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De Hulpkaart in Coronatijd
De Coronacrisis heeft Nederland in z’n greep. Wij, als Landelijk
Project Hulpkaart/Crisiskaart, vroegen ons af wat de impact is van
de Coronacrisis op de activiteiten rondom de Hulpkaart? Die
vraag hebben we voorgelegd aan Joke Blokker, Ditter Blom en
Johan Vlasma van drie verschillende Hulpkaart organisaties. Lees
hun ervaringen op onze website.
Heeft u ook ervaringen die te maken hebben met de Coronacrisis? Heeft u suggesties, vragen of
behoeftes? Deel ze via het Kennisnetwerk Hulpkaart.

Waar staat de Hulpkaart voor?
Als we de Hulpkaart zien als een merk, waar staat dit merk dan voor? Om tot een helder,
eenduidig antwoord te komen buigen we ons samen met mensen in de praktijk, al een tijdje over
deze vraag. Aan de hand van het eerste onderzoek hebben we veertien stellingen
geformuleerd, verdeeld over drie thema’s: doel van de Hulpkaart, eigenaarschap van de
Hulpkaart en aanbod van de Hulpkaart. De stellingen zijn de afgelopen weken voorgelegd aan
37 respondenten, 23 van hen hebben gereageerd.
De figuur hieronder toont de samengestelde score per thema.
Voor de volledige resultaten van de enquête klik hier.

Tussenrapportage evaluatieonderzoek
Uit de eerste resultaten van het evaluatieonderzoek blijkt dat de projectleiders van de
Praktijkprojecten de Hulpkaart zien als een waardevol instrument dat de eigen regie
van de cliënt versterkt en anderen de mogelijkheid geeft datgene te doen wat
noodzakelijk is. Verder laat de evaluatie zien dat het succes van de implementatie
van de Hulpkaart niet alleen afhankelijk is van de (ervaren) kwaliteit van de Hulpkaart
maar ook van diverse andere factoren, denk daarbij bijvoorbeeld aan de
beschikbaarheid van Hulpkaartcoaches/consulenten en het draagvlak binnen een
organisatie. Hieronder ziet u een weergave van het raamwerk dat we gebruiken om
de factoren in beeld te krijgen. De komende maanden gaan we projectleiders,
Hulpkaartconsulenten en Hulpkaarthouders interviewen om dit verder uit te zoeken.
Lees hier een meer gedetailleerde toelichting op het evaluatieonderzoek.

Hulpkaart in ‘Een buurt voor iedereen’
‘Een buurt voor iedereen’ neemt Movisie neemt de Hulpkaart op
als instrument dat bijdraagt aan een buurt waar alle bewoners
zich welkom en thuis kunnen voelen. ‘Een buurt voor iedereen’
bevat onder meer voorwaarden die gericht zijn op mensen in een
extra kwetsbare positie door een psychische aandoening.
Behalve dat de Hulpkaart daarin een plek krijgt, wil Movisie de Hulpkaart introduceren bij de
Koplopergemeenten Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Deze gemeenten zijn de voorlopers in
het aanbieden de Onafhankelijke Clientondersteuning die in elke gemeente aangeboden moet
worden. Movisie en het Hulpkaartproject onderzoeken samen of de Hulpkaart ook gemaakt kan
worden met Onafhankelijk Cliëntondersteuners.

Publiciteit over de Hulpkaart
In de afgelopen periode zijn er weer twee artikelen verschenen die de kennis en bekendheid van
de Hulpkaart bevorderen.
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Sluit je ook aan bij het Kennisnetwerk Hulpkaart
Al 42 mensen zijn inmiddels lid van het Kennisnetwerk! In dit netwerk Hulpkaart delen
we noodzakelijke informatie om de Hulpkaart te kunnen maken en uitgeven. Ook
actuele ontwikkelingen en nieuwe documenten zijn er te vinden. En je kunt kennis en
ervaring uitwisselen met anderen die met de Hulpkaart bezig zijn. Ook aanmelden?
Stuur een mail aan info@hulpkaart.nl. Je krijgt dan snel de inloggegevens in je
mailbox.

Handreiking Het maken van Hulpkaarten
Om de implementatie en uitgifte van de Hulpkaart te
vergemakkelijken werken we aan een praktische, doeltreffende
handreiking voor nieuwe Hulpkaartorganisaties. Tijdens de
werkconferentie op 23 juni 2020 bespreken we het eerste
concept. We lichten hier vast een tipje van de sluier over de
inhoud.

Update scenario’s landelijke
borging Hulpkaart
Het advies aan ZonMw en VWS over een
landelijke borging van Hulpkaart is de
feedbackronde in gegaan. Brechtje Mantel
van het landelijk project Hulpkaart en Karin
Lorenz van GGzE hebben de afgelopen
maanden gesproken met organisaties die
mogelijk de landelijke coördinatie van de
Hulpkaart op zich willen nemen. Hun rapport
wordt nu voorgelegd aan verschillende
groepen.
Lees hier meer over de landelijke borging
Hulpkaart.

Programma Werkconferentie 23 juni 2020
Voorlopig gaan we er van uit dat de Werkconferentie van het
Project Hulpkaart op dinsdag 23 juni 2020 door kan gaan. Willen
jullie de datum vrijhouden? Je kunt je aanmelden via
onderstaande button.
Tijd: 13.30 uur – 17.30 uur
Locatie:
Social Impact Factory Utrecht
Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht
Het wordt een interactieve bijeenkomst. Gezamenlijk willen we het Borgingsadvies en de
voorlopige resultaten van het Landelijk Project Hulpkaart bespreken.
Meer informatie en het programma vind je hier.

Aanmelden voor de werkconfentie op 23 juni 2020

Eindconferentie op 17 september 2020
Op 17 september 2020 organiseren we de
eindconferentie van het project ‘Evaluatie en
doorontwikkeling van de Hulpkaart/Crisiskaart. Dan
presenteren we de resultaten van het project.
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