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 Welkom 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

1.Wat deden we in dit Tetraproject ?   

2.De resultaten van dit project 

3.Beschouwing van de minister van Welzijn Gezondheid en Gezin 

4.Beleidsuitdagingen voor welzijnsorganisaties en overheid 

5.Een natje en een droogje 

 

 



Wat is uw geslacht ? 
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1. Vrouw 

2. Man 



In welke sector werk je ? 

1. Algemeen welzijnswerk 

2. Algemene ziekenhuizen – ziekenfondsen – Gezondheidszorg 

3. Onderwijs – CLB – STUVO 

4. Geestelijke gezondheidszorg 

5. Jeugdwerk 

6. Tewerkstelling 

7. OCMW 

8. Overheidsbeleid 

9. Andere 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 
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Wat deden  
we in dit 
Tetraproject ? 
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Draagvlak 
dromen 

drempels 
online-

toepassingen in 
welzijnswerk 

onlinebevraging 

bij  101 
welzijnsorganisaties  

en bij 206 gebruikers  

van onlinehulp 

9 rondetafels  

met   239 
welzijnswerkers 

literatuur- 

verwerking 

desk research  

van online-
toepassingen 

Arteveldehogeschool - onlinetoepassingen in welzijnswerk - slotevent    19 juni 2013 

 Aanpak van het tetraproject 
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9 rondetafelgesprekken 
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Resultaten  
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Draagvlak 
dromen 

drempels 
online- 

toepassingen in 
welzijnswerk 

een groeikader 
voor online-

toepassingen 

een kaart            
van         

onlinehulp 

criteria  

voor  

onlinehulp 

Uitdagingen  

voor  

onlinehulpbeleid 

drempels  

ivm  

onlinehulp 

op weg  

naar een  

sociale kaart 
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 Resultaten van het tetraproject multichannel e-hulp 
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Een 
groeikader 
voor online-
toepassingen 
in 
welzijnswerk  
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 gestructureerd gesprek met medewerkers mogelijk maken 
 

 gemeenschappelijk vocabularium hebben  

    voor gesprek tussen welzijnswerkers en ICT-ers  
 

 verschillende elementen van een online-aanbod  

    in kaart kunnen brengen 
 

 elementen voor het implementeren van een online-aanbod  
inventariseren 

 

 

Waarom een groeikader voor 
onlinetoepassingen ? 



Telefoon 

…  

Online  

Geschre-
ven 

Face-to-
face 
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Een groei-kader voor onlinetoepassingen in welzijnswerk 

communicatie in welzijnswerk 
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Onlinetoepassingen 
over de cliënt 
 collegiaal consult 
 samenwerking        

regelen 

 cliëntregistratie 

 dossiervorming 

 …  

Onlinetoepassingen 
voor de organisatie 

 netwerking met 
doelgroep 

 netwerking met 
welzijnswerkers 

 sociale kaart         
onlinetoepassingen 

 beleidsadvisering 

 … 

Onlinetoepassingen voor 
cliëntcommunicatie 

• Informeren (zonder interactie) 
• Communiceren (met interactie) 
• Ondersteunende instrumenten (met 

interactie) 
• … 
  

Ondersteunende platformen  en netwerkdiensten 
internettoegang – netwerkbeveiliging - communicatie tussen 

hardware en gebruikersinterface - facilitaire diensten - … 



13 Arteveldehogeschool - onlinetoepassingen in welzijnswerk - slotevent    19 juni 2013 



14 Arteveldehogeschool - onlinetoepassingen in welzijnswerk - slotevent    19 juni 2013 

 nadruk op ‘blended hulp’ 
 

 stippellijnen omdat elke organisatie een ‘unieke’ combinatie of 
mix maakt 
 

 veel ‘…’ en de naam ‘GROEI-kader’ omdat elk overzicht de snel 
ontwikkelende realiteit achterna holt 
 

 onlinetoepassingen in twee soorten: 
 inhoudelijke onlinetoepassingen 

 technische onlinetoepassingen 

 

met …  
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Een kaart van 
online-
toepassingen 
in cliënt-
communicatie 
in 
welzijnswerk  
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 Een kaart van onlinetoepassingen in 
cliëntcommunicatie in welzijnswerk 
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 een overzicht van realisaties    

   en dromen           van onlinehulp 

   van meer dan 150 organisaties 

 een zicht op de (vooral)  

     informatieve onlinetoepassingen  

     die organisaties reeds hebben 

 een overzicht van de  

     verscheidenheid aan onlinehulp- 

     toepassingen waarover  

     organisatiemedewerkers ‘dromen’ 

met …  
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 2008 : slechts 10-tal welzijnsorganisaties met onlinecommunicatie 

 2013 : vele welzijnsorganisaties en –sectoren stellen zich minstens 
de vraag hoe ze zich tav onlinehulp kunnen verhouden 
 

 94% v/d organisaties/diensten heeft een website (informatie) met 
links (82%)     -     info (45%)    -    adviezen (43%) 

 

 90% v/d organisaties/diensten e-mailt met cliënten 

 Beperkter gebruik van andere onlinecommunicatievormen 
 

 Matig gebruik van ondersteunende instrumenten: 

    zelftest/vragenlijst (29%)     -     onlinedoorverwijzing (25%) 

 

 

Realisatie onlinetoepassingen in het welzijnswerk 
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 Informatieve onlinetoepassingen: 

 FAQ’s (29%)     nieuws (22%)      getuigenissen (20%) 

 

 Communicatie-onlinetoepassingen 

 Chat (28 %)     forum (26 %)      voice over IP  (17%) 

 

 Ondersteunende online-instrumenten 

 zelftest/vragenlijst (28%)   dagboek (20%)  

 genogram (25%)   life-eventlijn (26 %) 

 doorverwijstool (25%)    tool om gevoel te delen (21%) 

 

 

Organisaties dromen of plannen …  
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 Sectoren ‘dromen’ over verschillende onlinetoepassingen 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Verschillen in accenten per sector 

sector ‘droomt’ vooral over 

Ziekenhuis – mutualiteit - gezondheid (zelf)test – zelfhulpprogramma - genogram 

OCMW FAQ’s - adviezen 

Jeugdwelzijnswerk Chat -  forum - life-eventlijn 

CAW’s FAQ en doorverwijstool 

CLB- Stuvo’s - opvoedwinkels Chat - zelftest/vragenlijst 

Geestelijke gezondheidszorg Zelftest/vragenlijst - gevoel delen - life-eventlijn 

Politie en justitie Doorverwijstool 

Tewerkstelling FAQ’s - genogram 

Personen met beperking FAQ’s -  chat – forum - voice over IP 
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Inspiratieboom  
met 
gebruikers- 
en  
technische 
vereisten 
voor online-
toepassingen 
 

 



 

 … voor het ontwikkelen van nieuwe onlinehulptoepassingen 
 (in het overleg tussen welzijnswerk en ICT) 

 

 … voor het screenen en evalueren van bestaande 
onlinetoepassingen  

 

Inspiratieboom  
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Een inspiratieboom met criteria voor 
onlinetoepassingen in welzijnswerk 
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Gebruikersvereisten 

Bruikbaar 

waardevol 

zinvol en    
actueel 

realistisch en 
effectief 

doelgroep-
gericht 

personali-
seerbaar 

gebruiks- 

vriendelijk 

overzichtelijk 

eenvoudig te 
gebruiken 

werkt  

foutloos 

aangenaam in 
gebruik 

toegankelijk 

vindbaar 

begrijpbaar 

leesbaar 

aangepast aan 
doelgroep 

beschikbaar 

installatie 
onnodig of 
eenvoudig 

betaalbaar 

aangepast aan 
tijd/plaats 

aangepast aan 
drager 

eigen gegevens 

raadpleegbaar 

Veilig en 
betrouwbaar 

respect voor 
privacy 

anoniem 

vertrouwelijk en 
zorgvuldig 

respecteert 
(privacy)wet 

privacy ook naar 
derden 

veilig  

en stabiel 

veilig 

regelmatig 
updates 

soepel  

en stabiel 

controle op 
verleende 
permissies 

betrouwbare 
aanbieder 

transparant 

vlot bereikbaar 

geloofwaardig  

en betrouwbaar 



Over welke cluster van ‘BRUIKBAAR’  
wens je NU meer toelichting? 
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0% 0%0%0%

1. waardevol 

2. gebruiksvriendelijk 

3. toegankelijk 

4. beschikbaar 



Over welke cluster van VEILIG en BETROUWBAAR 
wens je NU meer toelichting? 
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0% 0%0%

1. Respect voor privacy 

2. Veilig en stabiel 

3. Betrouwbare 
aanbieder 
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Technische vereisten 

Functionele          
vereisten 

hoofdacties 

gebruikers-
rechten 

overzichten 

database 
sanering 

visualisatie in 
grafieken 

exporteren 
gegevens 

Systeem                   
vereisten 

prestatie 

omgeving 

beschikbaar-
heid 

beveiliging 

data- en 
systeem-
integriteit 

uitbreidings-
mogelijkheden 

Betrouwbaarheid 
leverancier 

onderhouds-
contract 

ethische 
aspecten 

juridische 
aspecten 

ontwikkelings-
aspecten 



28 Arteveldehogeschool - onlinetoepassingen in welzijnswerk - slotevent    19 juni 2013 

Een greep uit 
mogelijke 
online-
toepassingen 
voor 
welzijnswerk 
in Vlaanderen 
 
 
… aparte 
presentatie 
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Een  
filter-
instrument  
op weg naar 
een sociale 
kaart van 
online-
toepassingen 
in 
welzijnswerk 
in Vlaanderen 
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 ‘filters’ voor een sociale kaart  

     voor onlinetoepassingen 
 Thema 

 Doel van de onlinetoepassing 

 Doelgroep  

 Onlinetoepassing 

 Dragers 

 Gebruikersvereisten 

 Kostprijs 

 Anonimiteit 

 

Op weg naar een sociale kaart van 
onlinetoepassingen  
in welzijnswerk  • Alcoholgebruik 

• Alles bespreekbaar 
• Depressie  
• Druggebruik 
• Gezondheid  
• Geweld  
• Pesten 
• Seksualiteit 
• Rechten  
• Relaties  
• ... 

• Luisterend oor 
• Informeren 
• Adviseren 
• Ondersteunen 
• Begeleiden 
• Behandelen 
• … 

• Iedereen 
• Kinderen 
• Jongeren 
• Ouders 
• Volwassenen 
• Ouderen 
• Personen met 

beperking 
• … 

• Informatie 
• FAQ 
• Adviezen 
• Getuigenis 
• Chat 
• E-mail 
• Groepschat 
• Sociale netwerksite 
• Ecogram 
• Genogram 
• Dagboek 
• Eventlijn 
• Zelftest 
• … 

• Computer/laptop 
• App voor iPad 
• App voor iPhone 
• App vr iPod Touch 
• App voor Android 
• App vr Blackberry 
• … 

• Gebruiksvriendelijk 
• Toegankelijk 
• Beschikbaar 
• Veilig 
• Betrouwbaar 
• … 

• Gratis 
• Eénmalige 

aankoop 
• Betaling per 

gebruik 
• … 

• Steeds anoniem 
• Kan anoniem 
• Identificatie 

beperkt 
• Volledige 

identificatie 
• … 
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Wat 
welzijnswerkers 
tegenhoudt 
om meer 
onlinehulp te 
implementeren  
 

 



Welke randvoorwaarde wordt  het 
meest genoemd? 

1. … als we onlinehulptoepassingen kennen 

2. … als we eerst onlinehulptoepassingen uitproberen/ervaren 

3. … als de onlinehulptoepassingen betrekking hebben op onze 
kerntaken 

4. … als de meerwaarde/relevantie van onlinehulptoepassingen 
duidelijk is 

5. … als de onlinehulptoepassing behoefte van onze doelgroep dekt 

6. … als de onlinehulptoepassing een leemte in ons aanbod opvult 

7. … als we tijd krijgen om ons in te werken 

8. … als we onlinehulpcompetenties onder de knie krijgen 

9. … als we financiën vinden om onlinehulptoepassingen te 
ontwikkelen 

0% 

0% 

0% 
 

0% 
 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 
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We zouden onlinehulptoepassingen meer integreren ... 
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 We zullen onlinehulp meer integreren … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat weerhoudt welzijnswerkers:  

… als we onlinehulptoepassingen kennen 67% 

… als we eerst onlinehulptoepassingen uitproberen/ervaren 60% 

… als de onlinehulptoepassingen betrekking hebben op onze kerntaken 73% 

… als de meerwaarde/relevantie van onlinetoepassingen duidelijk is 86% 

… als de onlinehulptoepassing behoefte van onze doelgroep dekt 81% 

… als de onlinehulptoepassing een leemte in ons aanbod opvult 54% 

… als we tijd krijgen om ons in te werken 48% 

… als we onlinehulpcompetenties onder de knie krijgen 52% 

… als we financies vinden om onlinehulptoepassing te ontwikkelen 64% 



 63 % van de respondenten duidt minimum 5, maar meestal 
meer dan 5 antwoordcategorieën aan 

 

 Het gaat dus duidelijk over een combinatie van verschillende 
factoren die de drempels voor onlinehulp bepalen.  

 

 9% van de deelnemers kruiste 4 of 3 antwoordcategorieën aan, 
8 % van de deelnemers duidt slechts 1 of 2 
antwoordcategorieën aan 

 

Ter info 
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Beschouwing 
van de minister 
van Welzijn 
Volksgezondheid 
en  
Gezin  
 

 



36 Arteveldehogeschool - onlinetoepassingen in welzijnswerk - slotevent    19 juni 2013 

Filmpje van de minister 

http://www.youtube.com/watch?v=qr6bH3C5BzE&feature=youtu.be
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Uitdagingen 
voor 
organisatie- 
en overheids-
beleid rond 
online-
toepassingen 
in 
welzijnswerk  
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17 -uitdagingen  
voor beleid  
gewogen  
en aangevuld 



 Vanuit gebruikersperspectief 

 Vanuit organisatieperspectief 

 Vanuit beleid 

 

Uitdagingen voor het beleid 
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Welke beleidsuitdagingen werden volgens jou 

meest aangekruist ? 



GEBRUIKERSPERSPECTIEF:  
Welke beleidsuitdagingen werden meest aangekruist ? 

   

1. … dat inhoud en vormgeving van het onlinehulpaanbod in 
evenwicht zijn. 

2. … duidelijkheid over de kwaliteit van het onlinehulpaanbod. 

3. … een regeling rond een ‘redelijke prijs’ indien voor de 
onlinehulp moet betaald worden. 

4. … het onlinehulpaanbod gemakkelijk te kunnen vinden  

5. … dat veilig en vertrouwelijk met zijn/haar gegevens 
omgesprongen wordt. 

0% 
 

0% 

0% 
 

0% 

0% 
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Een gebruiker van onlinehulpverlening wenst … 
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Beleidsuitdagingen vanuit gebruikersperspectief  

Een gebruiker/cliënt/patiënt van onlinehulpverlening wenst dat inhoud 
en vormgeving van het onlinehulpaanbod in evenwicht zijn. 5 

Een gebruiker/cliënt/patiënt van onlinehulpverlening wenst  
duidelijkheid over de kwaliteit van het onlinehulpaanbod. 1 

Een gebruiker/cliënt/patiënt van onlinehulpverlening wenst een regeling 
rond een ‘redelijke prijs’ indien voor de onlinehulp moet betaald worden 3 

Een gebruiker/cliënt/patiënt van onlinehulpverlening wenst het 
onlinehulpaanbod gemakkelijk te kunnen vinden 4 

Een gebruiker/cliënt/patiënt van onlinehulpverlening wenst dat veilig en 
vertrouwelijk met zijn/haar gegevens omgesprongen wordt. 2 

1 = belangrijkste uitdaging   -   5 = minder belangrijke uitdaging 



ORGANISATIEPERSPECTIEF –  
Welke beleidsuitdagingen werden meest aangekruist ? 

 

1. … ondersteuning op ICT-vlak. 

2. … de onlinehulpcompetenties van haar medewerkers 
te versterken. 

3. … meer knowhow omtrent ontwikkeling en 
implementering van onlinehulp in de 
organisatiewerking. 

4. … duidelijkheid ivm erkenning/financiering … van 
onlinehulprealisaties na een experiment. 

5. … duidelijkheid in verband met juridische en ethische 
aspecten van onlinehulp. 

6. … zicht op het onlinehulpaanbod in het Nederlandse 
taalgebied. 

0% 

0% 
 

0% 
 
 

0% 
 

0% 
 

0% 
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Een organisatie die onlinehulp aanbiedt, wenst … 
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Beleidsuitdagingen vanuit organisatieperspectief  

Een organisatie die onlinehulp aanbiedt, wenst ondersteuning op ICT-vlak. 3 
Een organisatie die onlinehulp aanbiedt, wenst de onlinehulpcompetenties van 
haar medewerkers te versterken. 1 

Een organisatie die onlinehulp aanbiedt, wenst  meer knowhow omtrent 
ontwikkeling en implementering van onlinehulp in de organisatiewerking. 4 

Een organisatie die onlinehulp aanbiedt, wenst duidelijkheid in verband met 
erkenning/financiering … van onlinehulprealisaties  na een experiment. 5 

Een organisatie die onlinehulp aanbiedt, wenst duidelijkheid in verband met 
juridische en ethische aspecten van onlinehulp. 2 

Een organisatie die onlinehulp aanbiedt, wenst zicht op het onlinehulpaanbod in 
het Nederlandse taalgebied. 6 

1 = belangrijkste uitdaging   -   6 = minder belangrijke uitdaging 



OVERHEIDSPERSPECTIEF:  
Welke beleidsuitdagingen werden meest aangekruist ? 

   

1. … een draagvlak voor blended hulpverlening te 
versterken. 

2. … datacollectie van onlinehulp te stimuleren. 

3. …  ‘anonieme onlinehulpverlening’ te erkennen. 

4. … nieuwe netwerking rond onlinehulpverlening te 
stimuleren. 

5. … onderzoek en ontwikkelingswerk rond onlinehulp 
te stimuleren 

6. … plaatsloze onlinehulp te erkennen. 

0% 
 

0% 

0% 

0% 
 

0% 
 

0% 
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De overheid staat voor de uitdaging om  … 
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Beleidsuitdagingen voor overheidsperspectief  

De overheid staat voor de uitdaging om een draagvlak voor blended 
hulpverlening te versterken. 1 

De overheid staat voor de uitdaging om datacollectie van onlinehulp te 
stimuleren. 6 

De overheid staat voor de uitdaging om  ‘anonieme onlinehulpverlening’ te 
erkennen. 4 

De overheid staat voor de uitdaging om nieuwe netwerking rond 
onlinehulpverlening te stimuleren. 3 

De overheid staat voor de uitdaging om  onderzoek en ontwikkelingswerk rond 

onlinehulp te stimuleren. 2 

 De overheid staat voor de uitdaging om plaatsloze onlinehulp te erkennen. 5 

1 = belangrijkste uitdaging   -   6 = minder belangrijke uitdaging 
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 Een organisatie wenst een weloverwogen keuze voor de garantie 
van de  implementatie van onlinehulp  

     (middelen, personeelstijd en consequenties rond beschikbaarheid)  

 

 Een organisatie die onlinehulp aanbiedt, wenst tot een duidelijke 
keuze te komen: waarom is (kan) dit voor ons belangrijk (zijn) ? 
 

 De overheid staat voor de uitdaging om ook over de traditionele 
sectoren heen te kijken (jeugd, welzijn, medisch, …) 

 

 De overheid staat voor de uitdaging om een evenwicht te vinden 
tussen enerzijds stimuleren, reguleren, efficiëntie 

     en anderzijds zorg voor kwaliteitsvolle (online-)hulp 

 

 

 

Bijkomende uitdagingen  
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 Over de rondetafels heen … eensgezindheid over de prioriteiten 

 

 Daarnaast werd aandacht gevraagd 
 vanuit eerstelijnswelzijnswerk voor ‘vindbaarheid van onlinehulpaanbod’ 

en ‘anonimiteit’  

 

 vanuit hulpverleners/directies zonder onlinehulpervaring voor ‘het 
versterken van onlinehulpcompetenties van medewerkers’ centraal 

 

 vanuit hulpverleners met onlinehulpervaring voor ‘structurele erkenning 
van onlinehulp’ en ‘meer knowhow rond implementeren van onlinehulp in 
organisatie’  

 

 

Beschouwingen bij de weging van deze 
uitdagingen  
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Producten 
van dit 
project  
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 … een rapport eind augustus 2013 

    met 
 Methodologische verantwoording van de diverse projectluiken 

 Een beschrijving van  

 

 

 

 Beschikbaar op  
 Vlaams Innovatienetwerk website 

 www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be 

 www.expertonlinehulp.be 

 … een bruikbare brochure in de loop van september 2013 

 
 

We voorzien vanuit dit project 

• Kader onlinetoepassingen • Inspiratieboom criteria 

• Kaart onlinetoepassingen • Filterinstrument sociale kaart 

• Drempels  • Beleidsuitdagingen  
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 Tot slot 
 

Voor meer info over onlinehulpontwikkelingen,  

-onderzoeksrapporten en –methodieken: 

 

 Website: www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be 

 E-mail:  Philippe.bocklandt@arteveldehs.be 

  Martine.dezitter@arteveldehs.be 

  Cedric.saelens@arteveldehs.be 

  Saskia.saelens@arteveldehs.be  

 


