
U kent het vast: als professional in de zorg of welzijn hebt u soms behoefte
aan een frisse blik. Iemand die meekijkt, een expert die met u samenwerkt
aan een lastig vraagstuk of een passende oplossing heeft voor de cliënt of
patiënt. 123Consultatie brengt professionals met elkaar in contact via een
platform of binnenkort in de app. Het is 100% veilig en eenvoudig in
gebruik. U kunt snel weer verder.

Vanaf nu ontvangt u als deelnemer aan het platform regelmatig een
nieuwsbrief met informatie over nieuwe mogelijkheden, tips voor het
gebruik en nog veel meer! Veel leesplezier. 

Nieuw in 123Consultatie

Het platform 123Consultatie blijft
zich ontwikkelen. Onlangs zijn twee
nieuwe functionaliteiten
toegevoegd.  

De afwezigheidsassistent
Bent u als consultatiegever
afwezig? U kunt dit eenvoudig
aangeven in uw pro�el. De
consultatievrager ziet uw
afwezigheid in het hoofdscherm en

in uw pro�el. Als er afspraken zijn
gemaakt worden deze
geannuleerd.

Regio
In uw pro�el kunt u aangeven in
welke regio’s u consultatie wilt
geven. Op het hoofdscherm kan de
consultatievrager �lteren op regio,
om zo de juiste consultatiegever te
vinden in de regio naar wens.



Tips voor gebruik

Consultatie vragen aan
meerdere personen

U kunt uw vraag aan meerdere
personen stellen. Selecteer door
het vakje aan te klikken de
gewenste consultatievragers. Klik
vervolgens op 'consultatievraag
aan geselecteerde personen'.
Degene die de vraag als eerste
accepteert, beantwoord de vraag.

Beschikbaarheid van de
consultatiegever

Is een bepaalde dag achter de
naam van de consultatiegever
groen? Dan is deze beschikbaar op
die dag. De tijdstippen kunt u zien
in het pro�el van de consultatie-
gever. Geen groene dagen? Dan
beantwoord de consultatiegever
uw vraag zodra hij/ zij tijd heeft.



Wist u dat? 

123Consultatie ook actief is in jeugdzorg en sociaal
domein? Samen met de gemeenten Venray en Venlo werken
we aan een consultatienetwerk voor het sociaal domein en
jeugdzorg in heel Noord Limburg. 
 
123Consultatie iedere dag groeit? In de GGZ nemen 40
consultatiegevers en 140 consultatievragers deel en in het
sociaal domein en jeugdzorg 86 deelnemers. 
 
Er inmiddels meer dan 30 soorten expertises terug te vinden
zijn, vanuit GGZ, sociaal domein en jeugdzorg?
 
De consultatievraag gemiddeld binnen 2 dagen wordt
opgepakt?
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