Maak een CRISISKAART met een ervaringsdeskundige van Cordaan!
Team Herstel van Cordaan is al maanden
enthousiast over de methodiek van de
Crisiskaart. Het team heeft in samenwerking
met Cliëntenbelang Amsterdam, die de
methodiek heeft ontwikkeld, het plan
opgevat de Crisiskaart aan te bieden aan
bewoners en bezoekers van Cordaan. Om
de Crisiskaart laagdrempelig onder de
aandacht te brengen van hun cliënten zijn
vijf ervaringswerkers opgeleid tot
crisiskaartconsulent. Zij kunnen nu mensen
ondersteunen bij het opstellen van hun
eigen crisisplan.

preventieve werking. Ook voelen mensen
zich veiliger met een Crisiskaart op zak.
Voorlichting
Ervaringswerker Claudia Waalberg is
enthousiast over de Crisiskaart en zal de
komende tijd bij de verschillende
woonvoorzieningen en dagactiviteitencentra langs gaan om bewoners, bezoekers
en medewerkers meer over de Crisiskaart te
vertellen.

Wat is een Crisiskaart?
De Crisiskaart is een samenvatting van een
uitgebreid crisisplan dat een cliënt met
behulp van een getrainde ervaringswerker
opstelt. In dat plan staat hoe hij het liefst
bejegend en opgevangen wil worden en
welke vertrouwenspersonen en
behandelaren gebeld kunnen worden als hij
in een crisis raakt.

Het is een gebruiksaanwijzing voor
omstanders en hulpdiensten voor als
iemand zelf niet in staat is om aan te geven
wat er aan de hand is en wat hij nodig
heeft. Doordat cliënten goed nadenken
over hoe ze in een vorige crisis zijn geraakt
en welke signalen ernst te nemen zijn, heeft
het maken van een Crisiskaart een

Claudia Waalberg, ervaringswerker en crisiskaartconsulent

Maar ook nu al kunnen mensen zich
aanmelden voor het opstellen van een
Crisiskaart. Claudia Waalberg, Patrique
Hiwat, Hans Baaij, Abdullahi El Kartaoui en
Odette van der Heijden van Team Herstel
staan klaar om daarbij te ondersteunen.
Cordaan wil de Crisiskaart graag een plek
geven in haar organisatie, bijvoorbeeld door
de Crisiskaart in het nieuwe elektronische
patiëntendossier op te nemen, zodat in
crisissituaties de crisiskaart snel kan worden
gevonden. Dat laatste natuurlijk alleen als
de cliënt daar toestemming voor geeft.
Wil je meer informatie over de Crisiskaart?
Bel Claudia Waalberg, crisiskaartconsulent bij
Team Herstel, tel. 06 - 11 59 88 14 of mail naar
cwaalberg@cordaan.nl.

