
Samen weten we meer

Vragen kunnen stellen is een groot goed. In deze tijd soms lastig; je
ziet elkaar veel minder. Maar juist door gebruik te maken van elkaars
expertise, kunnen we de zorg beter aansluiten op de vraag van de
cliënt. 123Consultatie maakt consulteren gemakkelijk.

Bijvoorbeeld met de app die in ontwikkeling is. In de app kun je elkaar
snel vinden, meteen bellen en kun je met de tool speech-to-text jouw
vraag stellen zonder alles te typen. Heb jij nog ideeën voor de app?
Laat het ons weten via info@123Consulatie.nl.

Ervaring van gebruiker 

Verpleegkundig Specialist GGZ, Roel Salden van de Mutsaersstichting
is sinds de start actief op 123Consultatie. Zo ervaart hij het tot nu
toe!  

"Ik sta in 123Consultatie geregistreerd als consultgever én -vrager. Zo kan ik
zelf vragen stellen aan onze consultpartners. En zij kunnen mij bevragen
over mijn expertises, die ik vooral heb op gebied van ADHD en Autisme
problematiek bij kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen. 

De vragen die ik tot dusver gekregen heb zijn erg divers. Variërend van een
huisarts die een advies op het gebied van medicatie nodig had tot een
sociaal werkende die op zoek was naar een platform waar zijn cliënt met
autisme lotgenoten kon tre�en. Vragen krijg ik binnen op het online
platform en middels een korte 'chat' heb ik met de vrager contact gehad. 

Zelf heb ik eenmaal een vraag gesteld inzake een (begeleide)



woonvoorziening iets waar een cliënt van mij zich op aan het oriënteren
was. Mijn kennis over de sociale kaart was weer enigszins verouderd, maar
ik werd snel en deskundig geholpen door een collega uit de regio.
Mijn eerste ervaringen zijn erg positief. We weten elkaar makkelijk te
vinden, en kunnen elkaar snel verder helpen."

App voor 123Consultatie
 

123Consultatie ontwikkelt ook een app. In de app kun je elkaar snel
vinden, meteen bellen en kun je met de tool speech-to-text jouw vraag

stellen zonder alles te typen. Wat moet de app jou bieden? Laat het
ons weten via info@123consultatie.nl. 

Expertise uitgelicht: Helse Liefde

Hoeveel weet jij van loverboy
problematiek? Een speci�ek
aandachtsgebied natuurlijk.
Sinds kort kun je bij
123Consultatie ook vragen
stellen over dit onderwerp aan
het team van Helse Liefde. 

Helse Liefde heeft als
aandachtsgebied vraagstukken van
onnatuurlijke
afhankelijkheidsrelaties rondom
het opgroeiende kind/jongere en
de jongvolwassene. Het
concentreert zich vaak omtrent
geweld, onderdrukking, uitbuiting
en liefdeloosheid in relaties. 

Juist voor de kwetsbare
doelgroepen waaronder loverboy
slachto�ers biedt Helse Liefde een

Expertisebureau Helse Liefde is
opgebouwd uit: 

1. Ondersteuning en
hulpverlening aan
slachto�ers en hun gezin.

2. Ondersteuning en advies aan
de sociale omgeving. 

3. Advies, consultatie en
(signalerings-)training aan alle
professionals die werken met
jongeren.

4. Aanbieden
preventiepakketten. 

5. Onderzoek en ontwikkeling
van nieuwe mogelijkheden en
projecten in de aanpak van
loverboyproblematiek,
huiselijk geweld en
eergerelateerd geweld.

6. Stimuleren en ontwikkelen
van goede netwerkrelaties en
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zo breed mogelijk palet aan zorg
en ondersteuning. Temeer dit
menselijk onrecht zich enerzijds
vaak in de schaduw, de anonimiteit
van het dagelijkse leven afspeelt en
waar anderzijds zich een gruwelijke
wereld van geweld, onderdrukking,
uitbuiting en liefdeloosheid
afspeelt. 

samenwerking tussen
professionals.

Wil je graag meer weten? Stel je
vraag via 123Consultatie aan Carla
Stals of één van haar collega's van
Helse Liefde. Nog meer
achtergrond lezen? Lees hier het
hele artikel!

Deel jouw ervaring!

Heb jij ook een goede ervaring met 123Consultatie? Deel hem gerust
met ons! Mail naar info@123consultatie.nl. 
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