
 

Nieuw: tool waarmee jij de juiste vragen stelt 

Jongeren gezocht voor testen Hulpmap 
 

Weet jij welke vragen je kan en mag stellen aan je 
hulpverlener? Kuseema en Stichting Alexander 
hebben samen met jongeren een tool ontwikkeld 
met vragen die je kunt gebruiken in gesprekken 
die je met je hulpverlener hebt. In de tool - de 
Hulpmap – vind je allerlei voorbeeldvragen. 
Vragen die jou helpen om zo’n gesprek meer van 
jezelf te maken. 
 
 

Werkt het? 
De eerste versie van de Hulpmap is klaar. Wij zijn heel benieuwd of de Hulpmap in de 
praktijk werkt en zijn daarom op zoek naar jongeren die de Hulpmap zouden willen 
uitproberen. Doe je mee?  
 
Dit kun je verwachten 

- Je bent aanwezig bij de startbijeenkomst. Je krijgt uitleg over de Hulpmap en tips hoe 
je deze kunt testen. Tijdens de bijeenkomst zijn ook professionals aanwezig die de 
Hulpmap graag met hun cliënten willen gebruiken.   

- Gedurende twee maanden ga je de Hulpmap uitproberen. Je probeert de vragen uit, 
gaat kijken of er vragen missen of iets anders zou kunnen in de lay-out. Professionals 
testen tegelijkertijd hoe de Hulpmap het beste geïntroduceerd kan worden bij 
jongeren. Jongeren en professionals verspreiden de jongerentool onder jongeren en 
collega’s.  

- Je geeft je feedback op de tool aan ons door via een vragenlijst.  

- Op de terugkom-bijeenkomst deel je met de anderen ervaringen en bedenken we 
samen hoe de tool verbeterd kan worden. 

 
Bijeenkomsten 

- De startbijeenkomst is op woensdag 4 juli van 16:30 uur tot 19:00 uur. 

- De terugkom-bijeenkomst is op dinsdag 11 september van 16:30 uur tot 19:00 uur. 
 
Beide bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht, inclusief eten en drinken. Voor deelname aan 
de bijeenkomsten ontvang je een kleine vergoeding. 
 
Meld je aan 
Wil jij de Hulpmap zelf uitproberen, bekend maken onder andere jongeren en zo helpen om 
deze tool nog beter te maken? Meld je dan aan door te mailen naar Jolanda Spoelstra via 
info@richtlijnenjeugdhulp.nl. Vragen? Mail ze naar hetzelfde adres. 
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