
 

Hip Komt ook naar de locaties toe voor een HIP sessie: 

 

• Kennismaking met HIP  
• Kennismaking met innovatie ( zien, voelen, horen van zorginnovatie) 
• Er kunnen vragen gesteld worden over Innovatie en Digitalisering 
• We kunnen een sessie op maat maken  

De sessie is vaak op een groep aan tafel met een groepje cliënten en hun begeleiders. 

We plannen ongeveer een uur in. 

Het wordt vaak als een hele leuke sessie ervaren. 

 

HIP in de toekomst:  

 

Wij zijn (samen met de clustermanagers) bezig met het opstarten een ICT dagbesteding 

We willen graag HIP internetcafés op woon en dagbestedingslocatie. 

Wil jij graag werken op een ICT dagbesteding? 

Willen jullie als locatie ook een HIP internetcafé? 

 

Stuur dan een mail naar: hip@amerpoort.nl 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ik wil video bellen met 

mijn kind op 

Amerpoort, alleen 

weten wij allemaal 

niet hoe !! 

Wie kunnen we dat 

vragen? 

Ik als medewerker van 
Amerpoort heb soms 

nog best moeite met de 
computer. 

Wie kan mij helpen? 

Waar kan ik als 
bewoner heen als ik 
vragen heb over de 
computer/tablet of 

smartphone? 

Waar kan ik heen? 

 

Wat is HIP? 

HIP staat voor Hippe Internet Plek  

Speciaal voor alle medewerkers, bewoners en verwanten van Amerpoort is er nu HIP ( Hippe 
Internet Plek). Je kan bij ons terecht met allerlei vragen over computers, telefoons, tablets en 
apps. 

HIP ON TOUR: We hebben nog  geen vaste plek, Wij komen naar jou toe. 

Dus heb je vragen ? Laat dit ons weten en we komen bij je langs. 

Wij weten de weg goed te vinden bij de verschillende onderdelen van Amerpoort. Dus als wij 
niet meteen jullie vragen kunnen beantwoorden, dan gaan wij voor jullie aan de slag. We gaan 
dan bij de juiste mensen de vraag namens jullie stellen. Uiteraard komen we dan met het 
antwoord bij jullie langs. 

 

Stel je vraag via e-mail: 

hip@amerpoort.nl 

Annette Valentijn en Rick Bergmans
 

 

Ik wil graag weten 
welke hulpmiddelen 

er zijn voor cliënten omtrent 


