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Advies landelijke borging
Hulpkaart
Op basis van de feedback op het
conceptadvies voor landelijke borging is het
advies verder aangescherpt. Ook is verkend
welke bestaande organisatie het landelijk
eigenaarschap op zich zou kunnen nemen.
Lees hier meer over dit project van GGZ
Eindhoven in samenwerking met het
landelijke project.

Meld je aan voor de werkconferentie

Online Werkconferentie 23 juni
Iedereen met interesse in de Hulpkaart is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de online
werkconferentie op 23 juni van 14:30-17:00. Deelname is gratis.
Op de conferentie geven we informatie over de stand van zaken van de Hulpkaart en horen we
graag terug of we op het goede spoor zitten en wat jullie suggesties zijn.
Nadat Pascal vertelt over de waarde van de Hulpkaart voor hem, presenteren we de
tussenresultaten van het evaluatieonderzoek. Vervolgens introduceren we de opzet van de
handreiking voor implementatie van de Hulpkaart en hoor je meer over het advies landelijke
borging, opgesteld door GGZ Eindhoven in samenwerking met het landelijk project Hulpkaart.
Aansluitend gaan we in gesprek over:
De Hulpkaart opstellen: met of zonder Hulpkaartcoach?
Een digitale Hulpkaart: hoe moet dat er uit zien?
Meer informatie vind je hier.

"De Hulpkaart is mijn stem"
Jolanda* (40) worstelt al jaren met haar psychische
kwetsbaarheid. Door de stemmen in haar hoofd kan ze ernstig
psychotisch raken. Lees hier hoe ze samen met haar begeleider
de Hulpkaart heeft gemaakt en wat de Hulpkaart voor haar
betekent.
*Vanwege privacybescherming is de naam van Jolanda gefingeerd

Sneak preview van de Handreiking
Nog even en hij is er: de eerste versie van de Handreiking Hulpkaart! De handreiking
ondersteunt bij het in gebruik nemen van de Hulpkaart en bevat achtergronden, geleerde lessen,
tips en tricks. Behalve de resultaten uit het evaluatieonderzoek en hebben we veel informatie
van de huidige Hulpkaartorganisaties verwerkt. De handreiking is daardoor een concreet,
praktisch naslagwerk voor het aanbieden van de Hulpkaart aan het worden.
Tijdens de werkconferentie op 23 juni presenteren we de eerste versie. Alle suggesties die we
dan krijgen, nemen we graag mee voor de volgende versie. Schrijf je dus snel in!

Ook hulpverleners hebben baat bij de Hulpkaart
Dat niet alleen Hulpkaarthouders baat hebben bij de Hulpkaart, maar ook
hulpverleners, blijkt uit het verhaal van Christel de Krosse en Lobke Kooistra, beide
werkzaam bij MEE. “Als Hulpkaartcoach krijg je andere informatie dan in een regulier
hulpverleningstraject. Je bespreekt met de kaarthouder bijvoorbeeld wat hij zelf kan
doen als hij in de problemen komt.”
Lees hier het hele interview.

Het evaluatieonderzoek, hoe staat het ervoor?
Tessa Augustijn, projectleider van het evaluatieonderzoek is
tevreden over het verloop: “We hebben 14 Hulpkaarthouders
mogen interviewen over wat de Hulpkaart voor hen betekent. We
merken dat de Hulpkaart van waarde is voor de kaarthouders.
Ook zijn we bijna klaar met het analyseren van de interviews met
de projectleiders en de Hulpkaartconsulenten. Het geeft een mooi
inkijkje in hoe er gewerkt wordt met de Hulpkaart bij de vijf
praktijkprojecten.” Lees hier verder.
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