vinden van een stabiele woonomgeving? 
HKJ Zorgen dat nieuwe onzichtbare daklozen zo snel mogelijk weer in 
de samenleving kunne functioneren? 
HKJ Voorkomen dat er meer nieuwe onzichtbare daklozen bijkomen? 
  
 
Ingrid en Kirsten (die is morgen afwezig) 
HKJ medische zorg bieden aan daklozen (en zorgen voor een goede 
doorverwijzing naar de keten?) 
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HKJ daklozen in noodsituaties (klimaat gerelateerd) ondersteunen? 
HKJ in samenwerking met andere partijen zorgdragen voor eten / 
drinken / onderdak / veilige omgeving / basis hygiëne voorzieningen en 
medische hulp voor daklozen? Of één van deze primaire 
levensbehoeften. 
 
Joris, Marije, Linsey 
HKJ de sociaal-economische ongelijkheid onder kinderen verminderen. 
HKJ producten/diensten bij kinderen krijgen om de ongelijkheid te 
verminderen? 
HKJ ervoor zorgen dat je de behoeftes van minder bedeelde kinderen 
kent? 
HKJ de arme kinderen in beeld krijgen/vinden? 
HKJ de hulpverlening leuk/aantrekkelijk maken voor de kinderen? 
HKJ corporate partners zo ver krijgen (incl. verenigingen) om 
producten/diensten gratis weg te geven aan arme kinderen? 
HKJ kinderen enthousiast maken voor EHBO? 
 
HKJ’s ter inspiratie: 
 
HKJ’s 

hkj hulpbereidheid bij burgers voor ambulance-personeel activeren? 

WWN: stijging vor bedreigingen en tegenwerking ambulance personeel 

 

hkj voorbereiding voor rampen bij jonge burgers (van 20 tot 35) 

activeren? 

WWN: ver van mijn bed, gebeurd toch niet, nooit ramp meegemaakt 

 

HKJ 80% van de burgers binnen 3 jaar een EHBO-cursus laten volgen? 

Waarom zou je dat willen: dit is een andersom denker, zoals Jilz van 

Heineken. Je start met een doel en ladder dan naar een sterk inzicht toe. 

WWN: in alle andere landen is kennis en kunde op gebied van EHBO x 
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en in Nederland lopen we sterk achter. 

Als een ieder EHBO heeft gaat aantal ER- behandelingen met X naar 

beneden??? Mensen hebben er geen zin in? Het is te duur? Uitzoeken! 

 

HKJ de meningen en onwaarheden over statushouders doorprikken? 

WWN mensvriendelijkheid staat onder druk, ieder zit in eigen bubbel, 

onwaarheden, halve waarheden, gevoel van onveiligheid in NL en 

daadwerkelijke cijfers lopen uit een. 

 

HKJ de jaarlijkse griepgolf helpen opvangen van november t/m april (dit 

jaar 20!weken)? 

WWN ziekenhuizen overbelast, uitval op werk, slecht voor economie, 

hoge sterftecijfer van ouderen (maar kan WWW zijn als je het cru bekijkt) 

 

 

HKJ op de route (auto/ov) veiligheid creëren en hulp bieden bij code 

oranje? 

WWN: WKB: steeds vaker krijgen we via buienradar, app-jes en nieuws 

door wanneer we wel of niet de weg op moeten, soms gaat het nog wel 

mis 

 

HKJ armoede onder kinderen tot 11 jaar in Nederland verlichten? 

 

HKJ er voor zorgen dat er op festivals minder drugs wordt gebruikt? 

 

HKJ 18-jarige die uit de jeugdzorg vallen zelfredzaam maken 

(in het nieuws, er is hier onderzoek over, rapport) 
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HKJ achterstands-jongeren weerbaarder maken, zodat ze meer 

zelfredzaam zijn en betere kansen op arbeidsmarkt? 

 

HKJ Fijnstofdrama’s voorkomen in Rotterdam en Amsterdam? 

(afgelopen jaren enorme afname van luchtkwaliteit en wordt alleen maar 

erger, vooralsnog) 

 

HKJ inwoners van Groningen helpen bij of afhelpen van hun psychische 

nood die vanuit de onzekerheid over hun veiligheid en door trage 

hulpverlening en bureaucratie is ontstaan? 

(hier zijn rapporten over en wordt ook onderzoek naar gedaan, er wordt 

gesproken van stille ramp) 

 

HKJ inwoners van Groningen die al ruim 2 jaar leven in containers door 

de aardbedingen voorzien van tijdelijk betere, veilige behuizingen? 

 

HKJ MBO’s, die bijna allemaal een sector ‘educatie & participatie’ helpen 

bij intergratie van statushouders? 

 

HKJ MBO-scholen helpen bij hun loopbaan-plein, daar worden zaken 

geregeld rondom achterstandsleerlingen anders dan de opleiding, veel 

schrijnende gevallen. 

 

HKJ ouderen vanaf 65 jaar up to date houden, flexibele levenshouding 

bevorderen, mening-vaardig op feiten? 

WWN: boven 60 kan verstarring plaatsvinden in geest en levenshouding. 

Best een groot electoraat en leveren een grote bijdrage aan het humeur 

van het land en dus de mensvriendelijkheid. 



	 5	

 

HKJ mensen die hun gevangenisstraf hebben uitgezeten helpen om 

weer een menswaardig, rechtvaardig en eerlijk bestaan op te bouwen, 

zodat de recidive daalt? En ons land zo nog veiliger wordt. 

WWN: Nederland is afgelopen jaren zwaarder gaan straffen en minder 

tbs (check bij Hiil in Den Haag? Hague institute innovation law) 

 

HKJ ouderen tussen de 65-85 zelfredzamer maken met AI of Hoe 

kunnen we nieuwe technologie inzetten om zelfredzaamheid te verhogen 

(AI, Siri)  

 

HKJ mensen beter voorbereiden op een bomaanslag.  

 

HKJ zeer ernstig geïsoleerde mensen in kaart brengen (er zijn 700.000 

eenzame ouderen (75+) in Nederland).  

 

HKJ we zeer ernstig geïsoleerde mensen uit hun isolement halen.  

 

HKJ voorkomen dat jongeren door veelvuldig gebruik van social media 

geïsoleerd raken/ vereenzamen.  

(A recent study found that among users aged 19 to 32, those who spend 

more than two hours a day on social media have twice the risk of feeling 

socially isolated against people who spend less than 30 minutes a day 

on the same platforms (American Journal of Preventative Medicine, July 

2017). http://trendwatching.com/quarterly/2017-11/5-trends-2018/ 
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HKJ gemeentes diensten o.g.v. zelfredzaamheid bieden (doelgroep: 

gemeentes.  

(Pijnpunt, weten niet hoe zelfredzaamheidsprojecten op te zetten)  

 

HKJ de huidige wijkteams aanvullen? 

 

HKJ mensen thuis en op maat zelfredzamer (te) maken 

 

HKJ 'goede buur' voor mensen in de wijk zijn of hoe kunnen we 

kwetsbare mensen in NL in kaart brengen  

 

HKJ EHBO gebruiken om publiek op alle noodthema’s voor te bereiden 

 

HKJ publiek bewust maken van de gevolgen van hun consumerend 

gedrag voor het klimaat en het effect op kwetsbare mensen elders ter 

wereld en daarop activeren in gedrag? 

 
 
 
 


