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Woord vooraf

Onlinehulp- en dienstverlening is niet meer weg te denken uit onze samenleving.
Nu Twitter en Facebook hoogtij vieren en e-mail en chat communicatietoppers zijn, 

zoekt ook het welzijnswerk schoorvoetend hoe onlinehulp kan ingezet worden.
EXPOO – het expertisecentrum voor opvoedingsondersteuning – nodigde 7 mensen uit 
voor een methodiekontwikkelingskring voor e-mailondersteuning.
We willen dan ook uitdrukkelijk de vertegenwoordigers van 8 
opvoedingsondersteuningsorganisaties bedanken voor de openheid om hun visie, 
werking en resultaten van hun e-maildienstverlening in te brengen in de bijeenkomsten. 
Het is slechts doordat we in alle openheid de wenselijkheid en haalbaarheid van 
e-maildienstverlening in de betrokken organisaties konden bespreken,
dat we tot deze concrete handleiding konden komen.

Een welgemeend dankjewel dus aan:
•	 Benny	Ballegeer	–	Kind	en	Gezin-Lijn	
•	 Ilse	De	Block	–	Opvoedingslijn
•	 Rosheen	Demaret	–	Opvoedingswinkel	Gent
•	 Chantal	Driesen	–	Opvoedingswinkel	Antwerpen
•	 Ruth	Gysen	-	Opvoedingswinkel	Genk
•	 Annelies	Lievrouw	–	Opvoedingswinkel	Aalst
•	 Steven	Strynckx	-	EXPOO	
•	 Nele	Travers	-	EXPOO	
•	 Liesbet	Van	Tendeloo	–	Thuishulp	vzw	-	Webnanny	

In	5	bijeenkomsten	wisselden	we	ervaringen,	overwegingen,	bedenkingen,	vragen,	
aarzelingen, enthousiasme, … uit over e-maildienstverlening. Op basis van voorstellen 
van	de	procesbegeleiders	van	de	Arteveldehogeschool	werden	deze	bijeenkomsten	
een gemeenschappelijke zoektocht naar realistische aanbevelingen voor een betere 
e-maildienstverlening omtrent opvoedingsondersteuning.

Philippe Bocklandt
Saskia Saelens
Anniek Vandecasteele
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Als je eindverantwoordelijkheid in jouw organisatie opneemt, dan zal je eerst 
en vooral aan de slag gaan met …

} hoofdstuk 1: methodiek voor e-maildienstverlening – what’s in a name?
} hoofdstuk 2: visie en positie van e-maildienstverlening
} hoofdstuk 5: e-maildienstverlening in de diepte (p. 22)

Als je als opvoedingsondersteuner vooral zelf e-mailvragen zal beantwoor-
den, dan geven de zojuist vermelde hoofdstukken je een belangrijk achter-
grondkader, maar zal je voor je dagelijkse praktijk meer gebaat zijn met …

} hoofdstuk 3: e-maildienstverlening in de lengte
} hoofdstuk 4: e-maildienstverlening in de breedte
} hoofdstuk 5: een e-mailantwoord in de diepte (p. 20)

Leeswijzer

Deze ‘Leidraad voor e-maildienstverlening in opvoedingsondersteuning’ is 
geen kant en klaar receptenboek om tot gegarandeerd succesrijke e-mail-
dienstverlening te komen. Het is ook niet het resultaat van wetenschappelijk 
onderzoek.
Het is wel een bundeling van aanbevelingen en voorbeelden die tot stand 
kwam op basis van een kader dat voorgelegd werd door de medewerkers 
van de Arteveldehogeschool en getoetst werd aan de praktijkervaring van 
opvoedingsondersteuners uit 8 organisaties.

Het zijn geen do’s en don’ts die te nemen of te laten zijn.
E-maildienstverlening zal immers in elke organisatie op maat moeten uitge-
bouwd worden, afhankelijk van de keuzes en de mogelijkheden van de or-
ganisatie. Daarom bevat deze methodiek diverse kaders die elke organisatie 
uitdagen om een eigen invulling en inkleuring te geven.
Naast beschrijvingen die tot reflectie aanzetten biedt deze methodiek:

Voorbeelden die illustreren hoe in concrete 

opvoedingsondersteuningsorganisaties deze aspecten worden aangepakt;

Aanbevelingen waarbij de organisatie zich kan afvragen of die al 
dan niet van toepassing zijn op de eigen context;

Vragen die de organisatie uitdagen om een en ander verder te con-
cretiseren of optimaliseren.

Een organisatie realiseert doorgaans veel meer dan e-maildienstverlening. 
In deze handleiding zoomen we enkel in op één van die mogelijke commu-
nicatievormen waardoor dit deelaspect van de werking mogelijk wat ‘uitver-
groot’ wordt. Elke organisatie zal deze informatie over e-maildienstverlening 
moeten concretiseren afhankelijk van de aandacht, energie, … die aan e-
maildienstverlening gespendeerd kan worden.
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1. METHODIEK VOOR E-MAILDIENSTVERLENING: WHAT’S IN A NAME?
Vooraleer	we	de	methodiek	over	e-maildienstverlening	kunnen	uitwerken,	wordt	kort	eerst	
gesitueerd wat met methodiek bedoeld wordt en welke aspecten we onderscheiden in een 
methodiek voor e-maildienstverlening.

Over ‘methodiek gesproken’ 
(Vlaeminck, 2009, p. 10)

Methodiek wil zeggen: de leer van een methode. 
Een methode betekent letterlijk de weg waar-
langs. Om te kunnen spreken over een methode 
moet ze voldoen aan drie essentiële vereisten: 
systematiek, doelgerichtheid en procesmatig-
heid. Systematiek en procesmatigheid laten zich 
uitdrukken via een structuur waarin stappen of 
fasen hetzij sequentieel (na elkaar) dan wel itera-
tief (zich herhalend, soms ook gelijktijdig) worden 
doorlopen. We noemen dit de structuur in de 
lengte. Elke stap of fase zal door diverse acto-
ren, ieder vanuit een eigen(zinnig) perspectief of 
kompas worden ingeschat. Elke methode zal zich 
daarom bezinnen over de vragen ‘Wie zijn deze 
actoren?’ en ‘ Wat zijn hun beweegredenen in het 
proces?’. Deze component duiden we aan met de 
structuur in de breedte. Om doelgerichtheid te 
garanderen zal een methode effectief en effici-
ent gebruik maken van adequate vaardigheden, 
technieken en middelen: structuur in de diepte, 
genoemd. 

Enkele vuistregels voor methodiek:

VUISTREGEL 1: een methodiek zit sterk geënt op 
de praktijk. 
Methodiek erkent én archiveert ervaringskennis 
uit goede praktijken én spoort kritisch-alert nieu-
we kennis op. Daarom koppelen we een kader 

voor het ‘sorteren’ van nieuwe kennis aan reflec-
tie vanuit praktijkervaringen.

VUISTREGEL 2: methodiek krijgt bij elke opvoe-
dingsondersteuner een persoonlijke kleur.
Bij de concrete toepassing zal een methodiek-
gebruiker de technisch-instrumentele kant van 
de methode koppelen aan authenticiteit. Daarom 
zijn deze aanbevelingen geen dwingend keurs-
lijf maar aansporingen om als opvoedingson-
dersteuner en/of als organisatie eigen keuzes te 
maken.

VUISTREGEL 3: methodiek veronderstelt een mix 
van correct tellen (cijfers) en accuraat vertellen 
(letters). 
Elke methodiek heeft nood aan nauwkeurig en 
zorgvuldig ordenen van data én aan heldere ver-
halen die de data in een context plaatsen. Daarom 
belichten we één en dezelfde e-mailpraktijk van-
uit verschillende focussen.

VUISTREGEL 4: methodiek biedt houvast bij het 
reflecteren op het handelen.
De dagelijkse praktijk noopt tot het nemen én 
funderen van keuzes voor zichzelf én voor der-
den. Methodiek biedt een kapstok aan. Daarom 
hopen we dat op basis van deze aanbevelingen, 
voorbeelden en vragen in de dagdagelijkse e-
maildienstverlening bewuste keuzes gemaakt 
worden.

VUISTREGEL 5: methodiek erkent professionele 
intuïtie, stille kennis, pragmatiek en spoort aan 
tot systematiek.           
Steeds vaker erkent methodiek de kracht van on-
uitgesproken kennis die het dagelijks handelen 
aanstuurt. Daarom wil deze leidraad een beschei-
den aanzet zijn met respect voor de competentie 
en ervaring van de medewerkers die de praktijk 
dagelijks realiseren.

Een methodiek voor 
e-maildienstverlening

Om e-maildienstverlening systematisch, proces-
matig en doelgericht te kunnen beschrijven én 
om aanbevelingen ter verbetering te formuleren, 
wordt e-mailondersteuning vanuit 5 focussen 
belicht.

Vooreerst kan e-maildienstverlening maar ver-
antwoord uitgewerkt worden als er een duidelijke 
visie en positionering van de e-maildienstverle-
ning is gerealiseerd: 
� welke doelgroep beogen we met de e-mail-

 dienstverlening? 
� Welke onderwerpen kunnen al dan niet via 
  e-mail beantwoord worden? 
� Hoe zal die e-maildienstverlening zich
  verhouden ten aanzien van ander dienst-
  verleningsaanbod?
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Dat is de achtergrond waarbinnen alle andere 
elementen vorm krijgen.

Ten tweede wordt het systematisch proces van
e-maildienstverlening uit de doeken gedaan. 
Welke stappen zetten we in het aanbieden van 
e-maildienstverlening, bijvoorbeeld i.v.m. ant-
woordtermijn of het gebruik van standaardant-
woorden en bijlagen? Welke stappen worden ge-
zet bij het formuleren van een e-mailantwoord? 
Dit noemen we ‘e-maildienstverlening in de 
lengte’.

Ten derde komt ‘e-maildienstverlening in de 
breedte’ aan bod. Wie is die vraagsteller en (hoe) 
houden we rekening met zijn/haar context?  Wie 
is de beantwoorder en hoe stelt die zich op als 
welzijnswerker?

Ten vierde gaan we in ‘e-maildienstverlening in 
de diepte’ op zoek naar aspecten die zorgen voor 
meer kwaliteit in het e-mailantwoord en in de e-
maildienstverlening. Aspecten als aandacht voor 
taal en stijl, voor registratie, deontologie en de 
website komen daarbij aan bod.

Vermits nieuwe methodiek ook nieuwe ken-
nis ontwikkelt, worden er ook specifieke termen 
gebruikt. Deze nieuwe begrippen worden ge-
definieerd en gebundeld. Tevens voorzien we ze 
van een index waar je ze in deze ‘leidraad voor 
e-maildienstverlening’ kan terugvinden.

VISIE EN POSITIONERING E-MAILDIENSTVERLENING

e-maildienstverlening

e-maildienstverlening in de lengte
e-mail-antwoord in de lengte

De vraagsteller en zijn context
De beantwoorder en zijn context

e-mail-antwoord in de diepte
e-maildienstverlening in de diepte

W in de breedte

V in de diepte

X in de lengte Nieuwe begrippen
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2. VISIE EN POSITIE VAN E-MAILDIENSTVERLENING

Visie op opvoedings-
ondersteuning centraal

“Het decreet van juli 2007 omschrijft opvoedings-
ondersteuning als ‘de laagdrempelige, gelaagde 
ondersteuning van ouders en opvoedingsverant-
woordelijken bij de opvoeding van kinderen’. 
Opvoedingsondersteuning bestaat dan uit al die 
activiteiten die tot doel hebben om ouders en 
opvoedingsverantwoordelijken steun te bieden 
bij het opvoeden.
...
Het uiteindelijke doel is:
•	 het uitbreiden	van	opvoedingsmogelijkheden	

en kansen van gezinnen enerzijds; 
•	 het	voorkomen	van	(zwaardere)	problemen	

anderzijds.

Door ouders te ondersteunen bij eenvoudige vra-
gen, wensen we de zelfstandigheid en vaardighe-
den om op te voeden uit te breiden.  Dit maakt 
ouders meer weerbaar ten aanzien van eventuele 
(zwaardere) problemen die zich in de toekomst 
zullen voordoen. Dit kan de instroom naar meer 
intensieve hulp beperken.

Belangrijke uitgangspunten bij opvoedingsonder-
steuning zijn:
•	 Laagdrempelige	 ondersteuning:	 gemakkelijk	

bereikbaar zijn, geen grote financiële inspan-
ningen vragen, niet-stigmatiserend zijn, cul-
tuur-sensitief zijn, … 

•	 Vraaggericht	 en	 participatief	 werken:	 uitgaan	
van vragen en behoeften van ouders. 

•	 Ondersteuning	op	maat:	elke	opvoedingsvraag	

ernstig nemen en een gepast antwoord geven. 
•	 Empowerment:	aansluiten	bij	de	deskundigheid	

van ouders en hen activeren om zelf oplossin-
gen te zoeken die passen in hun situatie. 

•	 Methodisch	werken:	 doordacht	 te	werk	 gaan,	
waarbij vragen worden geanalyseerd, nage-
dacht wordt over doelstellingen, strategieën. “ 

(EXPOO, 2011)

 
Als dit de visie en de uitgangspunten zijn van 
opvoedingsondersteuning, dan is alles in deze 
methodiek over e-maildienstverlening in opvoe-
dingsondersteuning daaraan ondergeschikt.
E-mailcommunicatie stimuleert soms om scherpe 
keuzes te maken (eigen aan het communicatie-
kanaal) en we bekijken dienstverlening via e-mail 
in deze nota met een vergrootglas (waardoor 
sommige aspecten even worden uitvergroot); 
toch blijft het ‘slechts’ een communicatiemiddel 
dat ten dienste staat van het uitvoeren van de 
organisatiedoelen.
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Over onlinedienstverlening 
in het algemeen en e-mail-
dienstverlening in het bijzonder

Kenmerken van e-maildienstverlening
Het welzijnswerk ontwikkelde de voorbije jaren 
talloze onlinehulp- of dienstverleningsvormen, 
zowel met als zonder interactie met hun cliënten 
of bezoekers. Op organisatiewebsites wordt op 
heel verschillende manieren informatie en docu-
mentatie verspreid waarbij we niet echt van inter-
actie tussen bezoeker en dienstverlener kunnen 
spreken. ‘Tips en adviezen’, ‘woordwolken’, ‘fre-
quently asked questions’, ‘links’, ‘getuigenissen’, 
‘nieuws en leestips’ worden als tools gebruikt om 
info voor de bezoeker de klok rond beschikbaar 
te maken.

Daarenboven gaan hulp- en dienstverleners soms 
online in interactie met hun doelpubliek. Via een 
‘forum’, ‘groepschats’ of ‘sociale netwerksites’ ge-
beurt deze communicatie in groep. 
Maar in de meeste situaties wordt de voorkeur 
gegeven aan één-op-één-contacten. Via ‘chats’, 
‘reacties op dagboeken’, ‘zelftest en educatieve 
spelen’ krijgt de hulp- en dienstverleningsrelatie 
tussen een cliënt en hulpverlener of een vraag-
steller en een beantwoorder vorm. Ook e-mail-
dienstverlening is online één-op-ééncommuni-
catie tussen de vraagsteller en de beantwoorder  
waarbij deze interactie niet gelijktijdig maar uit-
gesteld verloopt.

ONLINEHULP EN DIENSTVERLENINGSVORMEN IN WELZIJNSWERK
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Sterktes/kracht/voordelen van e-maildienstverlening

E-maildienstverlening heeft eigen voordelen. We formuleren er hier enkele – vooral in vergelijking met face-to-face of telefonische dienstverlening.

VOORDELEN VAN E-MAILDIENSTVERLENING

Voor de beantwoorder/organisatie

•	 Grotere	bereikbaarheid	in	tijd	=	
 24u/24u en 7d/7d
•	 Antwoordtijd kunnen plannen

•	 Thuiswerk	mogelijk

•	 Gestructureerd	kunnen	antwoorden
•	 Antwoord	even	kunnen	laten	liggen
=	er	is	tijd	voor	reflectie	

•	 Kans	voor	opzoekwerk	en	collegiaal	
consult

•	 Info	kunnen	meesturen	=	grotere	kans	
op volledigheid

•	 Ruimere	publieksgroep	kunnen	
bereiken

•	 Nieuwe	samenwerkingsmogelijkheden
(oa met organisaties van buiten de 
regio)

Voor de vraagsteller

•	 E-mail	kan	verstuurd	worden	op	het
moment dat vraagsteller er nood aan 
heeft

•	 Geen	verplaatsingstijd
•	 Geen	verlof	moeten	nemen

•	 Geen	verplaatsing	
•	 Geen	reiskost

•	 Vertelt	het	hoe	hij/zij	zelf	wil
•	 Vraagsteller	houdt	regie
•	 Verwoorden	vergt	afstand	en	
 rationalisering
•	 Kan	verhaal	begrenzen
•	 Info	kan	bewaard	en	nagelezen	
 worden

•	 Minder	rechtstreekse	confrontatie	
(geen onmiddellijke reactie van beant-
woorder, non-verbale valt weg, …)

•	 Comfort	(kan	discreet,	van	thuis	uit)	

Algemeen – voor alle betrokkenen

•	 Tijdsloos (24/24 uur en 7/7 dagen)
•	 Tijdsbesparend	(vb.	brochure
 doorsturen)

•	 Plaatsloze	dienstverlening

•	 Grote	mogelijkheid	tot	kwaliteit
•	 Mogelijkheid	tot	kwaliteitscontrole
•	 Even	laten	liggen	voor	de	vraag	of	het
 antwoord te verzenden

•	 Anonimiteit is mogelijk

•	 Kan	in	combinatie	met	andere
 communicatievormen  

Rubriek

TIJD

PLAATS

INHOUD

RELATIE

COMBINATIE
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Zwaktes/kwetsbaarheid/nadelen van e-maildienstverlening

E-maildienstverlening is ook kwetsbaar, heeft ook nadelen.

NADELEN VAN E-MAILDIENSTVERLENING

Voor de beantwoorder/organisatie

•	 E-mail	beantwoorden	is	tijdrovend

•	 Twijfel	na	afbreken	contact
•	 Beperkte	bekendheid	van	organisatie-

websites en e-mailadressen

•	 Geen	zicht	op	verborgen	vraag
•	 Kan	je	op	elke	vraag	een	antwoord

formuleren? (vb. heel complexe vraag 
of vb. aanmelding misbruik)

•	 Vraagsteller	kan	info	misbruiken

•	 Valkuil:	je	te	snel	als	expert	profileren	
ipv samen zoeken

•	 Authenticiteittwijfel 

•	Wat	met	vragen	van	buiten	de	‘regio’?

Voor de vraagsteller

•	Wachttijd	op	antwoord	(zeker	als	die	
onduidelijk is)

•	 Mail	formuleren	vergt	
onlinecompetenties

•	 Mail	formuleren	vergt	afstand	kunnen	
nemen – kunnen rationaliseren – kun-
nen verwoorden

•	 Confrontatie	met	info	zwart	op	wit	

Algemeen – voor alle betrokkenen

•	 Tijdsverschil	tussen	vraag	en
antwoord	=	kans	op	wijzigingen	in	
feiten en emoties

•	 Technische	storingen	(verzendfout	–	
downloadtijd – problemen met server, 
software of internetverbinding)

•	 Kans	op	misinterpretatie
•	 Kans	op	zelf	invullen/fantaseren	van	

ontbrekende info
•	 Gebrek	aan	nuances	via	

mailcommunicatie
•	 Kans	op	misbruik	van	informatie

•	 Te	snel	vervallen	in	standaardvragen
en -antwoorden

•	 Illusie	van	instantoplossing	
•	 Valkuil:	mail	wordt	vervanging	voor	

praten

Rubriek

TIJD

TECHNIEK

INHOUD

RELATIE

PLAATS
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Positie van e-maildienstverlening

Eén vogel maakt de lente niet: 
e-maildienstverlening vergt 
organisatiekeuzes
Eén vogel maakt de lente niet. Als een medewer-
ker een inhoudelijk antwoord per e-mail geeft op 
een opvoedingsondersteuningsvraag, realiseert 
hij e-maildienstverlening. Maar het betekent nog 
niet dat de organisatie er bewust voor kiest om 
op een systematische, kwaliteitsvolle wijze deze 
dienstverleningsvorm te ontwikkelen. Als dit wél 
zo is, dan zorgt de organisatie er voor dat aan het 
afhandelen van een e-mailvraag de nodige aan-
dacht besteed wordt, de medewerker daarvoor 
de nodige tijd en ruimte krijgt, specifieke vorming 
voor deze dienstverleningsvorm wordt georgani-
seerd en e-maildienstverlening ook op de website 
en in de organisatiepromotie duidelijk geformu-
leerd wordt. Er zullen ook  (minimale) afspraken 
tussen de medewerkers gemaakt worden over de 
realisatie van deze vorm van dienstverlening.

Waarom startten opvoedings-
organisaties met e-maildienstverlening?

Op de vraag waarom 

e-maildienstverlening werd aangeboden, 

antwoordden de deelnemers aan de 

methodiekontwikkelingsgroep:

•	 “vanuit de nieuwe website merkten we dat 

 we zo mensen kunnen bereiken”

•	  “mail = vanzelfsprekend voor de doelgroep”

•	 “Logisch gevolg: als je afspraak kan maken 

 via e-mail, kan je ook een inhoudelijke vraag 

 stellen”

•	 “E-mailvragen kwamen in stijgende lijn”

•	 “Uitbreiden dienstverleningsaanbod”

•	 “Groter bereik in tijd: ouder kan e-mail altijd 

 sturen”

•	 “24/24 + 7/7 bereikbaar”

•	 “Extra	communicatiekanaal	aanbieden”

•	 “Telefoonpermanentie	was	beperkt”

•	 “Drempel	verlagen”

•	 “Nieuwe	doelgroepen	(druk	bezette/

 werkende ouders, slechthorenden, …)”

•	 “Ouders	hebben	geen	tijd	(snel	eens	een	

 mailtje sturen)”

•	 “Goedkoper	voor	de	oproeper	dan	telefoon	

 of je moeten verplaatsen”“anoniem”

Enkele citaten uit organisatiedocumenten:

•	 “We willen een zo divers mogelijk aanbod” 

 (Opvoedingswinkel Antwerpen)

•	 “Meer oproepen” (Opvoedingslijn)

•	 “Eén van de laagdrempelige anonieme 

 instappoorten naar ondersteuning” 

 (Opvoedingslijn)

•	 “Gratis opvoedingsadvies” (Webnanny)

•	 “We vertrekken vanuit concrete vragen 

van ouders en zoeken, samen met hen, naar 

een	antwoord	op	maat.	Dit	alles	is	gratis	en	

anoniem” (Opvoedingswinkels)

•	 “De	klant	van	vandaag	wil	sneller	en	beter	

bediend worden via het kanaal dat hem op 

het gewenste ogenblik het best lijkt.”	(Kind	&	

Gezin)

•	 “Dienstverlening	moet	ook	mogelijk	zijn	voor	

mensen die (nog) geen gebruik maken van 

fysieke dienstverlening. Andere (volwaardige) 

vormen en kanalen zijn daarom 

noodzakelijk.” (Kind	&	Gezin)	
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	 • Voor welke thema’s niet (bijvoorbeeld:
crisisvragen of vragen naar medische info)?

	 • Voor welke dienstverlening is e-mail
bedoeld? Info? Advies? Steun? Begeleiding? 

	 • Focus je met je e-maildienstverlening op 
éénmalige vragen en antwoorden? Of fo-
cus je ook op e-mailtreinen*?

	 • Wordt het dienstverleningsaanbod ook
gebruikt zoals het bedoeld is? 

	 • Wil je het stellen van e-mailvragen stimule-
ren, gelijk houden of eerder ontmoedigen?

	 • Ga je uit van het principe: via het commu-
nicatiekanaal dat de klant/cliënt kiest, 
zullen we hem/haar ook antwoorden? Of 
bekijk je dit anders?

*  e-mailtrein = heen en weer mailen van vragen en 

antwoorden tussen gesprekspartners omtrent eenzelf-

de thema.

face-to-face

P
e-mail

I
FAQ’s

R
1 op 1 chat

telefoon

F
tips en

adviezen

H
links

S
sociale 

netwerksites

vormingsaanbod

U

zelftests

J
getuigenis

K
nieuws

oudergroep

T
serious games

O

forum

• • • • • •

inloopteam

G
woordwolk

Q
groeps-chat

E-maildienstverlening naast 
andere dienstverleningsvormen en 
hulpmiddelen
Elke organisatie biedt haar eigen ‘mix’ van dienst-
verleningsvormen  en hulpmiddelen aan.
Soms zijn deze vormen complementair of 
evenwaardig.
Soms staan ze los van elkaar.
Soms is de ene dienstverleningsvorm toeleiding 
naar een andere contactvorm.
Soms komt de ene dienstverleningvorm in de 
plaats van een andere.
Het dienstverleningsaanbod van een organisatie 
evolueert.

b Checklist	voor	het	bepalen	van	de	positie
van e-maildienstverlening naast andere 
dienstverleningsvormen

	 • Welke dienstverleningsvormen worden in
jouw organisatie aangeboden aan welke 
doelgroep? 

	 • Welke dienstverleningsvormen maken het 
leeuwendeel van je doelgroepcontacten 
uit?

	 • Welke dienstverleningsvormen zijn neven-
geschikt (= beogen dezelfde doelgroep 
met dezelfde thema’s)?

	 • Welke dienstverleningsvormen zijn com-
plementair (= beogen andere doelgroep 
en/of ander thema)?

	 • Welke dienstverleningsvormen zijn toe-
leiding tot andere vormen?

	 • Welke dienstverleningsvormen zijn beschik-
baar maar worden niet echt in de kijker 
gezet?

	 • Voor welke doelgroep is e-maildienst-
verlening bedoeld? En voor welke doel-
groep niet?

	 • Voor welke thema’s is e-maildienstverlening
bedoeld?

Voor deze leidraad kwamen we op basis van 
antwoorden op deze vragen tot volgende 
vaststellingen:
� E-maildienstverlening heeft in alle organisa-
  ties een (duidelijke) plaats.
� Die plaats kan verschillend zijn, bijvoorbeeld:

 - Als wezenlijk/evenwaardig dienstverle-
  ningsaanbod naast ander aanbod;

  - Als eerste dienstverlening en toeleiding 
   naar face-to-face-contacten of telefoon;
  - Als onderdeel van blended dienst-
   verlening.
� E-maildienstverlening is bij vele opvoedings-
  ondersteuningsorganisaties meestal bedoeld
  voor een eenmalig contact.
� Er is bereidheid om te evolueren in aanbod 
  van dienstverleningsvormen.
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3. E-MAILDIENSTVERLENING ROND OPVOEDINGSONDERSTEUNING IN DE LENGTE                        
Om	op	een	procesmatige	en	systematische	wijze	e-maildienstverlening	te	organiseren	is	
het wenselijk om twee dimensies van dit proces scherp te krijgen:
•	 enerzijds	zijn	er	de	basiskeuzes	die	de	organisatie	maakt	ivm	het	
 e-maildienstverleningsaanbod;
•	 anderzijds	is	er	het	stappenplan	dat	afgelegd	wordt	vanaf	het	binnenkomen	van	een	
 e-mailvraag tot na het verzenden van het e-mailantwoord.
Op beide dimensies gaan we in.

E-maildienstverlening in de 
lengte

Kiezen we voor éénmalige 
e-mailantwoorden of is een 
e-mailondersteuningstraject
ook mogelijk?
In aansluiting met de algemene dienstverlenings-
opdracht van de opvoedingsondersteunings-
organisaties wordt door de meeste betrokken 
opvoedingswinkels gekozen voor éénmalige 
e-mailantwoorden. Voor het verlenen van peda-
gogisch advies wordt wel een ‘ondersteunings-
traject van 5 gesprekken voorzien’. Daarom lijkt 
het voor e-maildienstverlening ook zinvol om de 
mogelijkheid uit te bouwen om rond eenzelfde 
opvoedingsvraag meerdere e-mails over en weer 
te voorzien. Het kan immers zijn dat, afhankelijk 
van de e-mailvraag en de gegeven informatie, het 
de beste dienstverlening is dat de de vraagsteller 
uitgenodigd wordt om terug te mailen met con-
cretere informatie of met een reactie. 
E-mailtreinen (opeenvolgende mails tussen vraag-
steller en beantwoorder over hetzelfde onder-
werp) komen wel reeds oa bij de Opvoedingslijn 
voor.

E-maildienstverlening moet je plannen
E-mails beantwoorden is minder dwingend dan 
een (telefoon-)gesprek beantwoorden. Je kan 
de mail immers even laten liggen vooraleer die 
te beantwoorden. Toch lukt  ‘even tussendoor 
e-mails beantwoorden’ niet als e-maildienstver-
lening een zekere omvang krijgt. Overigens kwa-
liteitsvol e-mails beantwoorden vergt concen-
tratie.	Conclusie	is:	maak	structureel	tijd	voor	het	
beantwoorden van e-mails zodat dit ongestoord 
en geconcentreerd kan gebeuren.

Een e-mailantwoord in de lengte

Welke stappen worden voorzien in zorgvuldige e-
maildienstverlening tussen het binnenkomen van 
de e-mailvraag en de nazorg na het verzenden 
van het e-mailantwoord?
En welke aspecten komen aan bod in een goed 
e-maildienstverleningsantwoord?
Beide aspecten worden uitgewerkt.
Daarbij gaan we uit van een e-maildienstverle-
ningsvraag die een op maat geformuleerd ant-
woord veronderstelt dat meer is dan het doorstu-
ren van een brochure of document dat ter info 
wordt opgevraagd.
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Mogelijke
reactie opvolgen

Automatische
ontvangst-
bevestiging

Wie krijgt
e-mail

Wie beantwoordt
de e-mail

(soms mailvraag
doorsturen

naar experts)

Wie leest e-mail-
antwoord na

Wie verstuurt
e-mailantwoord

Registreren
en klasseren

De acht stappen in 
e-maildienstverlening

Aanbevelingen in verband met …

? … het sturen van een automatische ont-
vangstbevestiging
Stuur onmiddellijk een automatische ont-
vangstbevestiging als je een e-mailvraag 
krijgt
•	 om	aan	 te	geven	dat	 je	de	e-mailvraag	
 goed hebt ontvangen;
•	 om	te	checken	of	het	e-mailadres	van	de	
 vraagsteller correct is;
•	 om	duidelijk	 aan	 te	 geven	wanneer	 de	

vraagsteller een antwoord mag ver-
wachten.

Beste,

We hebben uw e-mail goed ontvangen. Eén 

van onze medewerkers zal u binnen de drie 

werkdagen een antwoord bezorgen.

? … wie ontvangt de e-mail?
Zorg er voor dat enkel bevoegde mede-
werkers de e-mailvraag te lezen krijgen.
Maak voor het verzenden van zijn vraag 
op de website duidelijk aan de vraagsteller 
waar de mail zal terechtkomen.

? … wie beantwoordt de e-mail?
Zorg voor een duidelijke toewijzing wie de 
e-mail zal beantwoorden zodat niet meer-
dere medewerkers dezelfde mail beant-
woorden of dat een e-mailvraag blijft lig-
gen omdat niemand ze opneemt.
Zorg dat de beantwoorder duidelijk weet 
dat van hem/haar een antwoord (binnen 
de afgesproken termijn) verwacht wordt.

? … e-mailvragen doorsturen naar experts
Als je e-mailvragen ter beantwoording 
doorstuurt naar experts, maak de vraag-
steller dan vooraf duidelijk dat dit kan 
gebeuren.
Maak duidelijke afspraken met de experts 
over wie het antwoord doorstuurt naar de 
vraagsteller en wie de mail ondertekent.

“Voor het beantwoorden van opvoedingsvragen 

werkt de redactie van Groeimee.be samen met 

de Kind en Gezin-Lijn, de Opvoedingslijn of 

inhoudelijke	experten.”

http://www.groeimee.be/contact_us

? … het nalezen van een e-mailantwoord
Verzorg het nalezen van het e-mailant-
woord vóór het verzenden.

Dit kan gebeuren door …
… de beantwoorder zelf – door het gefor-

muleerde antwoord even te laten liggen 
en te herlezen.

… een andere medewerker.
Focus bij het nalezen van het e-mailant-
woord op …

 - inhoudelijke juistheid en volledigheid.
 - correcte taal en stijl (zie e-mail-

antwoord in de diepte)
 - het vermijden van té persoonlijke in-

kleuring van het antwoord. Opvoeding 
is immers geen exacte wetenschap.

? … het versturen van de antwoordmail
Maak een sluitend systeem zodat duidelijk 
is wie wanneer welk e-mailantwoord ver-
zonden heeft.

? … registreren en klasseren van e-mail-
communicatie
Kwaliteitsvolle e-maildienstverlening vergt 
een eenduidige en volledige registratie en 
klassering van de e-mailcommunicatie.
Zorg voor een eenvoudige overzichtelijke 
registratie over wie, wanneer welke van 
deze stappen heeft gezet.
Maak een overzichtelijk klassement van e-
mailvragen en hun antwoorden (zie e-mail-
dienstverlening  in de diepte).
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0. Voorbereiden van het e-mailantwoord

1. Begroeten

2. Antwoord formuleren

•	Kernvraag/kernvragen	herhalen

•	Antwoorden

•	Verwijzen

•	Extra	literatuur/documentatie	meesturen

3. Afsluiten

4. Ondertekenen

0.  Voorbereiden van het  e-mailantwoord

? Print  de mail van de vraagsteller af, zeker bij
complexere mails.

? Lees de mail van de vraagsteller grondig:
Wat is de kernvraag?

? Brainstorm over het antwoord.

? Raadpleeg informatie, collega’s of experts 
indien nodig.

? Laat een mailprint niet rondslingeren.

? … het opvolgen van mogelijke reacties
Zorg voor een duidelijke werkwijze voor 
het opvolgen van (mogelijke) reacties op 
e-mails

… zowel voor inventariseren van de in-
 houd van deze reacties

 … als voor het (mogelijk) formuleren
 van een antwoord op die reacties.

Neem je actief contact op als je je zorgen 
maakt bij vragen die beantwoord werden 
per mail maar geen reactie meer uitlokten 
bij de vraagsteller?

De aspecten van een e-mailantwoord 
Elk e-mailantwoord bevat een aantal aspecten. 
Het is daarbij niet belangrijk dat al deze aspecten 
in duidelijk afgelijnde alinea’s aan bod komen. Wel 
dagen de vragen, voorbeelden en aanbevelingen 
bij al deze aspecten je uit om keuzes te maken en 
te overwegen welke eenheid en/of verscheiden-
heid je in e-mailantwoorden vanuit je organisatie 
wil nastreven.

Vooraf: Bij het formuleren van een e-mailant-
woord zal het er op aan komen om de juiste 
balans te vinden tussen enerzijds aansluiten bij 
de taal, de stijl, het niveau, de nabijheid of af-
standelijkheid waarmee de vraagsteller zijn/haar 
e-mailvraag formuleert en anderzijds de taal, stijl, 
expertise, nabijheid of afstandelijkheid waarmee 
de opvoedingsondersteuningsorganisatie zich wil 
profileren. 

1. Begroeten

b Kies je voor een persoonlijke of afstande-
lijke begroeting?

	 • Kies je voor een formele of informele 
begroeting?

	 • Wil je de naam van de vraagsteller ge-
bruiken?

	 • Wil je in je organisatie hierin eenvormig-
heid of mag dit verschillen?

? Volg de stijl van de vraagsteller.

? Hou rekening met de richtlijnen van de 
organisatie.

? Blijf er oog voor hebben dat je communi-
ceert vanuit een professionele setting. 
Wees dus niet te familiair. 

•	 Beste,	of		Dag,

•	 Beste	ouder,

•	 Dag	Ellen,

•	 Geachte	mevrouw,

•	 Lieve	mama,
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2. Antwoord formuleren

• Kernvraag, -vragen herhalen

b Worden er in de mail één of meerdere 
kernvragen gesteld?

	 • Welke kernvraag formuleert de vraagsteller 
zelf?

	 • Erken je de vraag die in de mail staat als 
kernvraag of zie je een onderliggende 
vraag als kernvraag?

	 • Beschik je over voldoende informatie om 
een antwoord te formuleren?

	 • Als je niet over voldoende informatie be-
schikt om een kernvraag te distilleren …
… kies je er dan voor om vanuit een aantal 

mogelijke hypotheses te antwoorden?
… of kies je er voor om een aantal vragen 

te stellen in je antwoordmail  om meer 
info te krijgen?

? Herhaal de kernvraag …
- Om te verifiëren of je elkaar goed begre-

pen hebt.
- Om aan te geven op welke elementen 

uit de e-mailvraag je een antwoord zal 
formuleren.

? Hoed je er voor om ontbrekende info zelf 
‘in te vullen’. 

? Pas op voor waarde-oordelen. Toets hypo-
theses. 

? Stel vragen naar bijkomende informatie.

? Beperk je tot algemeen advies als je over 
beperkte informatie in de e-mailvraag be-
schikt. 

In je mail stel je eigenlijk twee vragen: je wil 

weten of je zoontje de enige is met driftbuien. 

En je vraagt je af hoe je daarop best reageert 

zonder de ‘boeman’ te worden.

• Antwoorden

b Besteed in je antwoord aandacht aan:
- Beleving én inhoud;
- Expertise-inbreng én empoweren;
- Directiviteit versus non-directiviteit.

	 • Zorg voor een correct antwoord. Dit 
betekent:
- Geef exacte gegevens waar het moet 

(vb. medische info of gegevens over 
voedingsingrediënten).

- Maak duidelijk dat je opvoedingsadvies 
niet de enige waarheid is. 

•	 Als	je	zoontje	iets	vraagt,	let	er	dan	goed	op

 om …

•	 Laat	merken	dat	je	die	vorm	van	agressie	niet

 tolereert

•	 Dan	moet	je	…

•	 Je	kan	dit	als	ouder	bijvoorbeeld	stimuleren

 door …

•	 Zou	u	haar	als	oma	niet	kunnen	helpen	om	

 tot rust te komen door …

•	 Bij	volgende	tips	zitten	er	wellicht	een	paar	

 bij die je kan uitproberen: …

•	 Vanuit	onze	organisatie	raden	we	aan	….

• Verwijzen

b Nodig je in je antwoord uit om nog eens 
terug te mailen (bijv. door vragen te stellen) 
of hou je het liever bij 1 e-mailantwoord?

	 • Nodig je de vraagsteller liever uit om op 
een andere wijze met je organisatie con-
tact te nemen?

	 • Verwijs je de vraagsteller door naar een
andere expert of organisatie?  (zie ook e-
mailantwoord in de breedte)
Zo ja, rond welke vragen?

 ? Ga er van uit dat de vraagsteller een
antwoord verwacht per e-mail – ook als je 
een expert raadpleegt.

? Motiveer waarom je met de vraagsteller op 
een andere wijze wil communiceren.

? Argumenteer waarom je  de vraagsteller 
doorverwijst.

? Overweeg of het wel verantwoord is dat je 
de e-mailvraag doorstuurt naar een 
expert of een andere organisatie. (zie ook 
deontologie [p. 23])

•	 Dit	waren	enkele	algemene	reacties.

•	 Een	concreter	antwoord	kan	ik	je	bezorgen

als je me op volgende vragen een antwoord 

kan bezorgen ….

•	 Voor	de	juiste	medicatie	neem	je	best

contact op met je huisarts.

•	 Zoals	op	onze	website	staat	sturen	we	je

vragen in verband met druggebruik door 

naar	De	Druglijn.be.

• Extra literatuur/documentatie meesturen

b Verwerk je al je informatie in het e-mail-
antwoord of stuur je extra informatie mee?
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	 • Stuur je die extra informatie mee …
… via een hyperlink in de e-mail?

Let op: dit werkt alleen als ‘internet werkt’ 
en zo lang als die extra info op die plaats 
blijft.
Voordeel: je kan dit document steeds 
actualiseren.

… in een document in bijlage? 
Voordeel: zolang de vraagsteller de ant-
woordmail bewaart, blijft dit document 
beschikbaar.

 ? Bezorg extra informatie …
… als er een duidelijke vraag naar is;
… om vraagsteller het gevoel te geven dat 

hij/zij niet alleen met die vraag zit.

? Bezorg geen extra informatie …
… als die een vervanging wordt van je 

e-mailantwoord;
… als de bijlage geen bijkomende info dan 

in je mailantwoord geeft. 

•	 Over	‘nachtmerries	bij	peuters’	vind	je	nog

meer info op onze website. http://www.

reddie-teddy.be/opvoeding/peuter/slapen/

Pages/Mijnpeuterheeftnachtmerries.aspx

•	 Over	‘nachtmerries	bij	peuters’	vind	je	nog

meer info op onze website; Klik hier

•	 Als	bijlage	vind	je	nog	meer	info	over

slaapproblemen bij peuters in de folder.

3 Afsluiten

b Nodig je de vraagsteller nog uit tot verdere 
contactname?

	 • Gebruik je een standaard-afsluitzin?
	 • Bemoedig je de vraagsteller?

? Sluit waar mogelijk af door te verwijzen 
naar de hulpvraag.

? Sommige organisaties grijpen hier de kans 
om te verwijzen naar andere contactmo-
gelijkheden. 

•	 Ik	wens	jullie	een	zachte	kampeernacht.

•	 Veel	succes.

•	 Hopelijk	heb	je	hiermee	een	antwoord	op	je	

 vraag

•	 Bel	of	mail	gerust	terug.

4 Ondertekenen

b Wie ondertekent de antwoordmail?
	 • Onderteken je met …

… je naam?
… je functie?
… de naam van de organisatie?
… een combinatie?

? Als je de mailalliantie wil benadrukken, ge-
bruik dan een persoonsnaam of functie in 
de ondertekening

? Als je de expertise wil benadrukken, gebruik 
dan de naam van de functie of organisatie 
in de ondertekening

? Zorg er voor dat – zeker intern – traceer-
baar is wie het antwoord formuleerde

? Als de vraagsteller op een andere wijze con-
tact moet kunnen nemen met de beant-
woorder, moet de naam van de beantwoor-
der ook voor hem/haar traceerbaar zijn.

? Ondertekening kan ook aansluiten bij de 
stijl van de mail van de vraagsteller en de 
stijl van de begroeting in de antwoordmail.

 

•	 Anniek	Saelens

•	 Anniek	Saelens

	 De	Opvoedingswinkel

•	 Anniek	Saelens

 consulente

•	 Anniek	Saelens

 consulente opvoedingswinkel

•	 A.	Saelens

•	 A.	S.

•	 de	webnanny

•	 de	opvoedingstelefoon.be

 Anniek Saelens

 consulente

 Opvoedingswinkel 

 www.opvoedingswinkel.be

 tel: 01/234.56.78

 e-mail: a.saelens@opvoeding.be

Zonder er in deze e-mailmethodiek verder op 
door te gaan, zullen volgende situaties wellicht 
extra aandacht vragen:

b Hoe antwoorden op een zeer open, zeer 
algemene, brede vraag?

	 • Hoe antwoorden op e-mail waaruit zeer 
beperkte taalvaardigheid van de vraagstel-
ler blijkt?

	 • Hoe antwoorden op een zeer verwarrende 
mail van de vraagsteller?

	 • Hoe antwoorden op crisismails?
	 • Hoe een e-mailtrein stopzetten?
	 • Hoe omspringen met vaste e-mailvraag-

stellers (cfr. veelbellers, veelchatters)?
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4. E-MAILDIENSTVERLENING ROND OPVOEDINGSONDERSTEUNING IN DE BREEDTE                     
De	kernactoren	bij	e-maildienstverlening	zijn	vanzelfsprekend	de	vraagsteller	en	de	
e-mailbeantwoorder.
Toch willen we bij deze e-mailmethodiek even inzoomen op elk van deze actoren en 
stilstaan bij een aantal keuzes en vragen.

De vraagsteller en zijn omgeving

Belangrijke uitgangspunten:
•	 Organisaties	die	opvoedingsondersteuning	bie-

den, ijveren er voor om opvoedingsproblemen 
te normaliseren, om het taboe omtrent opvoe-
dingsthema’s meer bespreekbaar te maken.

•	 Opvoedingsondersteuningsorganisaties	werken
met de gegevens waarover ze beschikken. 

Als deze uitgangspunten doorgetrokken worden 
naar e-maildienstverlening betekent dit:
•	 Hulpvragen	kúnnen	anoniem	gesteld	worden,	

maar de vraagstellers worden niet gestimuleerd 
om e-mailadressen met een fictieve naam aan 
te maken.

•	 Strikt	genomen	hebben	we	enkel	een	e-mail-
adres nodig om een antwoord te kunnen 
terugbezorgen.

•	 Je	kan	overwegen	of	het	wenselijk/nodig	is	
om bijkomende informatie van de vraagsteller 
te krijgen.
Bijvoorbeeld:
-	 Geslacht	van	de	vraagsteller;	
- Leeftijd van de vraagsteller;
-	 Relatie	in	de	opvoedingsituatie;
-	 Geslacht	van	het	kind	of	de	jongere;
- Leeftijd van het kind of de jongere.

Speciale aandacht gaat uit naar ‘schoonmoeder-
mails’ en ‘mails met relationele problematiek tus-
sen de opvoeders’. 
Onder ‘schoonmoedermails’ verstaan we die 
mails waarbij de vraagsteller geen vraag stelt over 
een eigen opvoedingssituatie maar waar de vraag 
betrekking heeft op een opvoedingssituatie waar-
over de vraagsteller zich zorgen maakt over de 
aanpak door de (andere) opvoeder. 
Twee aanbevelingen zijn van belang bij het be-
antwoorden van deze mails:
•	 Ga	zowel	in	op	de	opvoedingsvraag	als	op	het	

relationele aspect tussen de (beide) opvoeders.
•	 Toetssteen	 bij	 je	 antwoord	 =	 de	 ontbrekende	

opvoeder zou zich respectvol behandeld moe-
ten kunnen voelen als hij/zij het e-mailant-
woord leest.

Niet alleen de vraagsteller staat centraal; ook de 
context van de vraagsteller mag/kan mee in het 
e-mailantwoord opgenomen worden.

? Zet de vraagsteller aan tot nadenken of het 
opvoedingsprobleem zich ook voordoet in 
andere contexten (thuis, op school, in de 
jeugdbeweging, …).

? Vraag hoe de andere partner in de thuis-
situatie naar de opvoedingsvraag kijkt, is 
niet evident als je niet weet of er een an-
dere partner is.

? Stimuleer de vraagsteller om na te gaan bij 
wie uit de omgeving hij/zij ook nog met 
deze opvoedingsvraag terecht kan. 

•	 Maakt	je	zoontje	zich	ook	soms	onverwacht

 boos op zijn juf op school?

•	 We	hebben	je	vraag	graag	beantwoord.

Ken je in je buurt iemand aan wie je deze 

vraag ook zou kunnen stellen en die jouw 

dochtertje kent? Misschien heeft hij/zij nog 

andere tips die je kunnen helpen.

De e-mailbeantwoorder en zijn 
omgeving

b Stel je je als e-mailbeantwoorder op als een 
‘ik’ (de expert, de dienstverlener, …) of als 
een ‘wij’ (lid van de organisatie, het team, 
…)?

	 • Maak je op de website of in het mail-
antwoord duidelijk of de e-mail beant-
woord wordt door een beroepskracht of 
door een vrijwilliger?
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	 • Betrek je bij het antwoorden van opvoe-
dingsondersteuningsvragen experts?
- Rond welke thema’s wel en waarom?
- Sporadisch of altijd?
- Op eigen initiatief of omdat het ‘afspraak’ 

is in de organisatie?

	 • Vermeld je in het e-mailantwoord dat je 
een expert raadpleegde?

? Antwoorden vanuit een ‘ik’-perspectief 
maakt duidelijk dat er in opvoedingssitu-
aties ook andere perspectieven mogelijk 
zijn.

? Antwoorden vanuit een ‘wij’-perspectief 
maakt duidelijk dat je vanuit een professio-
nele werksituatie antwoordt.

? In plaats van te antwoorden in de eerste 
persoon (‘ik’ of ‘wij’) kan je in de antwoord-
mail ook opteren voor de tweede persoon 
(‘Je kan …’).

? Expertconsults vermelden in je antwoord 
kan het problematische van de situatie (te 
sterk) benadrukken.

? Vermeld je bronnen als je bijvoorbeeld naar 
onderzoeksgegevens verwijst.

? Als je in je mail doorverwijst naar concrete 
experts, verwijs dan bij voorkeur naar ex-
perts die ook per e-mail bereikbaar zijn.



20

5. E-MAILDIENSTVERLENING ROND OPVOEDINGSONDERSTEUNING IN DE DIEPTE                           
Kwaliteitsvolle	e-maildienstverlening	betekent	dat	je	effectief	en	efficiënt	gebruik	maakt	
van	adequate	vaardigheden,	technieken	en	middelen.	Dit	noemen	we	in	deze	methodiek:		
structuur in de diepte.
We maken daarbij een opsplitsing tussen aandachtspunten omtrent het kwaliteitsvol 
beantwoorden van een e-mail  (= e-mailantwoord in de diepte) en het kwaliteitsvol 
organiseren van e-maildienstverlening (= e-maildienstverlening in de diepte).

Een e-mailantwoord in de diepte

Zeven elementen krijgen aandacht als een be-
antwoorder kwaliteit in zijn e-mailantwoord wil 
steken.

Structurele
opbouw

Sfeer en
emotie

Taal

Stijl

Standaard-
antwoorden

Alliantie

Layout

Taal in een e-mailantwoord

? Foutloos en correct schrijven is mogelijk 
en straalt professionaliteit uit.

? Pas je taalgebruik indien mogelijk aan aan 
de vraagsteller.

? E-mail = geschreven taal, gebruik dus geen 
spreektaal.

? Vermijd afkortingen.

? Pas op met vakjargon.

? Lees je e-mailantwoord na.

Stijl in een e-mailantwoord

? Pas je stijl aan aan de mail van de vraag-
steller. 

? Gebruik consequent je-jouw- of u-uw-
vorm.

? Let op voor gebruik van (teveel) verklein-
woorden.

Structurele opbouw van een 
e-mailantwoord

? Een e-mail is geen dossier: wees dus to the 
point en niet té uitvoerig.

? Zorg er voor dat je antwoord helder en
logisch is opgebouwd.

? Herlees je antwoord en ga na of alles
duidelijk geïnterpreteerd kan worden.

Commentaren	uit	de	praktijk	ivm	taalgebruik

en –stijl aanpassen aan vraagsteller:

“Je	moet	zeker	aansluiting	maken,	maar	je	

bent geen vriend, mensen schrijven je aan als 

expert.”	(Groeimee)

“akkoord, maar blijf professioneel”	(Kind	&	

Gezin)

“als een vraagsteller in w81sff stijl schrijft, 

nemen we dat niet over” (Webnanny)
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Gebruik maken van inhoudelijke 
standaardantwoorden?

Standaardantwoorden ter beschikking hebben is 
zinvol om …
… eenzelfde inhoudelijk antwoord te formuleren
 op eenzelfde e-mailvraag;
… volledigheid van een antwoord te kunnen
 ‘garanderen’;
… het antwoord niet te laten afhangen van (soms
 wel 10) verschillende medewerkers.

Wat als zeer belangrijk ervaren wordt, is een-
zelfde INHOUD te garanderen, niet eenzelfde 
VORM.
Een persoonlijk antwoord op de mail van de 
vraagsteller is belangrijk.
De opvoedingsondersteuningsorganisaties ma-
ken de duidelijke keuze om geen ‘mailbot’
(= automatische mail-robot) te zijn.
Daarom wordt elke standaardinhoud geperso-
naliseerd in een persoonlijk e-mailantwoord aan 
de vraagsteller.

Lay-out van een e-mailantwoord

? Lay-out ondersteunt inhoud; oa: nieuw
idee = nieuwe alinea.

? Gebruik opsommingstekens indien nuttig.

? Gebruik in je mail een tabel waarin je je 
tekst plaatst. Zo loopt je mailantwoord 
niet te breed uit als de computerinstellin-
gen bij de vraagsteller anders zouden zijn 
ingesteld.

Sfeer en emotie in een e-mailantwoord

? Expliciteer sfeer/emotie van de e-mail in je 
antwoord.

? Zorg er voor neerslachtige emotie niet te 
versterken.

? Wees je bewust dat de emotie bij de vraag-
steller NU reeds anders kan zijn dan toen 
hij/zij de e-mailvraag verstuurde.

Alliantie met de vraagsteller in een 
e-mailantwoord

In het welzijnswerk vinden we het doorgaans be-
langrijk om werk te maken van de vertrouwens-
band tussen de clïënt en de dienstverlener.
In e-maildienstverlening benadrukken we dit door 
aandacht te besteden aan ‘de e-mailalliantie’. 
Dat is de ver(stand)houding - ‘relatie’ - tussen de 
vraagsteller en de beantwoorder die zorgt voor 
vertrouwen en openheid.

Volgende elementen kunnen de alliantie 
versterken:

? Erken de vraag.

? Erken de vraagsteller.

? Erken het vertrouwen in de organisatie.

? Bevestig wat al goed loopt.

? Moedig aan bij afronding.       
 
? Gebruik je-vorm.

? Gebruik naam van opvoeder en kind.

b Kies je voor het creëren van een e-mail-
alliantie?

	 • Waarom (wel of niet)?

	 • Wanneer (wel/niet)? 

? Verwoord je betrokkenheid bij de vraag van 
de vraagsteller.

? ‘Erkenning geven’ is al een begin van 
antwoord.

? Feiten herhalen kan.

•	 Bedankt	voor	uw	vertrouwen	in	onze

 organisatie door ons uw mail te sturen.

•	 Ik	heb	je	vraag	met	aandacht	gelezen	…
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E-maildienstverlening in de diepte

Kwaliteitsvolle	 dienstverlening	 veronderstelt	 ook	
dat op elke e-mail binnen een redelijke termijn 
wordt geantwoord en dat er werd nagedacht om 
het behandelen van e-mailvragen en –antwoor-
den zo veilig en verantwoord mogelijk gebeurt. 
Op zeven van deze aspecten zoomen we in:

Een verantwoorde antwoordtermijn
Afhankelijk van de organisatie, de werkwijze en 
de doelstellingen van de e-maildienstverlening 
bedraagt de haalbare antwoordtijd rond opvoe-
dingsondersteuningsvragen in de organisaties 
van deze methodiekkring tussen de 2 en de 10 
dagen.

De meeste organisaties trachten binnen de 2 à 4 
werkdagen een antwoord te formuleren.

Antwoord-
termijn

Kwaliteits-
borging

E-mail
software

Deontologie

Website

E-mail-
adres of web-

formulier

Registratie

Voor één organisatie die haar e-mailvragen vaak 
doorstuurt naar (externe) experts, loopt de ant-
woordtijd op tot 10 dagen.

Van essentieel belang is dat de vraagsteller weet 
binnen welke termijn hij/zij een antwoord kan 
verwachten. 
Dit kan je meedelen op de website vóór de 
vraagsteller zijn /haar e-mail verstuurt of via 
een automatische ontvangstbevestiging van de 
e-mailvraag.
Een motivering waarom een e-mailantwoord lan-
ger dan 3 werkdagen op zich laat wachten, lijkt 
wenselijk.

E-mailsoftware
De meeste organisaties werken met gebruikelijke, 
vrij beschikbare e-mailsoftware (bijv.: Microsoft 
Office Outlook).
Sommige organisaties werken met een eigen – 
op maat van de organisatie – geconstrueerd soft-
warepakket waarbij de organisatie van binnenko-
mende tot verzonden mails systematisch in kaart 
gebracht wordt.

Werken met een e-mailadres of een 
webformulier
De ene organisatie werkt voor haar e-maildienst-
verlening met een e-mailadres.
De andere organisatie werkt met een web-
formulier.
Sommige organisaties bieden beide contactmo-
gelijkheden aan.
Alle wegen zijn goed om een e-mailvraag te kun-
nen stellen.
Zorg er enkel voor dat …
… de vraagsteller niet in verwarring geraakt welk 

adres waarvoor gebruikt mag/moet worden;

… de e-mailvraag terecht komt bij een medewer-
ker die er professioneel mee omspringt;

… de drempel om de vraag te stellen niet ver-
hoogd wordt door het e-mailadres of formulier.
Zo straalt een e-mailadres enve-lopke@hot-
mail.com niet veel vertrouwen en professio-
naliteit uit en kan een webformulier met een 
vragenlijst waarbij je veel gegevens moet invul-
len vooraleer je je vraag kan stellen, de drempel 
sterk verhogen.

? Als je contactmogelijkheden via een
e-mailadres én een webformulier aanbiedt, 
maak dan duidelijk aan de gebruikers waar-
voor welk kanaal bedoeld is

? Overweeg of elke gegevensvraag uit je 
webformulier wel nodig en wenselijk is. 

? Evalueer of je al de opgevraagde gegevens 
gebruikt (in je antwoord of voor registratie-
doelen of …).

? Beperk de verplicht in te vullen velden bij 
voorkeur tot het e-mailadres.

? Vragen om het e-mailadres twee keer in 
te geven zorgt er voor dat typfouten ver-
meden worden.
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tIn de opvoedingsondersteuningsorganisaties 

screenden we het webformulier. Hiernaast 

vind je alle verschillende gegevens van de 

vraagsteller die (verplicht of vrijblijvend) werden 

opgevraagd via het webformulier. Hoe groter 

het woord in de wolk hiernaast geschreven 

staat, in hoe meer webformulieren het 

voorkwam.

Kwaliteitsborging
‘E-mails beantwoorden’ wordt vaak als een evi-
dente verworven competentie gezien.
Toch vergt e-maildienstverlening de nodige 
aandacht.
Enkele vragen om de kwaliteit van de e-mail-
dienstverlening in je organisatie te borgen:

b Is er een sluitend systeem in je organisatie 
zodat je zeker bent dat elke e-mailvraag 
beantwoord wordt?

	 • Is er basisvorming voorzien voor e-mail-
beantwoorders zodat je minimale kwa-
liteit en gemeenschappelijkheid kan 
garanderen?

 • Is er een vorm van peter-, meterschap, 
supervisie of intervisie voorzien omtrent de 
e-maildienstverlening?

	 • Hoe verzamel je ingrediënten om de
e-maildienstverlening in de organisatie te 
verbeteren?

	 • Komt e-maildienstverlening ter sprake op 
teams of tijdens functioneringsgesprekken?

	 • Wordt de feedback, aanpassingen, verbete-
ringen op e-mailantwoorden systematisch 
verzameld en besproken?

	 • Is er een vorm van klachtenbehandeling 
voorzien?

 • Hoe ga je na of je e-maildienstverlening 
bereikbaar, beschikbaar, begrijpbaar, bruik-
baar, … is?

Deontologie in e-maildienstverlening
Net als bij andere vormen van hulp- en dienst-
verlening in het welzijnswerk worden e-mail-
beantwoorders en hun organisaties geconfron-
teerd met een aantal deontologische vragen: 
juridische en ethische aspecten die zich stellen 
naar aanleiding van deze specifieke vorm van 
dienstverlening.
Zo bijvoorbeeld:

b Hoe kan je je (beperkte) verantwoorde-
lijkheid goed omschrijven?

	 • Wat als je e-mailantwoord ‘misbruikt’
wordt? Het staat toch zwart op wit.

	 • Waarop moeten we letten als we intern en 
extern mails doorsturen naar andere hulp- 
of dienstverleners?

	 • Moeten e-mails en hun antwoorden
bewaard worden? Hoe lang?

Omspringen	met	deontologie	en	privacy
Dezelfde regels en afspraken gelden als bij face-
to-face, telefonische of andere hulp- en dienst-
verlening. “Online is geen full speed hulpverle-
ning. … Het is een valkuil om te denken dat men 
bij onlinehulp snel met oplossingen moet komen, 
sneller dan bij face-to-facehulpverlening.. Ook 
hier is rustige en aandachtige vraagverduidelijking 
van belang. Iemand die zich goed begrepen voelt, 
komt misschien makkelijker terug. … Doordat 
hulpvragers hier en nu hun vraag kunnen sturen 
vanuit een plek die hen past op een moment dat 
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hen past, kan dit de indruk wekken dat ze ook een 
instant antwoord verwachten.”  (Stas, 2011, p. 104) 

(Gedeeld)	 beroepsgeheim,	 privacywetgeving,	
schuldig verzuim  … het is evenzeer van toepas-
sing op e-maildienstverlening.
Sterker nog. Onlinedienstverlening moet niet 
sneller gaan dan face-to-facedienstverlening. 
Het is een valkuil dat we online sneller met op-
lossingen moeten komen. Het is niet omdat de 
dwingende vraag ‘wat moet ik nu doen’ zwart op 
wit op een e-mailvraag staat, dat de beantwoor-
der met een pasklaar antwoord voor de dag kan 
komen.

Ook wat registratie en dossiervorming van e-
maildienstverlening betreft, zijn enkele deontolo-
gische overwegingen van belang; onder andere:

b Waarom bewaar je e-maildienstverlenings-
correspondentie?

	 • Hoelang en waar bewaar je die e-mail-
dienstverleningscorrespondentie?

	 • Wie kan deze e-maildienstverleningscor-
respondentie raadplegen.

De antwoorden op deze vragen stel je best trans-
parant te beschikking van de vraagstellers.

Het gebruik van disclaimers
Specifiek hulpmiddel om met deontologische as-
pecten in e-maildienstverlening om te gaan is het 
gebruik van ‘disclaimers’.
In een disclaimer formuleer je een bepaalde uit-
sluiting van je aansprakelijkheid. Je benadrukt 
daarbij je eigen zorgvuldig handelen. “Er wordt 
juridisch verondersteld dat de lezer … instemt 

met de als voorwaarde geformuleerde uitslui-
ting van de aansprakelijkheid. Deze uitsluiting 
van aansprakelijkheid in een disclaimer is ech-
ter niet onbeperkt mogelijk, want een disclai-
mer kan in strijd zijn met dwingende wettelijke 
bepalingen.”(Bocklandt, 2011, p. 108)

Een disclaimer kan informatie bevatten over on-
der andere: 
•	 de	verantwoordelijkheid	voor	de	inhoud	van	het	

e-mailantwoord en de bijlagen, 
•	 de	 verantwoordelijkheid	 voor	 de	 techniek	 van	

e-mailcommunicatie,
•	 het	omgaan	met	privacy,
•	 het	bewaren	van	de	e-mails	en	de	antwoorden,
•	 het	 delen	 van	 e-mailgegevens	 of	 inhoud	 van	

e-mailvragen.

Disclaimers zorgen er voor dat de organisatie 
“misschien juridisch niet aansprakelijk is voor on-
juiste informatie die ze van andere websites haalt, 
ze moet zich wel realiseren dat de verwijzingen 
als aanbevelingen worden gezien.” (Schalken, 
2010, p. 56)

Je kan een disclaimer plaatsen …
… bij de algemene info op je organisatiewebsite;
… als gebruikersovereenkomst of akkoordver-

klaring bij de intro vóór de vraagsteller het web-
formulier invult;

… bij elk e-mailantwoord dat je zendt.

Registratie van e-maildienstverlening
Het aantal e-mailvragen rond opvoedingsonder-
steuning stijgt.
In 2010 werden 1031 info- of opvoedingsonder-
steuningsvragen via e-mail beantwoord door de 
8 betrokken organisaties.
In 2011 waren dat er 1675. 
Bijna 2 op de 3 vragen kwam van de moeder. Eén 

derde van de vragen werd gesteld door de vader, 
een grootouder, een andere opvoeder, een inter-
mediair of een student.

Deze en andere gegevens kunnen slechts verza-
meld worden op voorwaarde dat een en ander 
ook geregistreerd wordt.
Vele organisaties registreren gegevens over hun 
hulp- en dienstverleningsactiviteiten. Opvallend 
is dat e-maildienstverlening bij deze registratie 
af en toe uit de boot valt – als een activiteit die 
tussendoor gebeurt en waaraan dan ook in de 
registratie niet volwaardig aandacht aan besteed 
wordt.

Toch is gegevensregistratie onontbeerlijk voor
het uitbouwen van een volwaardige e-mail-
dienstverlening.

b Hoeveel e-mailvragen beantwoorden we?  

	 • Bereiken we hiermee een andere doel-
groep?  

	 • Worden er andere thema’s aangebracht in 
e-mails dan bij andere communicatie-
kanalen?  

	 • Hoeveel tijd spenderen we aan e-mail-
beantwoording?

Een goede registratie kan minstens een aanzet 
zijn om een e-maildienstverleningsbeleid uit te 
bouwen.

Naast registratie is ook ‘e-maildossiervorming’ 
een relevant thema voor het organisatiebe-
leid. Slechts enkele organisaties klasseren hun 
e-mailvragen en –antwoorden. Voor de indi-
viduele dienstverlening aan de hulpvrager, kan 
het wenselijk zijn te kunnen teruggrijpen naar 
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een e-mailantwoord dat reeds werd verstrekt. 
Voor de toekomstige dienstverlening kunnen 
e-maildossiers een thesaurus vormen die kan 
geraadpleegd worden. Voor interne vorming en 
onderzoek is het belangrijk materiaal. Juist om-
dàt e-maildienstverlening zich als methodiek nog 
volop aan het ontwikkelen is, is het wenselijk om 
over de individuele antwoorden heen op zoek te 
kunnen gaan naar elementen die deze methodiek 
kunnen verfijnen. 

E-maildienstverlening op de 
organisatiewebsite
Bekendmaken dat je ook per e-mail bereikbaar 
bent voor opvoedingsondersteuningsvragen kan 

… door dit op de organisatiefolder uitdrukkelijk te 
vermelden;

… door op organisatiepromotie ook uitdrukkelijk 
het e-mailadres of webadres voor het webfor-
mulier te vermelden;

… door deze contactvorm een prominente zicht-
bare plaats te geven op je website.

De methodiekontwikkelingsgroep in dit project 
maakte hun toptien van verbetervoorstellen om 
de eigen organisatiewebsites te optimaliseren in 
functie van e-maildienstverlening:

Top 10 van verbetervoorstellen voor e-mail-
dienstverlening op organisatiewebsites

? Zorg er voor dat je taal aansluit bij de 
doelgroep(en) 
Vb.  zorg voor een spiegelgroep van poten-
tiële gebruikers die feedback geeft op wat 
je op je website plaatst.

? Zorg voor  een overzichtelijk en vlot 
navigatiemenu.
Vb. E-mailadres zichtbaar + duidelijk waar-
voor bruikbaar + beperk overvloed.

? Zorg voor geactualiseerde info.

? Zorg er voor dat duidelijk is voor welke
thema’s de e-maildienstverlening (niet) kan 
gebruikt worden.

? Zorg dat de vraagsteller voor het verzenden
van zijn/haar mail over duidelijke info kan 
beschikken over wat hij/zij van het aanbod 
kan verwachten.

? Zorg vooraf over duidelijke communicatie 
over het traject dat de e-maildienstverle-
ning volgt:
- De termijn waarbinnen de mail zal be-

antwoord worden;
- Of er één of meerdere medewerkers 

werk maken van het e-mailantwoord;
- Dat het gaat om een persoonlijk of een 

(gepersonaliseerd) standaardantwoord.

? Zorg voor duidelijke info over waarborg
van privacy en anonimiteit.

? Zorg voor een disclaimer die duidelijk aan-
geeft hoe anonimiteit en privacy door de 
organisatie gewaarborgd worden.

? Zorg er tegelijkertijd toch voor dat de 
vraagsteller niet overladen wordt met infor-
matie vooraleer hij een vraag kan stellen.
Veel informatie moet beschikbaar zijn, 
maar niet allemaal op de homepage.

? Herlees regelmatig zelf je website vanuit 
het perspectief van de hulpvrager.
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Voorstellen	voor	verder	
onderzoek
Tijdens de bijeenkomsten van deze methodiekontwikkelingskring bots-
ten we meermaals op vragen waarop we het antwoord schuldig moeten 
blijven.
Vele van deze vragen kunnen aanleiding zijn voor verder onderzoek.
Deze methodiek is immers niet af.

Daarom willen we deze onderzoeksthema’s graag inventariseren:

Verwacht een e-mailvraagsteller ook per se een antwoord per mail terug? 
Of kan je hem/haar ook op andere wijze contacteren?
Wat is de tevredenheid/ervaren baat na e-mailantwoord bij de vraagsteller?
Gaan	ouders	 in	op	verwijzingen	 in	het	e-mailantwoord	om	te	bellen	of	
langs te komen naar de eigen organisatie?
Hoeveel e-mailvraagstellers gaan wel/niet in op de uitnodiging om terug 
te mailen?
Is het wenselijk/zinvol om na een week terug te mailen met de vraag of de 
vraagsteller wat aan het e-mailantwoord heeft gehad? 
Voor wie is dat wenselijk/zinvol?
We zijn geen ‘aanklampende dienstverlening’. Hoe verhoudt zo’n bevra-
ging zich daar tegenover?

Voor	wie	meer
wil lezen
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Begrippenlijst

Anonimiteit 
Volstrekte onherkenbaarheid, onidentificeerbaar-
heid door het niet meedelen van de reële naam 
(wel een nickname), van reële woonplaats, adres, 
namen van derden, organisaties of diensten.

� 9 - 25

Antwoordtijd
De tijd die de organisatie of de beantwoorder no-
dig heeft tussen het ontvangen van de e-mail en 
het verzenden van een antwoord - meestal uitge-
drukt in ‘werkdagen’.

� 9 - 22

Authenticiteittwijfel
Twijfel bij de hulp- of dienstverlener over de echt-
heid van de identiteit, de vraag of de situatie die 
de vraagsteller in de e-mail verwoordt.

� 10

Beantwoorder
De opvoedingsondersteuner die de e-mailvraag 
beantwoordt (kan zowel een beroepskracht als 
een vrijwilliger zijn). Meestal ondertekent ook hij 
of zij het e-mailantwoord.

� 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17
- 18 - 20 - 21 - 23 - 24

Begroeten
De eerste woorden van het e-mailantwoord. 
Meestal is het de aanspreking van de vraagsteller. 

� 15

Blended dienstverlening
Het combineren van face-to-face, telefonische 
en online tools in functie van een efficiënte en 
effectieve dienstverlening op maat van de cliënt.

� 12

Deontologie
Plichtenleer,	waarbij	juridische	en	ethische	aspec-
ten voor de dienstverlening worden verduidelijkt.

� 6 - 22 - 23

Disclaimer
Formulering (op website of e-mail) voor bepaalde 
uitsluiting van verantwoordelijkheid waarbij de 
nadruk wordt gelegd op het eigen zorgvuldig 
handelen.

� 24

E-mailalliantie
De ver(stand)houding - ‘relatie’ - tussen vraag-
steller en beantwoorder die zorgt voor veiligheid 
en betrouwbaarheid - de basis tot openheid en 
vertrouwen waardoor de kans vergroot dat met 
het advies rekening gehouden wordt.

� 21

E-maildossier
De volgens een bepaald registratiesysteem 
geordende bundeling van e-mailvragen en 
-antwoorden.

� 24

E-mailsoftware
De ict-applicatie die gebruikt wordt vanuit de 
organisatie om de e-maildienstverlening te 
realiseren.

� 22

E-mailtrein
Het heen en weer mailen van meerdere vra-
gen en antwoorden tussen een vraagstel-
ler en een beantwoorder omtrent eenzelfde 
opvoedingsondersteuningsvraag.

� 12 - 17

Experts
Deskundigen die door de beantwoorder of de or-
ganisatie ingeschakeld worden voor het formu-
leren van een e-mailantwoord of waarnaar in het 
e-mailantwoord doorverwezen wordt.

� 15 - 19 - 22

Face-to-face
De communicatievorm waarbij de klant/cliënt en 
de hulp- of dienstverlener in levende lijve met el-
kaar in gesprek gaan

� 9 - 23 - 24

Hyperlink
Een schermverbinding waarbij de vraagsteller 
door aanklikken toegang krijgt tot andere data of 
digitale informatie.

� 17

Kernvraag
Het hoofdthema of de hoofdthema’s in de e-mail 
van de vraagsteller op basis waarvan de opvoe-
dingsondersteuner een antwoord zal formuleren

� 15 - 16
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Mailbot
Automatisch geformuleerd e-mailantwoord 
waarbij de inhoud van het antwoord geformleerd 
wordt op basis van herkenning van (vooraf opge-
lijste) trefwoorden die in de e-mailvraag terug te 
vinden zijn.

� 21

Methodiek
De leer van de methode. Een methode betekent 
‘de weg waarlangs’. In dienstverlening gaat het 
dan om de systematiek, doelgerichtheid en pro-
cesmatigheid die nagestreefd wordt in het reali-
seren van het aanbod.

� 5 - 6 - 7 - 11 - 17 - 18 - 22 - 24 - 25 - 26

Ondertekenen
De identificatiegegevens van de beantwoor-
der waardoor duidelijk wordt wie het antwoord 
formuleerde.

� 15 - 17

Onlinecompetentie
De combinatie van kennis, vaardigheden en hou-
dingen die nodig zijn om via digitale weg een ant-
woord te formuleren op een vraag.

� 10

Onlinehulpvormen
Verschillende ict-applicaties of -tools die kun-
nen gehanteerd worden om via digitale weg een 
hulp- of dienstverlening te realiseren.

� 8

Ontvangstbevestiging
De (meestal automatische) reactie aan de vraag-
steller dat zijn/haar e-mail goed is aangekomen 
in de organisatie en dat gewerkt wordt aan een 
antwoord.

� 14 - 22

Opvoedingsondersteuning
Laagdrempelige, gelaagde ondersteuning van 
ouders en opvoedingsverantwoordelijken bij de 
opvoeding van kinderen.

 � 7 - 11 - 22

Positie
De plaats die de e-maildienstverlening aanneemt 
tussen andere dienstverleningsvormen én de 
plaats die de organisatie in het welzijnswerk in-
neemt nu ze e-maildienstverlening (als nieuwe 
dienstverleningsvorm) realiseert.

� 7 - 11

Registratie
Het vastleggen van data, gegevens en on-
derwerpen om zicht te krijgen op de omvang 
en de verscheidenheid van de gerealiseerde 
e-maildienstverlening. 

� 14 - 22

Schoonmoedermails
Mails waarbij de vraagsteller geen vraag stelt over 
een eigen opvoedingssituatie maar waar de vraag 
betrekking heeft op een opvoedingssituatie waar-
over de vraagsteller zich zorgen maakt over de 
aanpak door de (andere) opvoeder.

� 18

Standaardantwoord
Een antwoord dat als maatstaf gehanteerd wordt 
om een reactie te formuleren op een e-mailvraag.

� 6 - 21 - 25

Tijdsloos
Tijd is een afwezig criterium - e-mails kunnen 24 
u op 24 en 7 dagen op 7 dagen verzonden wor-
den .

� 9

Verwijzen
De vraagsteller voor meer informatie doorsturen 
naar een andere gegevensbron of een expert.

� 15 - 16

Visie
De kijk op, het vertrouwen of wantrouwen in de 
kwaliteit van de dienstverlening die kan gereali-
seerd worden via e-mailcommunicatie - vaak in 
relatie gezet tot andere communicatievormen.

� 5 - 6 - 7

Vorming
De ondersteuning die aan opvoediingsondersteu-
ners gegeven wordt voor en tijdens hun e-mail-
dienstverlening om hun onlinecompetenties te 
vergroten en de dienstverlening te optimaliseren.

� 11 - 24

Vraagsteller
De opvoeder die als cliënt gebruikt maakt van 
de dienstverlening van de organisatie door via 
mail een opvoedingsvraag te stellen aan de 
organisatiemedewerker.

� 18 - 21 - 26

Webformulier
De op de website voorziene applicatie om de 
opvoedingsondersteuningsvraag te stellen en die 
niet verloopt via een e-mailadres maar via het 
invullen van enkele tekstvelden (waaronder de 
plaats om de vraag te stelen).

� 22 - 23 - 24 - 25

Woordwolk
Onlinehulpvorm waarbij door het aanklikken van 
woorden informatie over het betreffende thema 
verschijnt.

� 8 - 12
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EXPOO	is	het	expertisecentrum	opvoedingsondersteuning	van	de	Vlaamse		
overheid.	EXPOO	bestaat	dankzij	een	unieke	samenwerking	tussen	twee	
agentschappen:	Jongerenwelzijn	&	Kind	en	Gezin.	

EXPOO	heeft	twee	grote	opdrachten:
•	 het	verzamelen,	verrijken	en	verspreiden	van	kennis	en	knowhow	inzake	
opvoeden en opvoedingsondersteuning en
•	 het	praktisch	ondersteunen	van	het	werkveld	opvoedingsondersteuning	
met methoden, technieken en instrumenten.
 
Essentieel	 in	onze	visie	 is	de	netwerkgedachte:	EXPOO	stelt	zich	op	als	
open netwerk met inbreng van relevante partners. Want Vlaanderen heeft 
héél	wat	expertise	over	opvoedingsondersteuning.	EXPOO	wil	een	forum	
zijn waar deze expertise verder kan groeien.

Bij het uitvoeren van onze opdrachten werken we altijd zo productgericht 
mogelijk. Net omdat we altijd van betekenis willen zijn voor de praktijk van 
opvoedingsondersteuning, willen we geen louter kenniscentrum worden. 
Wat	EXPOO	onderneemt,	moet	een	vertaling	kennen	naar	het	werkveld.	

De ‘Leidraad voor e-mailondersteuning in opvoedingsondersteuning’ 
werd ontwikkeld binnen het project ‘methodiekontwikkelingskringen’. In 
deze kringen werken we samen met praktijkwerkers aan beschrijvingen 
van de dagdagelijkse praktijken opvoedingsondersteuning.

Meer	informatie	over	EXPOO	of	over	de	methodiekontwikkelingskringen	
kan je vinden op www.expoo.be of opvragen via info@expoo.be.

Naast haar meer dan twintig (bachelor-na-)bacheloropleidingen is deze 
Gentse	hogeschool	actief	op	het	vlak	van	onderzoek	en	dienstverlening.

Vanuit de opleiding bachelor sociaal werk worden onder andere op het 
domein van de onlinehulpverlening tal van initiatieven ontwikkeld:
•	 bijscholing	in	open	aanbod	rond	online-	en	chathulpverlening;
•	 vormingen	over	onlinehulpverlening	op	maat	van	organisaties;
•	 procesbegeleiding	bij	 de	opstart	 van	onlinehulpverlening	 in	 	welzijns-
 organisaties;
•	 quickscan	van	de	kwaliteit	van	chathulpgesprekken	in	organisaties;
•	 onderzoek	naar	de	specificiteit	van	onlinehulpverlening;
•	 onderzoek	 in	 functie	 van	 het	 ontwikkelen	 van	 chathulpmethodiek:
	 Ch@tlas;
•	 onderzoek	 in	 functie	 van	 het	 ontwikkelen	 van	 e-mailmethodiek:	
OptiMAIL;
•	 onderzoek	naar	de	ervaren	baat	van	chathulpgesprekken;
•	 onderzoek	naar	de	kwaliteit	van	chathulpvorming	in	welzijnsorganisaties;
•	 Europees	onderzoek	naar	onlinehulpverlening	in	verband	met	seksueel	
 misbruik.

Deze initiatieven worden opgezet in samenwerking met werkveldpartners 
en worden ofwel  door externe subsidiëring ondersteund of door pro-
jectmatig wetenschappelijk onderzoek van de Arteveldehogeschool zelf 
gefinancierd.

Voor meer informatie over deze initiatieven 
•	 kan	je	contact	opnemen	met:	philippe.bocklandt@arteveldehs.be
•	 kan	je	terecht	op:	www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be.
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Opvoedingswinkel	Gent
www.opvoedingswinkelgent.be 

EXPOO
www.expoo.be

Opvoedingswinkel Antwerpen
www.opvoedingswinkelantwerpen.be   

Webnanny, een project van vzw Thuishulp
www.webnanny.be  

Aan deze Leidraad voor e-maildienstverlening in opvoedingsondersteuning werd meegewerkt door

Opvoedingswinkel	Genk
www.opvoedingswinkel.be    

Opvoedingslijn
www.opvoedingslijn.be 

Opvoedingswinkel Aalst
www.aalst.be/opvoedingswinkel

Kind	en	Gezin
www.kindengezin.be
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