Uit de chat van het webinar van 24 maart hebben we de meest relevante comments gefilterd. Doe
er je voordeel mee!
•

Bij Amarant zijn we praatkaarten aan het ontwikkelen. Nu speciaal een kaart over omgaan
met de dood als je geen afscheid kunt nemen door Corona. jeanine.langerwerf@amarant.nl

•

https://www.sterkeropeigenbenen.nl/kennisproducten-huisarts handige link voor huisartsen
die werken met mensen met een verstandelijke beperking a.vankruisbergen@psw.nl
https://www.makkelijkemoestuin.nl/ is link naar Jelle's makkelijke
moestuinmarja.van.leeuwen@ipsedebruggen.nl
St.Milo Linic@planet.nl
https://www.rocmn.nl/over-roc-midden-nederland/future-care-labs
marja.van.leeuwen@ipsedebruggen.nl
https://www.pharos.nl/coronavirus/ floorschrijvers@yahoo.com
De Betekenaar, tekencursus online m.savelkoul@kentalis.nl
Hebben jullie ook contact met PerSaldo de belangenorganisatie van PGB houders Deze
hebben ook ambassadeurs Pgb mgjhouben@gmail.com
Dropbox? Hoe gaan jullie om met AVG? S.vriezen@venvn.nl
Contact met het de Autisme Netwerken In Nederland en b.v. Autisme Netwerk Zuid-Limburg
Nederlandse Vereniging voor Autisme NVA Landelijk, Balans Landelijk
mgjhouben@gmail.com
Ik denk dat we vanuit Beeldwerk (Driestroom) iets te bieden hebben qua samenwerking. We
hebben een Beeldwerk Bieb met ontzettend veel aanpassingen, hulpmiddelen, producten en
een dijk aan ervaring! hettiewiers@gmail.com
Zouden jullie willen delen hoe je die VR-bril kunt 'lenen'? jvanvelthuizen@adullamzorg.nl
mail mij over die bril lea.bouwmeester@gmail.com
Maak een Netflix documentaire van de VR bril-ervaring cristi@afternoonwritings.com
Is dit ook getest op mensen met autisme of NAH gijs.franken@amarant.nl
jvanvelthuizen@adullamzorg.nl Kan dit filmpje los van het gehele webinair gedeeld worden?
IS zeer relevant voor onze clientonderzoeken/
s.kuijlaars@lunetzorg.nl
staat op youtube?
Kunnen we als netwerk ook een standaardisatie gaan doen van Pictogrammen of daar
onderzoek naar doen ? zodat je bij diverse instanties dezelfde pitogrammen gaan gebruiken
gijs.franken@amarant.nl
@Lea: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/projectdetail/kwaliteit-van-zorg-ondersteuning-kwaliteitsinstituut/het-verhaal-als-kwaliteitsinstrument/
cristi@afternoonwritings.com
idee: uitlegfilmpjes maken voor clienten, met gebaren, afbeeldingen, eenvoudige taal
j.verbeek@lunetzorg.nl
@sanne Kunnen we werkvormen gaan vastleggen en deze toetsen bij een
klantpannel ? gijs.franken@amarant.nl
delen is het nieuwe hebben, mooie quote!!! f.robbers@kentalis.nl
Goede vraag van @Heleen. Idee om een platform te bouwen ergens?
Linked In? s.kuijlaars@lunetzorg.nl
driesvaneekert@gmail.com
Natalie:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&amp;v=pwXmHi9eWao
wouter.hekkenberg@amarant.nl
Roel bedoel je denk ik
https://youtu.be/pwXmHi9eWao
wouter.hekkenberg@amarant.nl
https://youtu.be/pwXmHi9eWao
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