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Gezocht: Hulpkaarthouders
Voor het onderzoek naar de effectiviteit
van de Hulpkaart zijn we op zoek naar
mensen die een Hulpkaart gebruiken.
We vragen van de Hulpkaarthouder om
éénmalig een online vragenlijst in te
vullen of een interview te geven. Meld
je aan of help ons om in contact te
komen met Hulpkaarthouders.
Vergoeding: 15
euro (vragenlijst) of 30 euro
(interview).
Wil je ook Hulpkaarthouders
uitnodigen om mee te doen? Stuur
dan een bericht aan:
info@hulpkaart.nl.
Meer informatie over het onderzoek

Evaluatieonderzoek Hulpkaart/Crisiskaart
We zijn druk bezig met de evaluatie van de vragenlijst die
bij de vijf deelnemende Praktijkprojecten is afgenomen.
Zo krijgen we meer inzicht in de belemmerende en
bevorderende factoren voor de implementatie van de
Hulpkaart/Crisiskaart. Op die manier kunnen we ervoor
zorgen dat aanbieders van de Hulpkaart/Crisiskaart de
geleerde lessen kunnen toepassen.
Eind januari is de tweede onderzoeksronde gestart.
Hierbij focussen we ons op het effect en de kwaliteit van de Hulpkaart/Crisiskaart.We
vragen naar de mening en ervaringen van projectleiders, consulenten en zoveel
mogelijk Hulpkaarthouders.

Kennisnetwerk Hulpkaart online
Het ‘Kennisnetwerk Hulpkaart’ is live! Via dit
onlineplatform informeren we elkaar over alle
ontwikkelingen van de Hulpkaart.
Waarvoor is het Kennisnetwerk bedoeld?
Uitwisselen van kennis over het werken met
de Hulpkaart.
In contact komen met andere
Hulpkaartuitgiftepunten.
Delen van succeservaringen en geleerde lessen.
Vragen stellen over knelpunten bij de uitgifte van de Hulpkaart.
Het Kennisnetwerk is er voor iedereen die werkt met de Hulpkaart.
Als je mee wil doen, kijk dan op Kennisnetwerk Hulpkaart.

Alle deelnemers een
Hulpkaart
In het ontmoetingscentrum van de King
Arthur Groep in Amersfoort worden
Hulpkaarten gemaakt met de
deelnemers. De King Arthur Groep is
een organisatie in de regio Amersfoort
die zorg voor mensen met dementie
kleinschalig organiseert.
Zij werken met de Hulpkaart omdat
hun idee is dat de Hulpkaart een
gevoel van vrijheid en veiligheid kan
geven voor mensen met dementie en
hun mantelzorgers. De Hulpkaarten,
die tot nu toe gemaakt zijn, worden
goed gebruikt en de mensen zijn er
enthousiast over.
Lees meer over de Hulpkaart bij de
King Arthur Groep.

Landelijke inbedding
Hulpkaart
In opdracht van ZonMw gaat het
Landelijk project Hulpkaart, samen met
GGz Eindhoven, randvoorwaarden en
scenario’s verkennen voor een
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en het eigenaarschap van de Hulpkaart
op zich kunnen nemen.
Dinsdag 23 juni 2020 (Save the Date!)
organiseren we een werkconferentie,
voor Praktijkprojecten en andere
organisaties die de Hulpkaart
aanbieden, waar bovenstaande
onderwerpen worden voorgelegd.
Heb je vragen of belangstelling om
mee te denken? Neem dan contact
op met
b.a.e.mantel@umcutrecht.nl

Werkconferentie borging Hulpkaart op 23 juni
2020
De Hulpkaart moet ook na het project ‘Evaluatie en
doorontwikkeling Hulpkaart/Crisiskaart’ blijven. Daarom
stellen we, samen met de Praktijkprojecten en de andere
uitgiftepunten van de Hulpkaart, een borgingsadvies op.
Hiervoor organiseren we twee werkconferenties. De
eerste conferentie is op dinsdag 23 juni ’s van 13.30 tot
17.00 uur in de Social Impact Factory Utrecht.
We vragen jullie de datum alvast te noteren.
Meer over de borgingsconferentie lees je hier.

Congressen
Voorbij de Verwarring
Op 9 december 2019 vond het Congres ‘Voorbij de
Verwarring’ plaats in Den Bosch. Op dit congres heeft het
Landelijk project Hulpkaart een workshop gegeven samen
met MEE Friesland en GGz Eindhoven. Het doel van de
workshop was om het belang van de Hulpkaart onder de aandacht te brengen. De
workshop was goed bezocht en werd afgesloten met een levendige discussie. Na
afloop zijn er afspraken gemaakt met verschillende organisaties waaronder het
ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij hebben interesse in het gebruik van de
Hulpkaart. Hier vind je de presentatie met de stellingen uit de workshop.
LVB Congres
De Hulpkaart is er voor iedereen en bijvoorbeeld ook voor mensen met een licht
verstandelijke beperking (LVB). Op 30 januari 2020 waren Jessica De Nijs | Landelijk
project Hulpkaart en Johan Vlasma | MEE Friesland voor de Hulpkaart bij het
Jaarlijkse LVB Congres. Het thema was: 'Bijkomende psychische problemen bij
mensen met een LVB'.
Als onderwerp kwam aan bod dat je als hulpverlener de autonomie van mensen met
LVB kunt versterken door je aan te passen aan hen. Bijvoorbeeld in taal, tempo en
interventie. De Hulpkaart is een goed middel om de autonomie te versterken.
Congres ‘Overprikkeling’
Donderdag 13 februari 2020 zal het Landelijk project Hulpkaart samen met
Crisiskaart Nederland op het congres ‘Overprikkeling’ in de Reehorst in Ede een
stand delen. Meer informatie over dit congres vind je hier.

Berichten op LinkedIn
De afgelopen tijd hebben we
verschillende berichten geplaatst op
LinkedIn. Volg de Hulpkaart op LinkedIn
om op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen.
LinkedIn berichten januari 2020
Wij waren bij de bijeenkomst van het
netwerk GGZ Vriendelijke Gemeente
in Amsterdam. In het plan ‘Publieke
Psychische Gezondheid’ wordt ook
de Hulpkaart genoemd als
instrument in een inclusieve
samenleving.
Het aanbieden van een digitale
Hulpkaart, verbeteren van regionale
samenwerking en een duurzame
landelijke implementatie. Hoe pak je
dat aan? Hierover werden gisteren
ideeën en ervaringen uitgewisseld
tijdens de eerste bijeenkomst over
de verbeteracties met de
Praktijkprojecten. Door kennis met
elkaar te delen, ontstond interesse
en behoefte om elkaars
verbeteracties over te nemen.

Met medewerking van
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Reacties
Reacties kun je mailen naar via e-mail: info@hulpkaart.nl
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