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1. DE LUIKEN VAN DIT TETRA-PROJECT 
 
 

Dit Tetra-voorbereidingsproject werd uitgevoerd tussen september 2012 en augustus 2013. 
Tetra staat voor Technologie-transfer en met deze projecten beoogt het Agentschap voor Innovatie 
door Wetenschap en Technologie (IWT) een dubbele doelstelling: 

 Verhogen van de innovatiecapaciteit bij bedrijven en bij ondernemingen actief in de social 
profit door het omzetten van technologie en kennis naar concrete toepassingen via 
aangepaste informatie.  

 Verhogen van de kennisbasis van de hogescholen en universiteiten ter verbetering van het 
onderwijs en de maatschappelijke dienstverlening” (Tetra, 2013) 

 
In dit project wil de Arteveldehogeschool knowhow rond de verwachtingen, weerstand en draagvlak 
in verband met onlinehulpverlening in het welzijnswerk in Vlaanderen verkennen en bundelen. 
Belangrijk element in dit project is het zicht krijgen op kwaliteitsvereisten voor onlinetoepassingen in 
welzijnswerk. Dit éénjarig verkennend voorbereidingsproject zou zo de basis kunnen vormen voor 
een projectaanvraag om een onlinehulptoepassing uit te werken. 
 
Verschillende onderzoeksluiken werden uitgewerkt om ‘draagvlak, dromen en drempels in verband 
met onlinetoepassingen in welzijnswerk’ in kaart te brengen: 

 Een onlinebevraging bij meer dan 700 welzijnswerkers over de onlinehulprealisaties, -
verwachtingen en weerstanden werden door 101 respondenten ingevuld. 

 206 mensen screenden een onlinetoepassing uit het welzijnswerk. Ze vulden daarover een 
onlinebevraging in omtrent de gebruikers-verwachtingen in verband met 
onlinetoepassingen. 

 In 11 rondetafelgesprekken  spraken 239 welzijnswerkers zich uit over kwaliteitskenmerken 
van onlinetoepassingen, leerden ze (nieuwe) onlinetoepassingen voor welzijnswerk kennen, 
formuleerden ze prioriteiten in verband met overheids- en organisatiebeleid  inzake 
onlinehulp en gaven aan wat onlinehulprealisaties en –plannen waren in hun organisaties. 
 
Tabel 1: overzicht van de 11 rondetafelgesprekken in dit project 
 

rondetafel aantal deelnemers 

Demonstratie- en inspiratiemoment voor ervaren online-welzijnswerkers 29 

Welzijnswerkers uit opvoedingsondersteuningsorganisaties 8 

Welzijnswerkers met interesse in onlinehulp (zonder ervaring) 29 

ICT-ers met interesse in welzijnswerk 5 

Welzijnswerkers met ervaring in geestelijke gezondheidszorg 7 

Welzijnswerkers met ervaring in onlinehulpprogramma’s 13 

Trajectbegeleiders voor langdurig werkzoekenden 67 

Welzijnswerkers van het OnlineHulpUitwisselingsPlatform 12 

Online-welzijnswerkers in geestelijke gezondheidszorg 11 

Welzijnswerkers met ervaring in studentenbegeleiding 52 

Online-welzijnswerkers in behandelingsprogramma rond alcoholgebruik 6 

totaal 239 

 

 In meerdere projectluiken werd literatuur verwerkt. Een overzicht van de bronnenlijst wordt 
achteraan in dit rapport opgenomen. 

 Onlinetoepassingen werden geïnventariseerd en gerubriceerd. Tijdens de onlinebevragingen 
en demonstraties op de rondetafels werden ze getoond en besproken. 
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Figuur 1: overzicht van onderzoeksactiviteiten tijdens dit project 
 

 
 
Deze onderzoeksactiviteiten leidden uiteindelijk tot de 6 deelresultaten van dit project waarmee 
‘draagvlak, dromen en drempels in verband met onlinetoepassingen in welzijnswerk in Vlaanderen’ 
in kaart werden gebracht: 
 

 Een groeikader voor onlinetoepassingen in welzijnswerk, waarbij duidelijk gedefinieerd 
wordt wat met onlinetoepassingen in welzijnswerk wordt bedoeld; 

 Een kaart van onlinetoepassingen in het welzijnswerk in Vlaanderen – een momentopname 
van onlinehulprealisaties en –plannen; 

 Een aanzet voor een sociale kaart van het onlinehulpaanbod in Vlaanderen – omdat er nood 
is aan een overzicht van het beschikbare onlinehulpaanbod in het Vlaamse welzijnswerk; 

 Een inspiratieboom met criteria voor kwaliteisvolle onlinetoepassingen; 

 Een overzicht van drempels in verband met onlinehulp – randvoorwaarden om onlinehulp 
meer te implementeren in het welzijnswerk; 

 Uitdagingen aan organisaties en overheid in verband met onlinehulpbeleid. 
 
 

Figuur 2: overzicht van de resultaten van dit project 
 

 
 
Op elk van deze onderzoeksresultaten wordt in de volgende hoofdstukken uitgebreid ingegaan. 
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2. EEN KADER VOOR ONLINEHULP IN WELZIJNSWERK 
 
 

Onlinehulp, e-hulp, digitale hulpverlening, e-health … waar ontwikkelingen plaats vinden, groeit 
nieuwe taal om deze fenomenen te vatten en te omschrijven. Dat is bij onlinehulp in welzijnswerk 
niet anders. Omdat spraakverwarring daarbij vaak voor misverstanden zorgt én om de verschillende 
aspecten van onlinehulpverlening te vatten, werden twee groeikaders voor onlinehulp uitgewerkt en 
op hun zinvolheid en verstaanbaarheid getest tijdens de rondetafelgesprekken. 
Een eerste groeikader wil onlinetoepassingen in het welzijnswerk beschrijven en positioneren.  
Een tweede groeischema van onlinetoepassingen in welzijnswerk wil een gestructureerd overzicht 
bieden van mogelijke onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie in het welzijnswerk. 
In beide situaties gaat het om ‘een foto’ – een momentopname – van ontwikkelingen die volop aan 
de gang zijn. Vandaar de termen ‘groeikader’ en ‘groeischema’ om aan te geven dat deze 
‘overzichten’ in evolutie zijn. 
 

2.1. Een groeikader voor onlinetoepassingen in welzijn 
 
 

Waarom een GROEI-kader voor onlinetoepassingen in welzijn en gezondheid? 
 
Dit groeikader biedt een praktisch handvat 1 … 
… om in een organisatie gestructureerd te bepalen hoe en welke onlinetoepassingen in de werking 
geïntegreerd kunnen worden; 
… om in alle mogelijke spraakverwarring tussen welzijnswerkers en ICT-ers een kapstok te hebben; 
… om na te denken hoe onlinetoepassingen geïntegreerd kunnen worden of aangesloten kunnen 
worden op andere organisatie- en informatiesystemen. 
 
 Figuur 3: een groeikader voor onlinetoepassingen in welzijnswerk 

 

                                                
1 Dit was ook de bedoeling van de whitepaper ‘Praktisch model voor ict-platformen bij welzijn en zorg op afstand’ waarop 
dit groeikader gebaseerd is. (Krijgsman, 2012)  
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Een GROEI-kader 
 
Dit kader is een GROEI-kader. De ontwikkeling van onlinecommunicatiemogelijkheden gaat zo snel 
dat bij elk aspect van dit kader ’stippellijnen’ staan om aan te geven dat uitbreidingsmogelijkheden 
steeds voor ogen moeten gehouden worden. Het is een belangrijk aspect dat ook bij de bespreking 
van ICT-vereisten aan bod zal komen. 

 
 
Keuze voor blended hulpverlening 
 
In welzijnswerk staat face-to-facecommunicatie vaak centraal. Toch zijn andere 
communicatievormen in de sector ook van wezenlijk belang: telefonische en schriftelijke 
communicatie maken reeds jarenlang deel uit van de communicatiemix tussen cliënten en hun hulp- 
en zorgverleners. 
 

Nu digitale communicatie in opmars is in onze samenleving kan het 
welzijnswerk niet achter blijven. De uitdaging is om 
onlinetoepassingen te integreren in het totale hulp- en/of 
dienstverlenend aanbod vanuit een doordachte visie en keuzes te 
maken over wanneer, waarvoor en waarom onlinetoepassingen 
(kunnen) worden ingezet. Ook de plaats die deze 
onlinetoepassingen innemen in de mix van interactie tussen hulp- 

en zorgverstrekkers en hun cliënteel moet worden bepaald. De term ‘blended’ hulpverlening is dan 
ook aan de orde. In de figuur beklemtoont een stippellijn het ‘blended’ gegeven. Hiermee wordt 
meteen ook duidelijk dat onlinehulp geen doel is op zich. Onlinehulp is ‘slechts’ een (relatief nieuw) 
bijkomend communicatiemiddel om de welzijnsdoelstellingen van een organisatie te realiseren. 
 

 
Welzijnswerk en ICT … een niet-evidente relatie 
 
In welzijnswerk behoort het individualiseren, personaliseren, werken op tempo en op maat van de 
cliënt/patiënt/gebruiker tot de basisgrondhouding van de hulpverleners. Naast het methodisch en 
systematisch aanbieden van hulpverlening staat maatwerk evenzeer centraal. ICT kenmerkt zich 
daarentegen in eerste instantie door stroomlijnen, standaardiseren, uniformiseren … werken via 
vastomlijnde procedures en voorspelbare formats. Deze twee werelden met elkaar verbinden is dus 
geen evidentie. 
 

 “(ICT-)technici spreken een eigen taal die voor andere mensen 
moeilijk te doorgronden kan zijn. Soms lijkt het makkelijker om 
in het Japans te communiceren dan met de eigen technici.” 
(Schalken, 2010, p. 121) 
“Het is immers eerder regel dan uitzondering dat hulpverleners 
en IT-specialisten elkaar moeilijk begrijpen, omdat ze een andere 
taal spreken. Om een internetproject in goede banen te leiden is 

een goede afstemming tussen beide partijen echter noodzakelijk. Tussenpersonen die voeling 
hebben met het taalgebruik van beiden, zijn hierbij een voordeel.” (Claeys, 2011 – in Bocklandt P. 
336) 
Dit groeikader combineert dus aspecten van ‘onlinemethodiek van welzijnswerkers’ (het roze kader) 
met aspecten van ‘ICT-technologie’ (het blauwe kader). Onlinemethodiek staat voor een 
doelgerichte, systematische en procesmatige wijze van handelen in het gebruik van 
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onlinetoepassingen. Vanuit de  Arteveldehogeschool werden reeds volgende onlinemethodieken 
ontwikkeld: de chathulpmethodiek onder de vorm van de ‘Ch@tlas’ (Vlaeminck e.a., 2009) en de e-
mailhulpmethodiek onder de vorm van ‘Optimail’ (voor e-mailhulpverlening in eerstelijns 
welzijnswerk) (Saelens e.a., 2012). 

 
 
Onlinetoepassingen in welzijnswerk in drievoud 
 
Het begrip ‘onlinetoepassing’ omvat elke ICT-vorm of –tool die op een computer en/of smartphone 
en/of tablet kan gebruikt worden. Het kan hierbij gaan om geïntegreerde onlinetoepassingen of losse 

applicaties, standaard op het web beschikbaar of op maat 
van een organisatie uitgewerkt. 
Het groeikader maakt een onderscheid tussen drie soorten 
onlinetoepassingen in het welzijnswerk: 
Onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie. Daarop wordt 
verder uitgebreid ingegaan. 
Onlinetoepassingen over de cliënt. We denken hierbij zowel 
aan het cliëntendossier (bijvoorbeeld het elektronisch 
patiëntendossier) en de registratie van de 

hulpverleningsinterventies (bijvoorbeeld registratieformulieren van chathulpgesprekken in 
eerstelijnswelzijnsorganisaties) als aan het collegiaal consult tussen welzijnswerkers. 
Onlinetoepassingen voor de organisatie. De organisatie kan naast deze onlinetoepassingen die direct 
betrekking hebben op een cliëntsituatie ook beschikken over onlinetoepassingen om de hele 
doelgroep te bereiken (bijvoorbeeld via sociale netwerksites) of om te netwerken met andere 
hulpverleners. 
In figuur 3 worden bij de concretiseringen van deze driedeling stippellijnen geplaatst omdat deze 
onlinetoepassingsmogelijkheden steeds in evolutie zijn. 
 
Enerzijds is dit onderscheid zinvol en wel om twee redenen: 
Ten eerste gelden voor de ontwikkeling en voor het implementeren van deze toepassingen in 
welzijns- en gezondheidsorganisaties andere logica’s en voorwaarden. ‘Onlinetoepassingen over de 
cliënt’ zullen niet per organisatie ontwikkeld worden maar door de sector of de overheid opgelegd 
worden; ‘onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie’ (bijvoorbeeld chat of werken met een 
onlinedagboek) worden best wel door de betrokken medewerkers in een organisatie mee 
ontwikkeld. 
Ten tweede is het zo dat sommige gebruikers- en ICT-vereisten van deze drie soorten 
onlinetoepassingen sterk verschillen.  
 
Anderzijds is dit onderscheid in de praktijk soms vrij kunstmatig omdat het onlinewelzijns- en -
zorgaanbod vaak geïntegreerd is. Vandaar ook hier de stippellijnen tussen deze drie soorten 
onlinetoepassingen. 
 
De focus ligt in dit Tetra-project op de ‘onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie in welzijnswerk’.  
‘Onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie’ zijn die welzijnsinterventies waarbij gebruik gemaakt 
wordt van ICT om het welzijn (in de ruimste zin van het woord) van de bezoeker/cliënt/patiënt en zijn 
omgeving te verhogen. Het kan daarbij gaan om informatieve onlinetoepassingen zonder interactie 
en/of onlinecommunicatie met interactie en/of onlinetoepassingen als ondersteunende 
instrumenten in het zorg- en hulpverleningsproces.  
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Ondersteunende platformen en netwerkdiensten (Krijgsman, 2012) 
 

Voorgaande onlinetoepassingen zijn slechts mogelijk als de 
organisatie beschikt over degelijk werkende ondersteunende 
ICT-platformen en netwerkdiensten die op een stabiele en 
veilige wijze de onlinecommunicatie en het stockeren van de 
verworven informatie kunnen garanderen. 
De platformdiensten zijn de basisfuncties van het ICT-
platform, die een voorwaarde vormen voor de werking van 
de onlinetoepassingen. Zo zijn veel onlinetoepassingen voor 

cliëntcommunicatie alleen mogelijk als er in het ICT-platform een mogelijkheid tot gegevensopslag is, 
als de gebruikersinterface (de muis, het keyboard of het touchscreen) goed werken, als de beveiliging 
van de software OK is, enzovoort. 
De netwerkdiensten dienen om verbinding tot stand te brengen tussen de verschillende onderdelen 
van het platform of met andere informatiesystemen op andere locaties. Een vlotte internettoegang, 
communicatie tussen website, tablet, smartphone en dergelijke behoren daartoe. 
 
 

2.2. Onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie 
 
 

Weer een groeischema 
 

Het voorbije decennium groeide het aantal mogelijke onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie in 
het welzijnswerk en in de gezondheidszorg zienderogen. Naarmate de internettoegang 
vergemakkelijkte, voor steeds meer mensen bereikbaar werd en ook draadloos kon gebruikt worden, 
werden ook de mogelijkheden voor welzijnswerktoepassingen zichtbaar. Komt daarbij nog dat we 
niet meer afhankelijk zijn van vaste computers, maar dat apps en websites ook toegankelijk zijn op 
smartphones en tablets. Zeker in de gezondheidszorg kreeg je een ‘wildgroei’ aan ondersteunende 
onlinetoepassingen bijvoorbeeld om hartslag, bloeddruk, stress, gemoedstoestand … in kaart te 
brengen. 
Maar ook voor andere sectoren in de welzijns- en gezondheidssector groeien het aantal 
onlinetoepassingen. Omdat zo’n overzicht van onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie in het 
welzijnswerk nooit af is, noemen we ook dit schema een groeischema en willen de ‘…’ aangeven dat 
dit overzicht niet exhaustief is. 
 

De diverse onlinetoepassingen uit het schema worden gedefinieerd zodat duidelijk wordt wat met 
welke onlinetoepassing juist wordt bedoeld. Daarvoor worden voornamelijk vier bronnen gebruikt 
(Bocklandt, 2011; Schalken, 2010; Timmer, 2011 en Vlaeminck & Saelens, 2010) 
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 Figuur 4: een groeischema van onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie in welzijnswerk 
 

 
 

Voor voorbeelden van deze onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie in welzijnswerk: klik hier.

http://prezi.com/bq4rtjkoy3-w/onlinetoepassing-in-welzijnswerk-juni-2013/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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De twee- en driedeling van onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie 
 
Onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie zijn op te splitsen in enerzijds onlinetoepassingen 
zonder interactie en anderzijds onlinetoepassingen met interactie tussen de cliënt en de 
hulpverlener. Bij deze laatste gaat het zowel om onlinetoepassingen die de communicatie tussen 
hulpverlener en cliënt(en) mogelijk maakt als om ondersteunende onlinetoepassingen. 
 

Onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie in welzijnswerk 
zonder interactie met interactie 

informeren communiceren ondersteunend 
    

 
Bij de communicatietoepassingen wordt ook nog een onderscheid gemaakt tussen toepassingen die 
zich richten op 1-op-1-communicatie en toepassingen die zich richten op groepscommunicatie. 
 

 

Een schema is maar een schema 
 

Meer dan 30 onlinetoepassingen worden geconcretiseerd. Door ze in dit schema te plaatsen wordt 
een overzichtelijke structuur geboden die enig inzicht geeft in de eenheid in de verscheidenheid van 
de onlinetoepassingen. Ze worden meestal gescheiden door stippellijnen om de nadruk te leggen op 
de combinatiemogelijkheden afhankelijk van de concrete invulling in de eigen organisatie; 
bijvoorbeeld is ook bij ‘ondersteunende instrumenten’‘communicatie’ immers van belang. 
Veel ondersteunende instrumenten zijn combinaties van bepaalde andere onlinetoepassingen. 
 

 

Onlinetoepassingen zonder interactie  
 

‘Onlinetoepassingen zonder interactie’ zijn digitale informatietools die als hoofddoel hebben om via 
eenrichtingsverkeer vanuit de organisatie de cliënt/gebruiker/bezoeker te informeren.  
 
 Tabel 2: informatieve onlinetoepassingen voor welzijnswerk zonder interactie 
 

onlinetoepassing omschrijving 

Activiteitenkalender 
Overzicht van initiatieven, evenementen of gebeurtenissen rond een 
welzijnsthema waarop bezoekers van de website uitgenodigd worden. 

FAQ’s 
Acroniem voor het Engelse begrip ‘Frequently Asked Questions’. Een 
benaming voor een lijst met veelgestelde vragen met antwoorden. 

Getuigenis 
Persoonlijk ervaringsverhaal – geschreven, gesproken of via film - over 
een gebeurtenis, een probleem en hoe de getuige dit beleefd heeft 
en/of daarmee omgesprongen is.  

Ingescand document 
Digitale woord-, beeld-, cijfer-, geluids, … -documenten en –presentaties 
(meestal opgemaakt voor face-to-facecommunicatie) op de website. 

Links 

Verwijzing op een website naar andere informatie. Door op de (hyper-) 
link te klikken wordt de bezoeker verbonden met een andere plek op 
dezelfde website of met een andere website. Vaak worden verwijzingen 
naar andere websites in een aparte ‘link’-rubriek gebundeld. 

Nieuws 
Up-to-date gehouden rubriek op een website of via een e-mailbrief met 
berichten van evenementen en nieuwe ontwikkelingen of inzichten. 

Tips en adviezen 
Concrete praktische onlineraadgevingen voor het voorkomen van, 
omgaan met of het oplossen van een hulpvraag of probleem. 

Woordwolk  
Vertaling van ‘tag cloud’. Visuele weergave van woorden waarop kan 
doorgeklikt (taggen) worden voor meer informatie. Vaak aangeklikte 
woorden, worden in de woordwolk bijvoorbeeld groter afgebeeld. 
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Op het eerste zicht gaat het hier om statische info waarop dus geen reactie mogelijk is. Toch worden 
op welzijnsorganisatiewebsites bij deze rubrieken meer en meer mogelijkheden voorzien om als 
gebruiker een reactie te geven op deze informatie. Dit kan gaan van het ‘liken’ of ‘raten’2 tot een 
open tekstveld waardoor de gebruiker een mening over de verkregen info kan formuleren. 
 
 

Onlinetoepassingen om te communiceren 
 

Sommige onlinetoepassingen in welzijnswerk hebben als hoofddoel om heen-en-weer communicatie 
tussen een hulpverlener en één of meerdere hulpvragers mogelijk te maken. Vermits deze 
communicatie vaak betrekking heeft op zeer persoonlijke hulpvragen van de cliënt moet de nodige 
aandacht besteed worden aan de privacy-instellingen van deze onlinetoepassingen. Hierop wordt 
dieper ingegaan in het hoofdstuk ‘Gebruikers- en ICT-vereisten voor onlinetoepassingen’. 
 
 

 Tabel 3: onlinetoepassingen voor communicatie tussen hulpvrager en hulpverlener 
 

onlinetoepassing omschrijving 

Chatbot 
Directe of synchrone online interactie tussen een hulpvrager en een 
computer waarbij de computer op basis van woordherkenning 
antwoord geeft op informatie van de hulpvrager. 

Eén-op-één-chat 
Directe of synchrone online interactie tussen een hulpvrager en een 
hulpverlener door (korte) tekstberichten heen en weer te sturen in een 
‘chatroom’, een virtuele gespreksruimte op internet. 

E-mail 

Elektronische post die via het internet wordt verstuurd. Deze 
asynchrone communicatie vindt meestal plaats tussen één hulpvrager 
en een of meerdere hulpverleners. De e-mailvraag wordt verstuurd naar 
een e-mailadres van de hulpverlener of door een webformulier in te 
vullen. 

Forum 

Online, interactieve omgeving, meestal gewijd aan een bepaald thema. 
Een bezoeker kan een bericht posten waarop anderen dan asynchroon 
kunnen reageren zodat er discussie en/of informatie-uitwisseling kan 
ontstaan – al dan niet gemodereerd door een hulpverlener. 

Groeps-chat 

Directe of synchrone online interactie tussen meerdere deelnemers 
door (korte) tekstberichten heen en weer te sturen in een ‘chatroom’, 
een virtuele gespreksruimte op internet – al dan niet gemodereerd door 
een hulpverlener. 

SMS 
Acroniem voor het Engelse ‘short message service’. Een dienst om met 
behulp van een mobiele telefoon korte berichten te versturen en te 
ontvangen. In het welzijnswerk meestal gebruikt voor ‘reminders’. 

Sociale netwerksite 

Websites met het doel internetcommunicatie te realiseren waarbij 
gebruikers met een minimale tussenkomst van een redactie gezamenlijk 
de webinhoud beheren en onderling dialogeren.  
Voorbeelden: Facebook, LinkedIn, Netlog, Twitter. 

Voice over IP 

Voice over Internet Protocol. Nederlandse term: beeldbellen. Een 
verzamelnaam voor een onlinecommunicatiemiddel waarbij gebruikers 
elkaar kunnen horen en/of zien. 
Voorbeeld: Skype. 

Webinar 

Online seminarie, een lezing, workshop, college of soortgelijke 
presentatie of vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het 
internet. 
Als het webinar synchroon verloopt met het bezoek van de cliënt op de 
website is vaak interactie met de spreker/zaal mogelijk. 

                                                
2 raten = sterren toekennen naargelang de kwaliteit van de aangeboden informatie 
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Ondersteunende onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie 
 

Een derde reeks interactieve onlinetoepassingen omvat digitale versies van hulpinstrumenten die als 
ondersteuning in het hulpverleningsproces worden gebruikt. 
 
 

 Tabel 4: ondersteunende onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie in welzijnswerk 
 

onlinetoepassing omschrijving 

Aanmelding 

Digitaal hulpmiddel om de eerste gegevens over de vraag van de 
cliëntoverzichtelijk te registreren met als doel de hulpvrager of aanmelder 
deze gegevens te laten registreren. Combinatie van aanmelding en intake, 
wordt door elkaar gebruikt. 

Avatars 
Zelfgekozen afbeelding op de computer waarbij de hulpvrager zelf de 
emotie, look & feel, kledij, accessoires kan kiezen. 

Budgetbegeleiding 

Online hulpmiddel voor het begeleiden van een cliënt bij het beheren van 
zijn inkomsten en uitgaven door een hulpverlener. Dit kan gaan over het 
delen van budgetoverzichten, het opvolgen van betalingen en rekeningen 
van de cliënt, het bijhouden van een afbetalingsschema,…  

Dagboek 

Online hulpinstrument waarbij op basis van vooraf afgesproken 
parameters de evolutie van bepaalde probleemaspecten gedurende een 
bepaalde periode worden bijgehouden. Het overzicht hiervan is basis voor 
een volgend gesprek tussen hulpvrager en hulpverlener. 

Diagnose-checklist 

Geheel van items en vragen om op een systematische wijze online een 
veelheid van gegevens van de cliëntsituatie te ordenen en in te schatten 
met als doel de samenhang tussen diverse probleemaspecten in kaart te 
brengen met het oog op het opstellen van een hulpverleningsplan. 

Doorverwijzer  

Online hulpinstrument voor welzijnswerkers en/of voor cliënten die 
informatie geeft over ander welzijnswerkaanbod waarnaar kan 
doorverwezen worden. Vaak selecteert deze toepassing de gewenste 
informatie op basis van op te geven parameters (= zoekopdrachten). 

Ecogram 

Digitale grafische voorstelling van het netwerk van een cliënt: familie, 
persoonlijke leefomgeving, buurt, gemeenschap aangevuld met aanwezige 
en ontbrekende hulpbronnen. Er wordt gebruik gemaakt van vaste 
symbolen. 

Educatief spel 
Vertaling van ‘serious game’. Onlinetoepassing waarbij het spelelement 
wordt ingezet om een leerdoel te bereiken. Het spel kan door één speler 
gespeeld worden of met meerderen tegelijk (multi-player game). 

Genogram 
Digitale grafische voorstelling van (de kwaliteit van) het generationeel 
netwerk van de cliënt via vaste (relatie-)symbolen. 

Hide-page 
Nederlandse term: sluitknop. Hulpmiddel aan de rand van het scherm 
waardoor de cliënt snel de website kan verlaten wanneer iemand 
ongewenst komt meekijken op het scherm. 

Levenslijn 

Vertaling van ‘Life-eventlijn’. Digitale grafische voorstelling van 
betekenisvolle momenten in het leven (of een periode daaruit) van een 
cliënt. Een chronologisch overzicht van gebeurtenissen en belevingen uit 
het leven van een cliënt in kaart gebracht op een tijdas via tekst, foto’s, 
filmpjes, muziek … 

Map (geografisch) 
Onlinehulpinstrument waarbij een geografische kaart gebruikt wordt om 
een traject uit te stippelen, een persoon te lokaliseren en/of een 
geografisch overzicht te maken van belangrijke gebeurtenissen. 

Meldknop 
Onlinelink waarbij de gebruiker ongewenste informatie, die op internet 
gevonden wordt of ongewenste gebeurtenissen die hij of zij (online) 
ervaart, kan meedelen. 
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onlinetoepassing omschrijving 

Mindmap  
Onlinediagram opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en/of 
beelden, geordend in de vorm van een boomstructuur rond een 
centraal thema. 

Planner 
Online-agenda om op maat van de cliënt per uur, dagdeel, dag of week 
… activiteiten en afspraken … te inventariseren en op te volgen. 

Reminder 
Onlinegeheugensteuntje dat gebruikt wordt om een cliënt te herinneren 
aan een gemaakte afspraak en op deze wijze ‘no shows’3te vermijden. 

(Zelf-)test - vragenlijst 

Een online-bevraging die voor iedere bezoeker invulbaar is, zonder 
tussenkomst van een hulpverlener. Als resultaat krijgt de gebruiker na 
het invullen van de onlinebevraging (meestal gestandaardiseerd) 
feedback in de vorm van een advies of een score. 

 

 

Onlinetoepassingen voor metacommunicatie 
 

Sommige ondersteunende onlinetoepassingen focussen niet op de probleemsituatie van de cliënt als 
dusdanig maar worden ingezet als ‘metacommunicatie’ over het hulpverleningsproces. Het zijn 
onlinetoepassingen die de hulpvrager, cliënt of gebruiker de kans geven zich uit te spreken over de 
kwaliteit en het verloop van het hulpverleningsproces op zich. 
 

 Tabel 5: onlinetoepassingen voor metacommunicatie in welzijnswerk 
 

onlinetoepassing omschrijving 

Beoordeling  
van de info 

Onlinemogelijkheid voor de cliënt om op de aangeboden (statische) 
online-info te reageren of deze info te ‘raten’. 

Evaluatie  
Het digitaal verzamelen, interpreteren en presenteren van informatie 
om de waarde van hulpverlening(sproces) te bepalen. 

Klachtenbehandeling 
Digitaal communicatiekanaal om ter attentie van een verantwoordelijke 
in de organisatie een klacht te formuleren over de ervaren 
hulpverlening. 

Monitoring  
Digitaal opvolgen van de lopende hulpverlening en het bewaken of de 
verleende hulp nog wel aansluit bij de actuele hulpbehoeften van de 
cliënt. 

Tevredenheidsmeting  
Digitaal hulpmiddel om tijdens of op het einde van het 
hulpverleningsproces te peilen naar de ‘tevredenheid’ van de cliënt 

over de aangeboden hulpverlening. 
 

Meerdere van deze onlinetoepassingen worden gebundeld aangeboden op een organisatiewebsite, 
in een online(zelf)hulpcursus of een onlinebehandelingsprogramma. Aan de welzijnsorganisaties om 
te bepalen hoe ze hun onlinehulpaanbod bundelen en aanbieden en hoe dit online-aanbod zich 
verhoudt ten aanzien van en/of geïntegreerd wordt in andere hulpverleningsvormen. 

 
Voorbeelden en meer info 
 

Voorbeelden van deze onlinetoepassingen zijn te vinden in de Prezi-presentatie die bij dit project 

werd uitgewerkt. Voor deze presentatie: klik hier. 

Op de meeste van deze onlinetoepassingen gaan Bocklandt, Schalken en Timmer in hun respectieve-
lijke handboeken voor onlinehulp en e-health verder in. Tevens geven ze een overzicht van de voor- 
en nadelen van deze onlinetoepassingen. (Bocklandt, 2011; Schalken, 2010 en Timmer, 2011). 

                                                
3 No show = het niet komen opdagen van een cliënt op een gemaakte afspraak (face-to-face, telefonisch of online (vb. 
chat)) met een hulpverlener 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Diagram
http://nl.wikipedia.org/wiki/Begrip
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tekst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Relatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boomstructuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kenobject
http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatie
http://prezi.com/bq4rtjkoy3-w
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Onlinetoepassingen inzetten in het welzijnswerk 
 

Naar analogie met Timmers schema over de bruikbaarheid van onlinetoepassingen in het zorgproces 
(Timmer, 2011), werd een schema opgemaakt over inzetbaarheid van onlinetoepassingen voor 
cliëntcommunicatie in verschillende activiteiten of taken tijdens een hulpverleningsproces. 
(Adriaensens, 2011, Timmer, 2011 en Vlaeminck & Saelens, 2010).  
 
In onderstaande tabel onderscheiden we volgende activiteiten of taken tijdens een 
hulpverleningproces: 
 
1. Proloog = alles wat voorafgaat aan de effectieve onlinehulp of- dientverlening. Hierbij horen: 
- Wachttijd overbruggen 
- Presentie: actief luisterend ‘present’ zijn, aanwezig zijn als organisatie en/of hulpverlener op 
internet 
 
2. Exploreren = het geheel van activiteiten die betrekking heeft op het verkennen van de situatie, 
gegevens over de hulpvrager en diens omgeving, over de hulpvraag, over de problematiek maar ook 
over de competenties en krachten van de hulpvrager en diens omgeving.Hierbij horen onder andere:  
- Probleemverkenning, 
- Intake 
 
3. Diagnosticeren = het geheel van activiteiten die betrekking heeft op het verkrijgen van inzicht in de 
probleemsituatie en het bepalen van doelen of deeldoelen. Hierbij horen: 
- Probleemanalyse = verder uitdiepen van het probleem en de verschillende aspecten die hierin 
aanwezig zijn, alsook het duidelijk benoemen van het probleem. (= probleemformulering) 
- Indicatiestelling = aanbevelingen formuleren voor een of meerdere vormen van actie/aanpak  
- Doelbepaling = duidelijke concrete doelen bepalen/afbakenen 
- Strategiebepaling = planning, planmatig uitzetten en vooral concretiseren van de te nemen acties  
 
4. Actie ondernemen. Hierbij horen: 
- Zelfhulp = het zelf actie ondernemen van een doelgroepgebruiker, zonder hulp van een 
onlinemedewerker 
- Begeleiding door de onlinemedewerker =  op alle mogelijke vormen van ondersteuning, concrete 
hulp-of dienstverlening, psychosociale hulpverlening door een onlinemedewerker 
- Informatieverstrekking =  informatie geven aan de doelgroepgebruiker 
- Adviesverlening =  het geven van een weloverwogen voorstel (advies) als aanzet tot actie 
- Bemiddeling =  kan een vorm van toeleiding zijn maar kan evengoed ook een soort 
conflictbemiddeling inhouden. 
- Preventie =  het voorkomen van moeilijkheden, vaak onder de vorm van infoverstrekking maar kan 
ook op andere manieren. 
- Coördinatie van hulp-, zorg- en dienstverlening =  afstemmen, plannen, coördineren en bewaken 
van een hulppakket 
 
5. Epiloog. Hierbij horen: 
- Afsluiten: het (duidelijk) beëindigen van een hulpverleningsproces 
- Evalueren 
- Nazorg: activiteiten als opvolging of geleidelijke afbouw van een voorbije hulpverlening 
 

De tabel op volgende bladzijde wil vooral verduidelijken dat onlinetoepassingen multi-inzetbaar zijn: 
één en dezelfde onlinetoepassing kan verschillende doelen beogen waardoor ze dus ook in 
verschillende activiteiten of deeltaken van een hulpverleningsproces kunnen worden ingezet.  
Als welzijnsorganisatie en hulpverlener  is het belangrijk duidelijkheid te creëren over het 
vooropgezette doel  of doelen van de onlinetoepassing. Zo kan de uitwerking van de 
onlinetoepassing krachtig en duidelijk geconcretiseerd worden.  
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Tabel 6: inzetbaarheid van onlinetoepassingen in verschillende activiteiten/deeltaken van een 
hulpverleningsproces 
 

Onlinetoepassing Activiteiten/deeltaken in het hulpverleningsproces 
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Aanmelding                   
Activiteitenkalender                   
Avatar                    
Budgetbegeleiding                   
Chatbot                    
Dagboek                   
Diagnosechecklist                   
Doorverwijzer                    
Ecogram                   
Educatief spel                   
Eén-op-één-chat                   
E-mail                   
Evaluatieformulier                   
FAQ’s                   
Forum                   
Genogram                   
Getuigenis                   
Groeps-chat                   
Hide-page                   
Ingescand document                   
Klachtenbehandeling                   
Levenslijn                   
Links                   
Map (geografisch)                   
Meldknop                   
Mindmap                    
Monitoring                    
Nieuws                   
Planner                   
Reminder                   
SMS                   
Sociale netwerksite                   
Tevredenheidsmeting                    
Tips en adviezen                   
Voice over IP                   
Webinar                   
Woordwolk                    
(Zelf-)test - vragenlijst                   
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3. EEN KAART VAN ONLINEHULP IN VLAANDEREN 
 

 
 

Doorheen de verschillende onderzoeksactiviteiten van de onderzoekslijn onlinehulp4 van de 
opleiding Sociaal Werk in de Arteveldehogeschool  ontstond vorig decennium een netwerk met 
‘frontrunners’ in onlinehulp, nl. die welzijnsorganisaties die het initiatief namen om 
onlinetoepassingen te implementeren in hun werking.  
Intussen hebben steeds meer organisaties in het brede welzijnswerk een (veelal louter informatieve) 
website en velen stellen zich de vraag hoe ze zich kunnen verhouden tegenover andere nieuwe 
digitale mogelijkheden. 
In dit Tetra-project ligt de aandacht eveneens op het ‘plat strijken van de paden’ om het brede 
welzijnswerk mee te krijgen in dit niet te stuiten en onomkeerbaar verhaal van onlinetoepassingen in 
de welzijnssector. Daarom werd dan ook een duidelijker beeld verworven over de mate waarin het 
welzijnswerk reeds gebruik maakt van (welke) onlinetoepassingen in cliëntcommunicatie. Daarnaast 
is het zinvol voeling te krijgen met de mogelijke ‘wensen’, ‘dromen’, ‘verwachtingen’ op niveau van 
onlinehulptoepassingen. Zo ontstaat er tevens zicht op waarop in de toekomst mogelijks meer kan 
worden gefocust bij de verdere ontwikkeling van onlinetoepassingen of onlinemethodieken. 
 

3.1. Hoe de kaart van onlinehulp in Vlaanderen groeide 
 
Om zicht te krijgen op onlinehulprealisaties en -plannen in Vlaamse welzijnsorganisaties, is er voor 
gekozen om tijdens de duur van dit Tetra-project de betrokken actoren over deze inhoud te 
bevragen. Hierbij werd gebruik gemaakt van het groeischema van onlinetoepassingen voor 
cliëntcommunicatie in het welzijnswerk (zie figuur 4). 
 

Er zijn 2 werkwijzen gehanteerd om deze gegevens te verzamelen; 

 het bevragen van deelnemers van de rondetafels.  

 een onlinebevraging van het brede welzijnswerk. 
 
 

Bevraging van deelnemers aan de rondetafels 
 

De deelnemers aan de rondetafels kwamen uit verschillende sectoren en 
organisaties (zie tabel 1). Aan ieder van hen werd gevraagd om op het 
groeischema van onlinetoepassingen aan te duiden welke 
onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie ze reeds realiseerden en van 
welke toepassingen ze droomden of welke onlinetoepassingen ze 
planden.  
Op sommige van deze rondetafels werd dit visueel gemaakt. Het 
overzichtschema van de onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie 
werd in groot formaat uitgeprint en met post-its of fluo-stiften kon men 
voor de eigen organisatie aangeven wat de stand van zaken was op dat 
moment. Gele post-its werden aangebracht voor de onlinetoepassingen 
waarover men reeds beschikt. Groene post-its werden gebruikt om de 
eigen dromen en verwachtingen m.b.t. onlinehulptoepassingen aan te 
duiden. 

 
 

                                                
4 Voor een overzicht van de onderzoeksactiviteiten rond onlinehulp van de Arteveldehogeschool – Sociaal 
werk: klik hier 

http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/
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Een onlinebevraging  
 
Om een nog breder beeld te krijgen dan enkel via de deelnemers van de rondetafels werd daarnaast 
gekozen voor een onlinebevraging.  
703 medewerkers  uit verschillende sectoren van het welzijnswerk konden in deze onlinebevraging  
aanduiden welke onlinetoepassingen de organisatie reeds gebruikt en van welke 
onlinehulptoepassingen de respondent droomde. 5 
Als database voor deze onlinebevraging werd gebruik gemaakt van het netwerk van hulpverleners 
van de Opleiding Sociaal werk van de Arteveldehogeschool. Omdat de respondenten al op een of 
andere wijze een band hebben met de organisatie van de onderzoekers (als stagementoren, 
gastlectoren of bachelorproefondervragers) werd gerekend op een vrij hoge respons. 
Op deze onlinebevraging reageerde 14 % van de aangeschrevenen wat overeen komt met 101 
respondenten. Onderzoeksmatig kan dit als een vrij sterke respons worden beschouwd. Onlinehulp is 
immers geen prioritair thema in vele welzijnsorganisaties. 
 

 

3.2. De kaart van onlinetoepassingen in cliëntcommunicatie in 

Vlaanderen 

 
Via deze 2 werkwijzen groeide een overzichtskaart van realisaties van onlinetoepassingen (geel) van 
meer dan 162 welzijnsorganisaties en van dromen (groen) van hun medewerkers m.b.t. 
onlinetoepassingen binnen de eigen organisatie. 
 
Om deze volledige kaart is te raadplegen: klik hier 

 
Twee kanttekeningen bij deze kaart van onlinehulp in Vlaanderen: 

 Deze overzichtskaart mag/kan slechts gezien worden als een fragmentarische momentopname 
(januari tot juni 2013) van beschikbare onlinetoepassingen in het welzijnswerk in Vlaanderen. 
Het biedt dus zeker en vast geen totaaloverzicht op onlinetoepassingen in het welzijnswerk. 

 Het overzicht van de dromen en verwachtingen bevat persoonlijke meningen van individuele 
medewerkers en impliceert dus geen organisatiestandpunt. 

 

 
 

  

                                                

5 Voor deze onlinebevraging, zie bijlage 1: Bevraging onlinetoepassingen in welzijnswerk en gezondheidszorg 

http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/products/verwachtingen-in-onlinehulp-in-vlaanderen-tetra-/
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3.3. Wat deze kaart duidelijk maakt 
 
Rekening houdende met de kanttekeningen leidt deze overzichtskaart van onlinetoepassingen in 
welzijnswerk in Vlaanderen tot volgende vaststellingen. 
 
De respons op deze vragenlijst toont aan dat er anno 2013 veel welzijnsorganisaties en -sectoren zijn 
die zich de vraag stellen hoe ze zich t.a.v. onlinehulp kunnen verhouden.  
 
In het totaal duidden de 162 beantwoorders samen 1822 onlinetoepassingen aan; waarvan 58% (nl. 
1059) werd aangekruist als in gebruik zijnde onlinetoepassingen. Gemiddeld zet een 
welzijnsorganisatie dus nu reeds 6 onlinetoepassingen in. 
 
Daarnaast werden door deze 162 beantwoorders nog eens 763 onlinetoepassingen (= 42%) 
aangeduid waarvan men hoopt deze te verwezenlijken.  
 
 Tabel 7: deel van de kaart van onlinehulptoepassingen in het Vlaamse welzijnswerk 
 

 
 
 

Over de gerealiseerde onlinetoepassingen 
 
94% van de organisaties/diensten beschikt over een website (informatie) met  
links (82%), info (45%) en adviezen (43%). 
 
22% van de gerealiseerde onlinetoepassingen zijn communicatietoepassingen. Zeer veel organisaties 
(90%) geven aan dat ze onlinecommunicatie met hun cliënten voeren via e-mail. Uit ander onderzoek 
(Saelens, 2012) blijkt dat hulpverleners inderdaad e-mailen met cliënten, maar dat een e-
mailhulpbeleid in welzijnsorganisaties vaak ontbreekt. De andere communicatietoepassingen worden 
veel minder ingezet: 16% van de organisaties heeft een chataanbod; 16% heeft een forum en 14% is 
actief op sociale netwerksites. De groeps-chat is als onlinecommunicatievorm niet populair. Ze is zo 
goed als niet aanwezig bij de betrokken beantwoorders. 
 
29% van de gerealiseerde onlinetoepassingen zijn ondersteunende hulpinstrumenten waarvan 
(zelf)testen en geografische maps elk door bijna een derde van de organisaties wordt aangeboden. 
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Of deze laatste als hulpverleningstoepassing wordt ingezet of enkel een map is om de organisatie te 
situeren, werd niet achterhaald. 
Verder worden ook een doorverwijstool (18%), genogram (17%), budgetbeheer (17%),  dagboek 
(15%), mindmaps (13%), en ecogram (10%) ingezet. 
Slechts 9% (15 van de 162) van de respondenten gebruikt een online-aanmeldingstool. 
 
Per welzijnssector zijn ook enkele opvallende verschillen te noteren met betrekking tot gerealiseerde 
onlinetoepassingen. Volgende tabel geeft een overzicht van de verhouding van informatie- 
communicatie- en ondersteunende toepassingen per sector. 
 
 
 Figuur 5: procentuele verhouding tussen informatie-, communicatie- en ondersteunende  

   onlinetoepassingen per sector 
 

 
 
Dat in de sectoren ‘studie en opvoeding’ (= CLB’s, opvoedingswinkels, diensten studiebegeleiding), 
‘geestelijke gezondheidszorg’ en ‘tewerkstellingsondersteuning’ de informatietoepassingen meer 
dan 50 % van de ingezette toepassingen uitmaken, betekent vooral dat in die sectoren nog weinig 
geïnvesteerd wordt in communicatie- en ondersteunende toepassingen. 
 
In het ‘algemeen welzijnswerk’ (CAW’s, o.a. JAC’s, …) is het groter aandeel van communicatie-
toepassingen vooral toe te schrijven aan de grotere aanwezigheid van een 1-op- 1-chataanbod. Het 
grotere aandeel van communicatietoepassingen in de sector ‘politie en justitie’ betekent vooral dat 
naast e-mailaanbod er minder andere onlinetoepassingen in die sector worden aangeboden. 
 
Het grotere aandeel van ondersteunende onlinetoepassingen in de sector ‘bijzondere jeugdbijstand 
en centra kind en gezin’ heeft een dubbele verklaring: in die sector wordt meer gewerkt met o.a. 
genogrammen en ecogrammen én enkele organisaties in deze bevraging zetten heel sterk in op 
ondersteunende onlinetoepassingen waardoor verhoudingsgewijs dit percentage hoger ligt. 
In de sector ‘personen met een beperking’ wordt een diversiteit aan ondersteunende toepassingen  
ingezet – wellicht om de autonomie van de doelgroep te vergroten – en is het aandeel van 
informatieve en communicatietoepassingen beperkter aanwezig. Opvallend is ook dat 14 van de 17 
respondenten uit de OCMW-sector werkt met een online budgetbeheersysteem. 
 
Wat jongerenorganisaties (BZJ, JAC, CKG, Pleegzorg, CLB, Stuvo) betreft zijn volgende zaken nog het 
vermelden waard: 
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 12 jongerenorganisaties hebben een forum, dit is de helft van het totaal getelde organisaties die 
via forum contacten onderhouden met de doelgroep. 

 Jongerenorganisaties staan in voor 50% van de respondenten (dus 8 van de 16%) die 1-op-1-
chat als communicatievorm hanteren. 

 Alle Jac-respondenten chatten met de doelgroep. 
 Geen enkele respondent vanuit BZJ (24) chat met de doelgroep. 
 Geen enkel responderend CLB chat, idem voor de Stuvo’s. (op 1 na) 
 De respondenten vanuit BZJ + CKG + Pleegzorg staan in voor de helft van de gebruikers van het 

genogram als ondersteunend online-instrument.  
 

Over geplande of gedroomde onlinetoepassingen 
 
De onlinetoepassingen waarover gepland of gedroomd wordt, zijn: 
 ‘FAQs’ (47), ‘1-op- 1-chat’ (46), ‘(zelf-)test/vragenlijst’ (46), ‘forum’ (‘3), ‘life-eventlijn’ (42) en 
‘doorverwijstool’ (41). Weinig organisaties verwachten een meerwaarde te vinden in de 
aanwezigheid op ‘sociale netwerksites’ (5). 
Dat er relatief minder ‘plannen of dromen’ zijn rond informatieve onlinetoepassingen (151) is 
verstaanbaar. Op dat vlak werd immers reeds één en ander gerealiseerd (512 toepassingen). 
Opvallend is evenwel dat welzijnsorganisaties (relatief gezien) eerder kiezen om verder te investeren 
in ondersteunende onlinetoepassingen (457) dan in communicatietoepassingen (155).  Buiten het 
gerealiseerde e-mailaanbod plannen of dromen slechts een vierde van de organisaties van een ‘chat’ 
of een ‘forum’ en 17% van een ‘groeps-chat’ of ‘voice over IP’. 
 
Wat de ‘dromen’ betreft, variëren de voorkeuren van de respondenten naargelang de sector. 

 
 Tabel 8: plannen of dromen over onlinetoepassingen per sector 

 

Sector  ‘droomt’ vooral over  

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

OCMW  FAQ’s - adviezen  

Jeugdwelzijnswerk  Chat - forum - life-eventlijn  

CAW 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  

 

3.4. Conclusie in verband met kaart onlinehulp 
 

Ondanks de bescheiden aanzet van deze overzichtskaart wijst deze kaart op mogelijke tendensen, 
zowel over de soort onlinetoepassingen als over verwachtingen binnen bepaalde sectoren. In functie 
van de verdere uitbouw en implementatie van onlinehulp in Vlaanderen is het nuttig om de vinger 
aan de pols te houden om zo behoeften van gebruikers (doelgroep + hulpverleners) binnen het 
welzijnswerk en ICT-medewerkers aansluiting te laten vinden op elkaar.  
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4. ONLINETOEPASSINGEN … OP WEG NAAR EEN SOCIALE KAART 
 

Bij het verzamelen en screenen van onlinetoepassingen voor welzijnswerk voelden de onderzoekers 
de behoefte om de verschillende toepassingen te ordenen en te sorteren. Maar welke parameters 
zijn daarbij wenselijk? Tevens werd op de rondetafelgesprekken meermaals de nood aan een sociale 
kaart van onlinetoepassingen door welzijnswerkers geformuleerd. 
Binnen de tijd die voor handen was in dit project beperkte de onderzoeksgroep zich tot het 
formuleren van de motieven waarom een sociale kaart van onlinetoepassingen wenselijk is én tot het 
aangeven van mogelijke parameters voor zo’n inventaris. 
 

4.1. Waarom een sociale kaart van onlinehulptoepassingen 
 
Cliënten doorverwijzen naar ander onlinehulpverleningsaanbod op maat van de hulpvraag is één van 
de wezenlijke taken van een welzijnswerker. Daarvoor doen welzijnswerkers reeds jaar en dag 
beroep op de ‘sociale kaart’ dat het hulpverleningsaanbod per organisatie, doelgroep, thema, regio … 
in kaart brengt. Doorgaans ontbreekt echter het onlinehulpaanbod van welzijnsorganisaties. 
Toch is het wenselijk dat ook dit online welzijnswerkaanbod in kaart wordt gebracht en wel minstens 
om 5 redenen: 

 Zeker een deel van de hulpvragers wil (enkel) online geholpen worden. Dit omwille van de 
anonimiteit of omwille van de permanente beschikbaarheid (24/24 u en 7/7 dagen) van het 
aanbod of omdat ze zich moeilijker kunnen verplaatsen of … ze zijn vooral geïnteresseerd in de 
onlinehulpverleningsmogelijkheden die het welzijnswerk biedt. 

 Hulpverleners kennen het steeds verder evoluerende online-aanbod van 
welzijnswerkorganisaties niet en weten ook niet altijd hoe ze dit aanbod kunnen vinden. Een 
‘sociale kaart’ is voor hen een gekend doorverwijsmiddel. Een sociale kaart met een actueel 
overzicht van het onlinehulpaanbod zou zeker een meerwaarde zijn. 

 Om cliënten naar het gepaste aanbod op maat te kunnen doorverwijzen, is het ook wenselijk dat 
het overzicht van dit onlinehulpaanbod de juiste gegevens of parameters bevat. Een hulpvrager 
die er voor gekozen heeft om via 1-op- 1-chat een hulpverlener aan te spreken, wordt mogelijks 
ook best doorverwezen naar ander chathulpaanbod als dit wenselijk en beschikbaar is. 

 Als een organisatie overweegt een nieuwe onlinetoepassing te ontwikkelen, is het wenselijk dat 
men weet welk soortgelijk aanbod al beschikbaar is om overlapping te vermijden en niet 
opnieuw het warm water uit te vinden. 

 Onlinetoepassingen zijn per definitie plaatsloos. Dit noodzaakt nog meer om een overzicht ter 
beschikking te hebben van het online-aanbod dat ter beschikking is. Welzijnswerkers kennen 
meestal het regionale welzijnswerkaanbod. Nu online cliënten ‘van overal’ kunnen komen en 
naar onlinehulpaanbod uit heel het taalgebied kunnen doorverwezen worden, is een goede 
sociale kaart van onlinehulpaanbod meer dan wenselijk. 
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4.2. Parameters voor de sociale kaart van onlinetoepassingen 
 

Een sociale kaart met onlinetoepassingen in het welzijnswerk bevat minstens volgende 9 parameters 
op basis waarvan het aanbod kan gevonden of geselecteerd worden: 

 Het thema van de onlinetoepassing; 

 Het doel van de onlinetoepassing; 

 De doelgroep van de onlinetoepassing; 

 Het soort onlinetoepassing; 

 De drager waarop de onlinetoepassing werkt; 

 De gebruikersvereisten van de onlinetoepassing; 

 De kostprijs om van de onlinetoepassing gebruik te maken; 

 Informatie over het al dan niet anoniem gebruik maken van de onlinetoepassing; 

 De organisatie die de onlinetoepassing aanbiedt. 
 
Op elk van deze aspecten wordt kort ingegaan. 
 

Het thema van de onlinetoepassing 
 

Bij sommige onlinetoepassingen is elk welzijnsthema bespreekbaar (vb. chathulp bij Tele-Onthaal). 
Andere onlinetoepassingen focussen dan weer op een concrete hulpvraag (vb. www.alcoholhulp.be). 
Een sociale kaart van onlinehulp zou welzijnswerkers en cliënten op het spoor kunnen brengen welke 
welzijnsthema’s via onlinetoepassingen aangepakt worden. 
 
 

Het doel van de onlinetoepassing 
 

Biedt de onlinetoepassing ‘een luisterend oor’ (vb. chathulp via Teleblok) of wil de onlinetoepassing 
eerder informeren, adviseren, ondersteunen, helpen bij diagnosestelling, begeleiden, behandelen?  
Een sociale kaart van onlinehulp zou welzijnswerkers en cliënten kunnen verduidelijken wat de 
bedoeling is van de onlinetoepassing of zou via het zoeken op doelstellingen geschikte 
onlinetoepassingen op het spoor kunnen komen. 
 
 

De doelgroep van de onlinetoepassing 
 

Is de onlinetoepassing bedoeld voor iedereen of richt de toepassing zich naar een specifieke 
doelgroep (vb. leeftijdsgebonden of personen met een beperking of …). 
Een sociale kaart van onlinehulp zou welzijnswerkers en cliënten kunnen informeren over de 
beoogde doelgroep van een onlinetoepassing of zou via het zoeken op doelgroep geschikte 
onlinetoepassingen voor een bepaalde doelgroep kunnen inventariseren. 
 
 

Het soort onlinetoepassing 
 

In hoofdstuk 2 van dit rapport werden meer dan 30 onlinetoepassingen gedefinieerd.  
Een sociale kaart van onlinetoepassingen voor welzijnswerk zou welzijnswerkers en cliënten kunnen 
informeren welke toepassingen rond een bepaald thema worden aangeboden. Voor sommige 
cliënten is de keuze voor een onlinetoepassing immers bepalend of ze al dan niet verder willen 
werken aan hun hulpvraag. Tevens zou het zinvol zijn om hen te informeren of het gaat om een 
‘stand alone-onlinetoepassing’ of om een mix van onlinetoepassingsvormen.  
 
 

 

http://www.alcoholhulp.be/
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De drager waarop de onlinetoepassing werkt 
 

Een sociale kaart van onlinetoepassingen voor welzijnswerk maakt best ook duidelijk via welke 
elektronische dragers deze onlinetoepassing bereikbaar is. Kan de toepassing geraadpleegd worden 
via computer of laptop? Gaat het om een app van Apple of Android of …? Niet alle 
onlinetoepassingen zijn immers op gelijk welke drager beschikbaar. 
 
 

De gebruikersvereisten van de onlinetoepassing 
 

Een sociale kaart van onlinetoepassingen voor welzijnswerk mag ook zicht geven op de 
kwaliteitscriteria waaraan een bepaalde toepassing al dan niet voldoet. Het is zelfs goed mogelijk om 
er een ‘interactieve sociale kaart’ van te maken waarbij ook cliënten en gebruikers hun waardering 
voor bijvoorbeeld gebruikersvereisten van een bepaalde onlinetoepassing toevoegen. 
 
 

De kostprijs om van de onlinetoepassing gebruik te maken 
 

Van sommige/vele onlinetoepassingen voor welzijnswerk kan de cliënt gratis gebruik maken. 
Andere onlinetoepassingen vergen een éénmalige aankoop van de app of een eenmalige betaling als 
cliënt (vb. www.kleurjeleven.be). Weer andere onlinetoepassingen zijn slechts toegankelijk mits 
betaling per sessie (vb. chatgesprek met een therapeut in een privépraktijk). 
Een sociale kaart van onlinetoepassingen voor welzijnswerk geeft best duidelijkheid over de kostprijs 
van het gebruik van een onlinetoepassing of maakt er minstens melding van als de onlinetoepassing 
niet gratis is. 
 
 

Informatie over het al dan niet anoniem gebruik maken van de onlinetoepassing 
 

Onlinehulp heeft de mogelijkheid om anonieme hulpverlening te realiseren waarbij de cliënt zich niet 
hoeft bekend te maken. Een sociale kaart van onlinetoepassingen voor welzijnswerk maakt best 
duidelijk of een onlinetoepassing steeds anoniem is ofwel of anonimiteit kan indien de cliënt dit 
wenst ofwel of de persoonsidentificatie beperkt is of niet. 
 
 

De organisatie die de onlinetoepassing aanbiedt 
 
Een sociale kaart voor onlinetoepassingen in welzijnswerk maakt best ook duidelijk welk organisatie 
het onlinehulpaanbod realiseert. Zo kan ook een duidelijker zicht gegeven worden op het blended 
hulpverleningsaanbod van de welzijnsorganisatie. 
 
 

  

http://www.kleurjeleven.be/
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5. EEN CLIËNTEN-/GEBRUIKERSBEVRAGING BIJ EEN 

ONLINETOEPASSING  
 

 
De online gebruikersbevraging gebeurde nadat de respondenten een opgegeven onlinetoepassing 
voor welzijnswerk hadden gescreend. De bevraging was echter niet bedoeld als evaluatie van het 
onlinehulpaanbod van een organisatie in zijn totaliteit. Vaak werd immers slechts 1 onlinetoepassing 
van het onlinehulpaanbod gescreend (bijvoorbeeld de zelftest, de woordwolk …). 
De focus van deze bevraging lag daarentegen op  het ontdekken van criteria die gebruikers hanteren 
in hun waardering en oordeel over inhoud, vorm, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid van 
onlinetoepassingen voor welzijnswerk. 
 

5.1. Methodologie van deze gebruikersbevraging 
 
206 gebruikers screenden elk 1 van de 32 onlinetoepassingen6 op basis van een quickscan-
vragenlijst7 .  
 

Gebruikers 
 

De gebruikers bestonden uit 2 groepen. 
 103 studenten sociaal werk die potentiële cliënten/gebruikers van deze onlinetoepassingen 

kunnen zijn.  
 103 niet-studenten sociaal werk die zo mogelijk nog meer tot de effectieve doelgroep van de 

onlinetoepassing behoorden (aangebracht door de studenten sociaal werk) 
De deelnemende gebruikers aan deze screening waren tussen 14 en 55 jaar oud met een overwicht 
van de 18-23-jarigen die 77% van de gebruikers vertegenwoordigen. 
21% van de gebruikers was man. 79% was vrouw. 
 

Online(hulp)toepassingen 
 

Aan de gebruikers werd door de onderzoekers een te screenen onlinetoepassing opgegeven. De 
vooraf geselecteerde onlinetoepassingen vertonen een grote diversiteit in basisfuncties en 
complexiteit. In totaal werden 8 zelftesten, 5 serious games, 2 chatbots, 3 dagboeken, 5 complexe 
onlinehulpvormen die meerdere tools combineren, 2 infotools (waaronder 1 woordwolk), 2 
tekentools, 2 genogrammen, 2 planningstoepassingen en 1 diagnosetool gescreend. (Bijlage 2 
geefthet concrete overzicht van de gescreende onlinetoepassingen.) 
 
De quickscan-vragenlijst die de gebruikers online invulden, bestond uit kwantitatieve en kwalitatieve 
vragen.  
Ze gaven een algemene score op de onlinetoepassing en deelscores voor ‘zinvolheid’, ‘vormgeving’, 
‘gebruiksvriendelijkheid’ en ‘geloofwaardigheid’.  
Tevens werden argumenten voor deze scores en verbetervoorstellen voor de tools gevraagd. 
Tenslotte werden hen ook een aantal stellingen voorgelegd met de vraag om aan te geven in 
hoeverre ze daarmee al dan niet akkoord waren.  
 
De respons op deze onlinebevraging was 100 % gezien deze opdracht kaderde in een 
opleidingsonderdeel van de studenten sociaal werk. 
 

                                                
6 Zie bijlage 2: gescreende onlinehulptoepassingen in welzijnswerk door gebruikers/cliënten 
7 Zie bijlage 3: Onlinebevraging screening onlinetoepassingen voor welzijnswerk door cliënten/gebruikers 
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5.2. De algemene waardering van de onlinetoepassingen  
 

Van de 32 gescreende onlinetoepassingen … 
… krijgen er 15 een sterke gemiddelde algemene waardering (7 of meer op 10); 
… krijgen er 6 een goede gemiddelde algemene waardering (tussen 6 en 6,9 op 10) ; 
… krijgen er 8 een matige gemiddelde algemene waardering (tussen 5 en 5,9 op 10; 
… krijgen er 3 een slechte gemiddelde algemene waardering (tussen 0 en 4,9 op 10). 
 

Alle onlinetoepassingen met een sterke algemene waardering hebben … 
… (op 1 uitzondering na) een goede tot sterke score op de zinvolheid; 
… een goede tot sterke score op vormgeving; 
… een sterke score op gebruiksvriendelijkheid. 
 
Onlinetoepassingen die een slechte algemene waardering kregen … 
… werden als niet zinvol voor gebruiker/cliënt ervaren én de organisatie achter de onlinetoepassing 
werd als niet geloofwaardig ervaren; 
… 2 van die 3 toepassingen waren bovendien niet gebruiksvriendelijk. 
 
Gemiddeld kreeg de vormgeving (met 6,9 op 10) een hogere waardering dan de zinvolheid (met 6 op 
10). Dit betekent niet dat dit criterium belangrijker is, maar wel dat dit aspect in de concrete 
onlinetoepassing beter scoorde. 
Meestal werd de gebruiksvriendelijkheid hoger gewaardeerd dan de vormgeving en de zinvolheid 
tenzij in die gevallen waar de gebruiksvriendelijkheid opvallend ondermaats was. 
Bij 1/3 tools wordt getwijfeld aan de geloofwaardigheid van de onlinetoepassing als 
hulpverleningsinstrument. 
 
 

5.3. De zinvolheid van de gescreende onlinetoepassingen 
 
Aan de gebruikers werd gevraagd: ‘hoe zinvol vind je deze tool als mogelijke cliënt/gebruiker?’. 
 
Opvallend daarbij was … 
… de grote verscheidenheid in antwoorden; 
… het belang van de herkenbaarheid van de onlinetoepassing als hulpverleningsinstrument; 
… de motieven die de gebruikers hierbij formuleerden. 
 

De score op zinvolheid van de onlinetoepassing varieert bij de gebruiker/cliënt tussen 1 en 10. 
Op eenzelfde toepassing kan de score op zinvolheid ook sterk variëren: 

 Bij 4 toepassingen bedraagt het scoreverschil 2 punten. 

 Bij 9 toepassingen bedraagt het scoreverschil 3 punten. 

 Bij 9 toepassingen bedraagt het scoreverschil 4 punten. 

 Bij 3 toepassingen bedraagt het scoreverschil 5 punten. 

 Bij 3 toepassingen bedraagt het scoreverschil 6 punten. 

 Bij 4 toepassingen bedraagt het scoreverschil 7 punten. 
 
Deze verschillen zijn opvallend: op meer dan de helft van de onlinetoepassingen bedraagt het 
verschil in waardering tussen gebruikers/cliënten 4 punten of meer. 
Dit betekent dus dat eenzelfde toepassing door de ene gebruiker als (heel) zinvol ervaren wordt, 
terwijl diezelfde tool voor een andere gebruiker als (heel) zinloos ervaren wordt. 
 

Welke elementen beïnvloeden nu die zinvolheid?  
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Een onlinetoepassing voor welzijnswerk moet herkenbaar zijn als hulpverleningstool 
 
De meeste toepassingen die aan de gebruikers werden voorgelegd zijn duidelijk herkenbaar als 
hulpverleningsinstrument omdat ze op een welzijnswerkwebsite te vinden zijn of omdat ze 
welzijnswerkjargon gebruiken. 
 
Drie gescreende tools zijn niet als hulpverleningsinstrument herkenbaar. Het gaat om (een 
genogramtool , een avatar en een dagboek. Deze werden unaniem als weinig zinvol gewaardeerd. 

 
Wanneer wordt een onlinetoepassing WEL of NIET zinvol ervaren? 
 

De gebruikers gaven aan in welke mate ze al dan niet mee akkoord gingen met drie stellingen:  
 
 Tabel 9: stellingen in verband met zinvolheid van een onlinetoepassing in welzijnswerk 
 

 Helemaal 
akkoord 

Eerder 
akkoord 

Eerder niet 
akkoord 

Helemaal 
niet akkoord 

Deze onlinetool geeft duidelijk aan 
wat je er van KAN verwachten 

    

Deze onlinetool biedt  
wat hij belooft 

    

Deze onlinetool beantwoordde aan 
MIJN verwachtingen als gebruiker 

    

 
Van de 42 gebruikers (26%) die een onlinetoepassing als niet-zinvol ervaren … 

 geeft 86 % aan dat deze toepassing (zeker) niet aan HUN verwachtingen voldoet.  

 vindt de helft van de gebruikers nochtans dat deze toepassing wel biedt wat hij belooft. De 
andere helft is dus (ook) ontgoocheld omdat de toepassing niet biedt wat hij belooft. 

 geeft de helft van de gebruikers aan dat bij deze toepassing onduidelijk is wat je er van kan 
verwachten. De andere helft vindt dat dit wel duidelijk is. 

 
47 gebruikers (23 %) vinden de toepassing die ze screenden heel zinvol (score 8 of meer op 10). 

 Zo goed als iedereen (46/47) daarvan geeft aan dat de toepassing biedt wat hij belooft. 

 94 % zegt dat de toepassing aan HUN verwachtingen voldoet en duidelijk aangeeft wat je er van 
kan verwachten. 

 

Wat beïnvloedt de ervaren zinvolheid van een onlinetoepassing? 
 
In de bevraging gaven de gebruikers concrete argumenten bij hun scores op zinvolheid. Op basis 
daarvan zijn een aantal factoren te onderscheiden die de ervaren ‘zinvolheid beïnvloeden. 
 

Tabel 10: Factoren die de ervaren ‘zinvolheid’ door cliënten/gebruikers beïnvloeden 
 

Een onlinetoepassing 
wordt als NIET ZINVOL ervaren … 

Een onlinetoepassing  
wordt als ZEER ZINVOL ervaren  … 

 als de cliënt/gebruiker er niet voor 
open staat 

 als het doel/effect niet 
geloofwaardig is 

 als de toepassing te vaag, te 
algemeen is 

 als het mogelijk is om anoniem contact te hebben met 
een hulpverlener 

 als die op het juiste moment in het 
hulpverleningsproces gepositioneerd is 

 als er linken worden gelegd of vlot doorverwezen 
wordt naar andere onlinetoepassingen/hulpverlening. 
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 als de toepassing geen duidelijke 
meerwaarde biedt. 

 als de toepassing de ‘hulpsituatie’ 
simplificeert. 

 als de toepassing niet 
‘gepersonaliseerd’ genoeg is 

 als de toepassing te complex, 
onduidelijk, moeilijk geformuleerd is 

 als de toepassing oude gegevens 
bevat of teveel moet geactualiseerd 
worden 

 als ‘nevenaspecten’ de 
cliënt/gebruiker afleiden van de 
essentie 

 

 als de toepassing rijk is aan gevarieerde en goed 
onderbouwde informatie, documentatie, thema’s of 
uitdrukkingsmogelijkheden… 

 als de toepassing zelfwerkzaamheid stimuleert of 
empowerend werkt 

 als de toepassing heel concreet is 

 als de toepassing ‘de werking’ vergemakkelijkt of een 
meerwaarde biedt. 

 als wat gevraagd/besproken/ … wordt, herkenbaar is. 

 als de aanbevelingen niet veroordelend zijn 

 als de toepassing realistisch begrenst wat de waarde is. 

 

 
 
Hieronder ter illustratie ook enkele ‘argumenten’ van de gebruikers bij hun score op zinvolheid: 
 

Een onlinetoepassing wordt door de cliënt/gebruiker als ‘niet zinvol’ ervaren … 
 

 als de cliënt/gebruiker er niet voor open staat: 

Ik gebruik internet enkel voor beroepsdoeleinden en zit in mijn vrije tijd liever niet nog eens voor een scherm. 

Ik verkies persoonlijk contact boven virtueel contact. 

 als het doel/effect niet geloofwaardig is: 

Hoe eerlijk zijn mensen ten opzichte van zichzelf? 

Men stelt 4 vragen en leidt daaruit af of je al dan niet depressief bent = onmogelijk. 

 als de toepassing te vaag, te algemeen is: 

Veel te korte vragenlijst – veel te oppervlakkig en te vage vragen. 

De conclusie is zeer kort en weinig zeggend. Ik zie niet in hoe iemand zich hiermee beter kan voelen of een oplossing kan zien  

 als de toepassing geen duidelijke meerwaarde biedt: 

Neemt meer tijd in beslag om het online te doen dan op papier. 

Ik wist al dat ik tot de doelgroep behoorde … dan heeft deze test geen enkele meerwaarde. 

 als de toepassing de ‘hulpsituatie’ simplificeert: 

Tool vraagt enkel om gevoelens – de context wordt buiten beschouwing gelaten. 

De tijdsperiode voor de test (de laatste 7 dagen) geeft een te eng beeld. 

 als de toepassing niet ‘gepersonaliseerd’ genoeg is: 

Er is geen mogelijkheid om andere begrippen toe te voegen. 

Zeer onpersoonlijk en te anoniem. 

 als de toepassing te complex, onduidelijk, moeilijk geformuleerd is: 

Begrippen als ‘wat minder dan anders’, ‘vaak’, ‘soms’ zijn heel subjectief. 

De mogelijke antwoorden zijn moeilijk geformuleerd. 

 als de toepassing oude gegevens bevat of teveel moet geactualiseerd worden: 

Geen recente gegevens 

Tool vraagt regelmatige reactie en update … ik moet al genoeg dingen in het oog houden op internet 

 als ‘nevenaspecten’ de cliënt/gebruiker afleiden van de essentie: 

Te veel reclame. 

Irritant muziekje. 
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Een onlinetoepassing wordt door de cliënt/gebruiker als ‘zeer zinvol’ ervaren als  
 

 als het mogelijk is om anoniem contact te hebben met een hulpverlener: 

Het is van belang dat jongere kunnen praten over seks. Dit is voor velen een drempel om dit ouders of vrienden te doen. 

Het is fijn om je vragen bij een 'onbekende' te kunnen stellen die je ook nog eens niet ziet. 

 als de toepassing op het juiste moment in het hulpverleningsproces gepositioneerd is: 

Als eerste stap na het beseffen van het probleem. 

Je kan je gevoelens uitdrukken voor de  chat start, daardoor kan het gesprek makkelijker op gang komen. 

 als er vlotte linken gelegd worden met of vlot doorverwezen wordt naar andere 
onlinetoepassingen/hulpverlening: 

De tool is toegankelijk voor de doelgroep 18 jaar en ouder. Indien je niet binnen deze doelgroep valt, verwijzen ze jou door 
naar een andere website. 

Er is een personal coach aan gekoppeld, die alles opvolgt en feedback heeft. Je komt op die manier te weten wat je goed 
hebt gedaan en wat nog beter kan. 

 als de toepassing rijk is aan gevarieerde en goed onderbouwde informatie, documentatie, 
thema’s, uitdrukkingsmogelijkheden…: 

Je vindt letterlijk alles over het thema … het thema wordt hier zeker niet eng benaderd. 

Bij het tekenen zijn de mogelijkheden zeer uitgebreid dus dat vind ik zeer goed.  

 als de toepassing zelfwerkzaamheid stimuleert of empowerend werkt: 

Het laat je stilstaan bij je eigen gedachten en gevoelens.  

Je kan jezelf opvolgen over een langere periode, zodat je kan vergelijken met hoe je je vroeger voelde en zo jezelf optrekken. 

 als de toepassing heel concreet is: 

De vragen zijn zeer concreet.  

De tool geeft een zeer uiteenlopend gamma aan mogelijke situaties weer. 

 als de toepassing  ‘de werking’ vergemakkelijkt of een meerwaarde biedt: 

Het is makkelijk aan te passen tegenover als je dit op papier moet maken. 

Het is soms makkelijker om bepaalde gevoelens te uiten via een tekening, of via kleuren en woorden. 

 als wat gevraagd/besproken/ … wordt in de toepassing herkenbaar is: 

Het gaat over relevante thema's in het leven van een jongere. 

Juiste informatie, herkenbare 'symptomen'. 

 als de aanbevelingen in de toepassing niet veroordelend zijn: 

Het geeft je niet het gevoel dat er iets 'mis' met je is. 

Motiverend en zeer begripvol geschreven, positieve bekrachtiging. 

 als de tool realistisch begrenst wat de waarde ervan is. 

Ik vind het goed dat er bij staat dat dit maar een momentopname is en dat het goed is om het twee weken later nog eens te 
proberen. Want als ik me vandaag slechter voelde zouden ze een verkeerde analyse kunnen maken. 

 
 

5.4. De vormgeving van de gescreende onlinetoepassingen 
 
De score op vormgeving van de onlinetoepassingen varieert bij de gebruiker/cliënt tussen 1 en 10.  
Op eenzelfde toepassing kan de score op vormgeving ook sterk variëren – zij het minder sterk dan bij 
de scores op ‘zinvolheid’. 

 Bij 2 toepassingen bedraagt het scoreverschil 1 punt. 

 Bij 4 toepassingen bedraagt het scoreverschil 2 punten. 

 Bij 12 toepassingen bedraagt het scoreverschil 3 punten. 

 Bij 5 toepassingen bedraagt het scoreverschil 4 punten. 

 Bij 4 toepassingen bedraagt het scoreverschil 5 punten. 

 Bij 1 toepassing bedraagt het scoreverschil 6 punten. 
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 Bij 2 toepassingen bedraagt het scoreverschil 7 punten. 

 Bij 1 toepassing bedraagt het scoreverschil 8 punten. 
 
 

Hoe wordt de vormgeving van een onlinetoepassing door de cliënt/gebruiker ervaren? 
 
De gebruikers gaven aan in welke mate ze al dan niet akkoord gingen met onderstaande stellingen:  
 
 Tabel 11: stellingen in verband met vormgeving van een onlinetoepassing in welzijnswerk 
 

 Helemaal 
akkoord 

Eerder 
akkoord 

Eerder niet 
akkoord 

Helemaal 
niet akkoord 

De vormgeving van deze onlinetool 
nodigt uit om er mee te (blijven) 
werken 

    

De vormgeving van deze onlinetool 
sluit aan bij de doelgroep waarvoor 
de tool bedoeld is 

    

Inhoud en vormgeving van deze 
onlinetool sluiten goed op elkaar 
aan 

    

 
94 % van de gebruikers/cliënten vinden de vormgeving wel (min of meer) ok.  
6 % van de gebruikers/cliënten (13 van de 206) vinden de vormgeving van de onlinetoepassing die ze 
screenden onvoldoende omdat deze toepassing niet uitnodigt om er verder mee te werken. Voor de 
meesten (9/13) sluit de vormgeving ook niet aan bij de beoogde doelgroep en sluiten inhoud en 
vormgeving ook onvoldoende op elkaar aan. 
 
41 % van de gebruikers/cliënten (84/206) scoren de vormgeving van de onlinetoepassing als zeer 
goed (8 of meer op 10).Belangrijkste daarbij is dat de vormgeving en de inhoud goed op elkaar 
aansluiten. 
Dat de ‘onlinetoepassing uitnodigt om er mee te blijven werken’ is voor 88% van die ‘hoge scores’ 
een belangrijk argument. 
Voor 86 % van hen is het feit dat de vormgeving aansluit bij de doelgroep belangrijk. 
 

Wat beïnvloedt hoe de vormgeving wordt ervaren? 
 
In de bevraging gaven de gebruikers concrete argumenten bij hun scores op vormgeving. Op basis 
daarvan zijn een aantal factoren te onderscheiden die de waardering van de vormgeving 
beïnvloeden. 
 

Tabel 12: Factoren die de score op ‘vormgeving’ door cliënten/gebruikers beïnvloeden 

 

In een onlinetoepassing wordt de 
vormgeving als ONVOLDOENDE 
ervaren … 

In een onlinetoepassing wordt de vormgeving als ZEER GOED 
ervaren … 

 als er weinig of geen energie aan 
de lay-out werd besteed. 

 als de toepassing 
onoverzichtelijk/onduidelijk is. 

 als er schrijffouten in de teksten 
zit. 

 als de toepassing overzichtelijk en de indeling duidelijk 
zijn.  

 als de toepassing eenvoudig is. 

 als kleur ondersteunend werkt bij doel(groep) en de 
toepassing ‘mooi’ oogt. 

 als het aangenaam is om er mee te werken. 
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 als de toepassing niet 
aantrekkelijk is. 

 als de vormgeving niet aansluit 
bij de problematiek of de 
doelgroep. 

 als er onnodige reclame op het 
scherm verschijnt of de 
toepassing ‘reclame-uitstraling’ 
heeft. 

 

 als de toepassing rijk gevuld is. 

 als de toepassing creatieve elementen bevat. 

 als de toepassing professioneel en realistisch oogt. 

 als de toepassing vlot leesbaar is. 

 als de toepassing niet zwaar oogt – een zekere luchtigheid 
bevat. 

 als de toepassing er licht en fris uitziet. 

 
Hieronder staan ‘argumenten’ van de cliënten/gebruikers bij hun score op vormgeving.  
 

Een onlinetoepassing wordt door cliënten/gebrukkers als ‘onvoldoende’ ervaren op het 
vlak van vormgeving …  
 

 als er weinig of geen energie aan de lay-out werd besteed: 

De lay-out is een beetje pover. Ik vind het er vrij amateuristisch uitzien. 

Het lijkt een site waar niet veel werk aan besteed is. Het zijn enkel puntjes met uitleg, maar daar blijft het ook bij. 

 als de onlinetoepassing onoverzichtelijk/onduidelijk is: 

De antwoorden die je moest kiezen voor de eerste vragen waren te moeilijk geformuleerd. 

Zeer chaotisch. Niet duidelijk en verwarrend. 

 als er schrijffouten in de teksten zit: 

Er waren wel enkele schrijffouten en dit stoorde me wel. Dit zorgde ervoor dat de tool onprofessioneel overkwam. De 
biografie staat ook vol schrijffouten waardoor de professionaliteit ook weer daalt. 

 als de onlinetoepassing niet aantrekkelijk is: 

Lelijk. Saai en eentonig. 

Het icoontje van de chatbot vind ik persoonlijk raar. Ik weet niet wat het moet voorstellen. 

 als de vormgeving niet aansluit bij de problematiek of de doelgroep: 

Hoewel deze 'onlinetool' zich richt tot mensen van dertien jaar en ouder is de vormgeving vrij 'kinderlijk'. De felle kleurtjes en 
het speelse taalgebruik geven de tool een weinig professionele en 'kinderlijke' uitstraling. 

De juffrouw in het filmpje liet uitschijnen dat ze haar problemen helemaal 'opgelost' en 'overwonnen' had, louter door de 
tools die deze 'app' aanreikt. Dit doet afbreuk aan de ernst van de problemen van de hulpvrager. 

 als er reclame op het scherm verschijnt of de onlinetoepassing ‘reclame-uitstraling’ heeft: 

Er staat veel onnodige reclame aan de zijkant. 

De site ziet eruit als een spampagina die je probeert dingen te verkopen. 

De vormgeving en videofragmenten geven een nogal 'commerciële' indruk. Ze deden me denken aan reclame en 
promotiefilmpjes voor bijvoorbeeld fitnesstoestellen of vermageringspillen. 

 

Een onlinetoepassing wordt als ‘heel sterk’ ervaren door cliënten/gebruikers op het vlak 
van vormgeving …  
 

 als de tool overzichtelijk is en de indeling duidelijk is: (veruit meest aangehaald) 

Een zeer duidelijke tool. Heel overzichtelijk en eenvoudig. En toch staat er alle informatie op die je nodig hebt. 

Ze toonden ook voldoende traag en duidelijk hoe alles in elkaar zat en welke mogelijkheden er bestonden.  

 als de onlinetoepassing eenvoudig is: 

De eenvoud van de app zorgt voor duidelijkheid.  

Netjes en zonder veel poespas. Eenvoudig om mee te werken 
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 als de kleur ondersteunend werkt voor het doel en/of aansluit bij de doelgroep en de 
onlinetoepassing ‘mooi’ oogt: 

De blauwe kleur symboliseert neutraliteit -> is ook wat de site wil bieden; een neurale, anonieme hulp. 

De tool had ook genoeg kleur: niet te bont en ook niet te monotoon. Mooie, rustgevende lay-out. 

 als de onlinetoepassing aangenaam is om mee te werken: 

Voor een mogelijke cliënt is deze tool zeer aantrekkelijk. 

De illustraties maken de test heel aangenaam om te doen! 

 als de onlinetoepassing rijk gevuld is: 

Er is goed over nagedacht, je kan zeer veel symbolen, lijnen, kleuren enz. gebruiken. 

Als je met de cursor over de knoppen gaat, verschijnt er een venster met daarin meer uitleg over de functie van de knop. Ook 
dit zorgt ervoor dat de onlinetool heel gebruiksvriendelijk is. 

 als de onlinetoepassing creatieve elementen bevat: 

Leuk dat je ook kan luisteren. Lezen en prentjes interpreteren is niet voor iedereen even evident . 

Zeer positief is dat Else zelf tegen jou begint te praten, dit maakt het laagdrempeliger. 

 als de onlinetoepassing professioneel en realistisch oogt: 

De visuele aspecten zien er realistisch uit.  

De acteurs die gebruikt worden zijn goed in wat ze doen. Moesten deze acteurs niet kunnen acteren zou dit meteen een 
ander beeld geven over deze tool en anders overkomen, maar dit is niet het geval. 

 als de onlinetoepassing vlot leesbaar is: 

Duidelijk lettertype. Letters zijn groot genoeg. 

Ik vind dat er in de onlinetool erg duidelijk taalgebruik wordt gebruikt. Ze is goed te begrijpen. 

 als de onlinetoepassing niet zwaar oogt – een zekere luchtigheid bevat: 

De korte video's en prentjes maken het geheel iets luchtiger. 

De vormgeving is eerder modern en speels, op die manier is de site ook aantrekkelijk voor de jongeren zelf. 

 als de onlinetoepassing er licht en fris uitziet: 

De tool oogt modern en spreekt vooral jonge mensen aan. De illustraties geven je moed om door te gaan. 

De tool ziet er jong, hip, fris uit. De lay-out nodigt je uit om de site verder te ontdekken. Zeker niet te kinderachtig. 

 
 

5.5. De gebruiksvriendelijkheid van de gescreende 

onlinetoepassingen 
 
De score op gebruiksvriendelijkheid van de onlinetoepassingen varieert bij de gebruiker/cliënt tussen 
1 en 10. 
 
Op eenzelfde tool kan de score op gebruiksvriendelijkheid ook sterk variëren – zij het minder sterk 
dan bij de scores op ‘zinvolheid’  

 Bij 9 toepassingen bedraagt het scoreverschil 2 punten. 

 Bij 12 toepassingen bedraagt het scoreverschil 3 punten. 

 Bij 4 toepassingen bedraagt het scoreverschil 4 punten. 

 Bij 4 toepassingen bedraagt het scoreverschil 5 punten. 

 Bij 2 toepassingen bedraagt het scoreverschil 6 punten. 

 Bij 1 toepassing bedraagt het scoreverschil 7 punten. 
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Hoe wordt de gebruiksvriendelijkheid van een onlinetoepassing door de cliënt/gebruiker 
gewaardeerd? 
 

De gebruikers gaven telkens aan in welke mate ze al dan niet akkoord gingen met onderstaande 
stellingen. 
 
 Tabel 13: stellingen in verband met gebruiksvriendelijkheid van een onlinetoepassing in 
welzijnswerk 

 

 Helemaal 
akkoord 

Eerder 
akkoord 

Eerder niet 
akkoord 

Helemaal 
niet akkoord 

Deze onlinetool is complex     

De taal van deze onlinetool sluit aan 
bij de doelgroep 

    

Deze onlinetool heeft een 
overzichtelijk navigatiemenu 

    

De tool werkte technisch prima     

Ik kon gemakkelijk starten met deze 
onlinetool 

    

 
11% van de gebruikers (23) vinden de gebruiksvriendelijkheid van de onlinetoepassing die ze 
screenden onvoldoende. 

 Bij 60% van hen (14/23) had dit te maken met het feit dat ze de toepassing (helemaal) niet 
(gemakkelijk) konden opstarten. 

 Iets meer dan de helft (55%) vond dat de toepassing ook niet aansloot bij de beoogde 
doelgroep. 

 
De helft van de gebruikers (102 van de 206) gaven een heel positieve score voor 
gebruiksvriendelijkheid van de onlinetoepassing. 

 97 % van hen kon de toepassing vlot starten. 

 93 % van hen vond dat de toepassing technisch prima werkte. 

 93 % van hen vond dat de toepassing een duidelijk navigatiemenu had. 

 89 % van hen vond dat de toepassing goed aansloot bij de doelgroep. 
 

Wat beïnvloedt de gebruiksvriendelijkheid van een onlinetoepassing bij de 
cliënt/gebruiker? 
 
In de bevraging gaven de gebruikers concrete argumenten bij hun scores op gebruiksvriendelijkheid. 
Op basis daarvan konden aantal factoren onderscheiden worden die de ervaren 
‘gebruiksvriendelijkheid’ beïnvloeden. 
 

Tabel 14: Factoren die de score op ‘gebruiksvriendelijkheid’ door cliënten/gebruikers  
   beïnvloeden 

 

In een onlinetoepassing wordt de 
gebruiksvriendelijkheid als 
ONVOLDOENDE ervaren … 

In een onlinetoepassing wordt de 
gebruiksvriendelijkheid als ZEER GOED ervaren … 

 als het te lang duurt voor je met de 
toepassing kan starten of als dat niet 
lukt of als hij te traag werkt 

 als je veel persoonlijke gegevens 
moet ingeven en je niet zeker bent 

 als de structuur duidelijk, overzichtelijk is 

 als diverse deeltoepassingen intuïtief of eenvoudig te 
vinden zijn 

 als je er snel mee aan de slag kan. 

 als er een duidelijke handleiding/uitleg is. 



Arteveldehogeschool          Draagvlak dromen en drempels voor onlinehulp in Vlaanderen          35 
 

over hoe met privacy omgesprongen 
wordt 

 als je er je weg niet in vindt 

 als er reclame verschijnt 

 als de toepassing technisch niet werkt 

 als de toepassing inhoudelijk niet 
goed werkt 

 als de toepassing te weinig uitlegt 
geeft over de werking 

 als de toepassing niet in het 
Nederlands is 

 als je teveel moet scrollen 

 als de toepassing technisch te snel 
gaat  

 omdat je een (specifieke) 
drager/computer nodig hebt 

 als je een extra programma moet 
downloaden (dat automatisch ook 
nog enkele van je 
computerinstellingen wijzigt) 

 als je ervoor moet betalen 

 

 als er begrijpelijke taal wordt gebruikt. 

 als je de gegevens die je inbracht kan (her-) bekijken. 

 als anonimiteit mogelijk is. 

 als die vlot vindbaar zijn op internet. 

 als die zijn eigen grenzen aangeeft en je dan 
doorverwijst. 

 als er verschillende tools/mogelijkheden  worden 
aangeboden. 

 als de cliënt aangezet wordt verder te gaan of een 
keuze te maken. 

 als er aandacht besteed wordt aan privacy van de 
cliënt. 

 als er niet vanuit vooroordelen gereageerd wordt. 

 als er linken gelegd worden met sociale netwerksites. 

 als die niet overladen is en niet teveel tijd in beslag 
neemt. 

 als de toepassing toegankelijk is voor ‘iedereen’. 

 als de toepassing technisch prima werkt. 

 
Hieronder volgen argumenten van de cliënten/gebruikers bij hun score op gebruiksvriendelijkheid. 
 

Een onlinetoepassing wordt als slecht of onvoldoende gebruiksvriendelijk ervaren door 
cliënten/gebruikers … 
 

  als het te lang duurt voor je met de toepassing kan starten of als dat niet lukt of te traag werkt: 

Het duurde heel lang voor ik eindelijk kon beginnen met het ingeven van mijn gegevens. 

Ik ondervond zeer veel problemen bij het inloggen voor het spel. Account aanmaken verloopt moeilijk. 

  als er veel persoonlijke gegevens ingevuld moeten worden en onduidelijkheid heerst over hoe 
met privacy wordt omgesprongen:  

Je moet veel persoonlijke informatie geven die ook openbaar werd gemaakt zoals je foto, je leeftijd en woonplaats.  

De tool raadt de hulpvragers aan 'allies' aan te gaan via 'facebook'. Op zich is het aangaan van relaties, verbindingen met 
andere hulpvragers zeer zinvol en leerrijk. 'Facebook is echter geen veilige omgeving. 

  als je er je weg niet in vindt: 
Ik vind mijn weg er niet op. 

  als er reclame verschijnt: 
Als je ergens op klikt, krijg je reclame. 

  als de onlinetoepassing technisch niet werkt: 

Het lukte niet om een stamboom te maken, omdat het programma de geboorteplaats niet correct beschouwde. 

Af en toe haperde de tool. Ik moest dan telkens van vooraf aan opnieuw beginnen, wat heus niet aangenaam is.  

  als de onlinetoepassing inhoudelijk niet goed werkt: 

Soms stelt men een vraag, wanneer je die vraag beantwoordt, komt er meestal iets op als 'ik begrijp het niet' 

De bot antwoordt soms vreemd naast de kwestie, wat kan leiden tot frustratie bij de jongere die met vragen zit. 

  als de onlinetoepassing te weinig uitlegt geeft over de werking: 

Niet gebruiksvriendelijk omdat er te weinig uitleg bij is. 

Er is geen introductie 
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  als de onlinetoepassing niet in het Nederlands is: 

Niet gebruiksvriendelijk omdat het in een Engelse taal is. 

Door de vertaling is het moeilijk om alles duidelijk te begrijpen. 

  als je teveel moet scrollen 
Niet gebruiksvriendelijk omdat je met alles moet scrollen. 

  als de onlinetoepassing technisch te snel gaat: 

Het filmpje begint meteen in het programma. Hoe geraak je daar? 

De snelheid van het slepen en typen zou trager moeten om mee te kunnen zijn.  

  als voor het gebruik van de toepassing een (specifieke) drager/computer nodig is:  

Je moet beschikken over een I-phone want voor andere multimedia is het niet beschikbaar. 

Mensen die niet goed met de computer kunnen werken (zoals mezelf) hebben hulp nodig van iemand anders. 

 als de toepassing het downloaden van  een extra programma vereist (dat automatisch ook nog 
enkele computerinstellingen wijzigt): 

Ik vind het zelf niet aangenaam dat er veranderingen aan je computer komen door dit programma te downloaden. Er komt 
bijvoorbeeld een extra taakbalk op je internet. 

  als voor gebruik van de onlinetoepassing moet betaald worden: 

Jammer dat je die zelfhulpverlening eerst moet kopen voor je hem kan testen! 

 
 

De gebruiksvriendelijkheid van een onlinetool wordt als POSITIEF/ZEER GOED ervaren 
door cliënten/gebruikers … 
 

  als de structuur duidelijk, overzichtelijk is: 

Als je iemand wil contacteren, weet je onmiddellijk waar klikken. Als je je wil inschrijven, zie je direct waar. 

Het is duidelijk hoe de site moet gebruikt worden, geen moeilijke procedure om informatie te vinden. 

  als diverse deeltoepassingen intuïtief of eenvoudig te vinden zijn: 

Het is makkelijk en gaat zeer snel. 

Ik heb zelf niet zoveel ervaring met het hanteren van computerskills, maar deze vond ik wel makkelijk te gebruiken. 

 als de onlinetoepassing snel te hanteren is:. 

Je moet je niet inloggen of gegevens geven om het spel te kunnen spelen. 

Je kan redelijk snel beginnen. 

 als de onlinetoepassing een duidelijke handleiding/uitleg bevat:  

Alles staat duidelijk uitgelegd en er is bovendien een faq pagina. 

Legt stap voor stap de werkwijze uit. In een mail is het nogmaals uitgelegd. 

 als de onlinetoepassing begrijpelijke taal gebruikt:. 

Er wordt verstaanbare taal gebruikt. Geen vakjargon. 

Op het einde is het overzicht ook goed geformuleerd in duidelijke taal.  

  als de ingebrachte gegevens (her-)bekijkbaar zijn:  

Er is ook de mogelijkheid om als gebruiker de eigen gegevens op grafieken te bekijken.  

Je kan op het einde de test ook afprinten, wat ik ook zeer positief vind. 

 als anonimiteit mogelijk is:. 

Er is mogelijkheid tot anonimiteit,wat de gebruiker kan overtuigen deze tool te gebruiken. 

Het is anoniem, niemand zal ooit kunnen lezen wat jij schreef. 

  als de onlinetoepassing vlot vindbaar is op internet:. 

De site is gemakkelijk te bereiken. Als test googlede ik de het begrip alcohol. De tool stond ruim bovenaan de lijst. 

Je vindt het makkelijk te vinden op interne , getest via google. 

  als de onlinetoepassing  zijn eigen grenzen aangeeft en dan doorverwijst: 

Indien de site je niet meer verder kan helpen, word je doorverwezen naar andere websites. 

  als er verschillende tools/mogelijkheden worden aangeboden:. 
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Alles zit er in, berichten, chat, een apart schema voor de opdrachten en dagboek. Alles is zeer makkelijk te vinden. 

je kunt zowel luisteren als kijken naar de vormgeving. 

 als de onlinetoepassing de cliënt aanzet om verder te gaan of een keuze te maken:. 

Gebruikers worden aangemoedigd. 

Het is een initiatief dat aanspreekt om het te blijven gebruiken. 

  als de onlinetoepassing aandacht besteedt aan privacy van de cliënt. 

Gaat in op de privacy van de gebruiker. 

Je kan alles wat je op de site zet op privé zetten waardoor niemand jou meer kan volgen. 

  als de onlinetoepassing niet vanuit vooroordelen  reageert: 

Er wordt helemaal niet vooroordelend gehandeld. 

Begripvol geschreven. 

  als de onlinetoepassing  linken legt met sociale netwerksites: 

Er is een link met facebook, twitter en dergelijke sociale netwerksites gemaakt, waardoor de tool dichter bij de mensen 
komt. Dit verbetert de gebruiksvriendelijkheid ook met grote mate. 

  als de onlinetoepassing niet overladen is en niet teveel tijd in beslag neemt: 

Er staat niet echt teveel op de site. Enkel het nodige.  

Het is een efficiënte tool, je weet direct waar je staat want je krijgt meteen een conclusie. 

  als de onlinetoepassing toegankelijk is voor ‘iedereen’: 

Zowel toegankelijk voor jongeren als voor hun familie en omgeving en ook omdat ze elk een aparte uitleg hebben. 

Zelfs voor mensen met een beperking (die niet goed kunnen lezen voorbeeld) kan je het lettertype vergroten.  

  als de onlinetoepassing technisch prima werkt: 

Tot slot vind ik dat de technische kwaliteit van de site vlekkeloos verliep. 

Filmpjes werken goed. 

 

5.6. De geloofwaardigheid van de gescreende onlinetoepassingen 
 

De geloofwaardigheidsscore van de onlinetoepassingen varieert bij de cliënt tussen 1 en 10. 
 
Op eenzelfde onlinetoepassing kan de score op geloofwaardigheid ook sterk variëren  

 Bij 1 toepassing bedraagt het scoreverschil 1 punt. 

 Bij 5 toepassingen bedraagt het scoreverschil 2 punten. 

 Bij 7 toepassingen bedraagt het scoreverschil 3 punten. 

 Bij 5 toepassingen bedraagt het scoreverschil 4 punten. 

 Bij 7 toepassingen bedraagt het scoreverschil 5 punten. 

 Bij 4 toepassingen bedraagt het scoreverschil 6 punten. 

 Bij 3 toepassingen bedraagt het scoreverschil 7 punten. 
 
De gebruikers gaven tevens aan in welke mate ze al dan niet akkoord gingen met onderstaande 
stellingen:  
 
 Tabel 15: stellingen in verband met geloofwaardigheid van een onlinetoepassing in 
welzijnswerk 
 

 Helemaal 
akkoord 

Eerder 
akkoord 

Eerder niet 
akkoord 

Helemaal 
niet akkoord 

Het is duidelijk welke organisatie 
achter deze onlinetool zit. 

    

Ik geloof dat er veilig met mijn 
persoonlijke gegevens via deze 
onlinetool zal omgesprongen worden. 
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Hoe wordt de geloofwaardigheid van een onlinetoepassing ervaren door 
cliënten/gebruikers? 
 

18 % van de gebruikers (37/206) vonden de onlinetoepassing die ze screenden ongeloofwaardig (4 of 
minder op 10). 

 Voor 73 % van hen (27 op 37) was dit omdat onduidelijk was wie of welke organisatie achter deze 
onlinetoepassing zaten. 

 58 % (21/37) twijfelde bovendien of er wel veilig met hun persoonlijke gegevens zou 
omgesprongen worden. 

 
26 % van de gebruikers vonden deze toepassing zeer geloofwaardig. 

 90 % van hen (49/54) geloofde dat er op een veilige manier met hun persoonlijke gegevens zal 
omgesprongen worden. 
 

Wat beïnvloedt de geloofwaardigheid van een onlinetoepassing bij de cliënt/gebruiker? 
 
In de bevraging gaven de gebruikers concrete argumenten bij hun scores op geloofwaardigheid. Op 
basis daarvan werden een aantal factoren onderscheiden die de ervaren ‘geloofwaardigheid’ 
beïnvloeden. 
 

Tabel 16: Factoren die de score op ‘geloofwaardigheid’ door cliënten/gebruikers  
Beïnvloeden 

 

Een onlinetoepassing wordt als WEINIG 
of NIET GELOOFWAARDIG ervaren … 

Een onlinetoepassing  wordt als ZEER GELOOFWAARDIG 
ervaren  … 

 als de taal niet professioneel is 

 als de toepassing teveel nutteloze 
informatie bevat/vraagt 

 als er twijfel is over het omgaan met 
privacy. 

 als de toepassing niet actueel is. 

 als de toepassing bij de 
gebruiker/cliënt de bedenking 
oproept dat je kan liegen/invullen 
wat je wil … 

 als de toepassing technisch faalt of 
complex is. 

 als de inhoud niet ernstig genoeg 
(onderbouwd) is. 

 als het (hulpverlenings-)doel van de 
toepassing onduidelijk is. 

 als de lay-out niet professioneel 
oogt. 

 als de cliënt zich betutteld voelt 

 als de toepassing niet 
gepersonaliseerd genoeg is. 

 als onduidelijk is wie achter de 
toepassing zit. 

 als er getuigenissen van gebruikers van de toepassing 
te vinden zijn. 

 als de aanbieders de mogelijkheden en beperking van 
de toepassing beschrijven. 

 als de inhoud en planmatige aanpak van de toepassing 
professionaliteit uitstraalt. 

 als de aanbieders of ondersteuners professionele 
welzijnswerkers of welzijnsorganisaties zijn. 

 als de contactgegevens van de organisatie die de 
toepassing aanbiedt bekend gemaakt worden. 

 als de toepassing een gepersonaliseerd hulpaanbod 
kan realiseren. 

 als er niet geoordeeld wordt over de gebruikers. 

 als er verwezen wordt naar ander professioneel 
hulpaanbod. 

 als er expliciet aandacht besteed wordt aan 
privacy(beleid). 

 als de toepassing empowerend werkt.. 

 als de content van de toepassing ‘klopt’ met , 
herkenbaar is voor of aansluit bij wat de gebruiker zelf 
reeds weet, ervaart, …. 

 als de content van de toepassing actueel is. 
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Hieronder worden enkele argumenten van de gebruikers bij hun score op geloofwaardigheid van de 
onlinetoepassing gegeven. 
 
 

Een onlinetoepassing is weinig/onvoldoende geloofwaardig volgens de cliënt/gebruiker … 
 

 als de taal niet professioneel is: 

Te veel populaire taal. De naam 'diptest' ligt goed in de mond, maar ik vind dat die naam niet serieus te nemen is.  

 als de onlinetoepassing teveel nutteloze informatie bevat/vraagt: 

Veel te veel nutteloze weetjes. 

Het eerste wat je ziet is uitleg over verschillende koninklijke families en dat is ook niet zo geloofwaardig.  

 als er twijfel is over het omgaan met privacy:.- 

Geen privacy. Geen controle. 

Je weet namelijk niet wat er allemaal gebeurt met de informatie die je geeft en met de gesprekken die je voert. 

 als de onlinetoepassing niet actueel is:. 

Geen recente gegevens. 

De tool wordt niet bijgewerkt. 

 als de onlinetoepassing bij de gebruiker/cliënt de bedenking oproept dat je kan liegen/invullen 
wat je wil: 

Iedereen kan invoegen wat hij/zij wil. 

Je kan je beter voordoen als je bent. 

 als de onlinetoepassing technisch faalt of complex is:. 

Beschouwt de geboorteplaats van de tester niet als correct. 

Het is zodanig complex om zelfs maar te kunnen beginnen dat ik al geen zin meer heb na de loginprocedure. 

 als de inhoud niet ernstig genoeg (onderbouwd) is:. 

De aankruismogelijkheden en de vragen zijn heel kort en ze komen weinig te weten over de echte gevoelens.  

De uitleg op het einde lijkt meer op een uitslag van een flairquizje. Het komt over als een goedkope test.  

 als het (hulpverlenings-)doel van de onlinetoepassing onduidelijk is: 

Het is niet duidelijk hoe iets of iemand hiermee geholpen kan worden, behalve als tijdsverkwisting. 

Ik zie het nut van de onlinetool niet echt in. 

Hoe kan men na 4 vragen zeggen of je lijdt aan een depressie? 

 als de lay-out niet professioneel oogt:. 

Het ziet er eerder uit als een advertentie van ringtones op je smartphone.  

Het oogt weinig professioneel en ik had er weinig vertrouwen in.  

 als de cliënt zich betutteld voelt: 

Ik vind de site heel betuttelend.  

Ik word als volwassene precies behandeld als een lagereschoolkind dat klakkeloos moet aannemen wat de juf zegt; 

 als de onlinetoepassing niet gepersonaliseerd genoeg is:. 

Het is niet afgestemd op het individuele probleem. 

Weinig persoonlijk. 

 als onduidelijk is wie achter de tool zit:. 

Met wie heb je echt te maken? Wie is de coach,... 

Je krijgt nergens achtergrondinformatie over deze tool. Er staat nergens een doel op, nergens informatie over de organisatie 
van waaruit het komt. 

Naar mijn aanvoelen heeft het iets weg van een oplichtersite. 
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Een onlinetoepassing wordt als ZEER GELOOFWAARDIG ervaren door de cliënt/gebruiker… 

 

 als er getuigenissen van gebruikers van de onlinetoepassing te vinden zijn: 

Door de korte getuigenissen van enkele deelnemers, kan je lezen dat deze tool voor hen inderdaad zinvol was. Hierdoor 
komt de tool ook geloofwaardiger over. 

 als de aanbieders de mogelijkheden en beperking van de tool beschrijven: 

Er wordt heel eerlijk gezegd dat deze tool geen garantie biedt op succes.  

Ik vind het ook zeer geloofwaardig omdat ze de onlinetool in een zeker zin goed weten af te bakenen. 

 als de inhoud en planmatige aanpak professionaliteit uitstraalt: 

De opdrachten en het dagboek, maar ook de test getuigt van een zekere professionaliteit. 

Zelf vond ik de site ook professioneel overkomen. 

 als de aanbieders of ondersteuners professionele welzijnswerkers of welzijnsorganisaties zijn: 

De hulpverleners zijn psychologen en maatschappelijk werkers die ervaring hebben binnen de sector. 

Gokhulp.be is een gezamenlijk initiatief van de Kansspelcommissie, CAD Limburg en le Pélican. We weten dus duidelijk wie 
deze site heeft opgericht, wat een grote geloofwaardigheid en professionaliteit schenkt. 

De Vlaamse overheid steunt deze site. 

Bij 'over' en 'deze website' is duidelijke informatie beschikbaar zoals waarom en door wie de site gemaakt is. 

 als de contactgegevens van de organisatie die de tool aanbiedt bekend gemaakt worden: 

Alle contactgegevens staan keurig genoteerd waardoor we de organisaties kunnen contacteren. 

Duidelijke contactgegevens en telefoonnummers waar je verder informatie kan vragen 

 als de tool een gepersonaliseerd hulpaanbod kan realiseren: 

De gebruiker krijgt een persoonlijke aanpak voor zijn 'probleem'. 

De gebruiker kan zelf iemand aandragen om hem/haar mee te ondersteunen. 

 als de onlinetoepassing verwijst naar ander professioneel hulpaanbod: 

Er wordt verwezen naar samenwerkingsverbanden en andere bekende online-diensten zoals de druglijn, teleonthaal, JAC, fit 
in je hoofd en SOS spelen... 

Er staat ook zeer veel informatie over diensten, opleidingen en projecten wat het ook professioneler maakt. 

 als de onlinetoepassing expliciet aandacht besteedt aan privacy(beleid): 

Er is een hele pagina gewijd aan het privacybeleid, dus de professionaliteit is zeker en vast ook aanwezig. 

Ook geeft men aan wat er met jouw gegevens en je e-mail adres gedaan wordt. Het feit dat je de resultaten naar je 
hulpverlener kan doorsturen, geeft een professionele indruk. 

 als de onlinetoepassing empowerend werkt: 

Ik vind het ook origineel om dit te gebruiken in de hulpverlening want nu krijgen de mensen zelf eens de kans om iets te 
doen. Ik denk dat het positief is dat mensen zelf hun genogram mogen opstellen. 

 als de ‘content’ (= de inhoud) van de onlinetoepassing ‘klopt’ met , herkenbaar is voor, of aansluit 
bij wat de gebruiker zelf reeds weet, ervaart, ….: 

Ik wist al dingen over het 'genogram' en die klopten met wat deze app mij wou aanleren. 

Over sommige onderwerpen vind je veel informatie, die ook correct is. 

Geloofwaardige situaties omdat het herkenbaar is. 

 als de content van de onlinetoepassing actueel is: 

De onlinetool lijkt me up-to-date. 

De tool biedt verschillende hedendaagse probleemsituaties die in de jongerencultuur voorkomen. 

 
 

5.7. Verbetervoorstellen van potentiële gebruikers 
(zie volgende pagina) 
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 Figuur 6: Verbetervoorstellen voor onlinetoepassingen in welzijnswerk door gebruikers
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5.8. Conclusies uit de gebruikersbevraging 
 

Nog even op een rijtje: 
Criteria voor een onlinetoepassing in het welzijnswerk volgens de cliënt/gebruiker.  
De onlinetoepassing … 

 biedt de mogelijkheid tot anoniem gebruik of contact met een hulpverlener; 

 heeft doorverwijsmogelijkheden naar andere onlinetoepassingen of hulpverlening; 

 bevat gevarieerde en goed onderbouwde informatie of uitdrukkingsmogelijkheden; 

 werkt empowerend, niet betuttelend; 

 zet de gebruiker aan om verder te gaan of een keuze te maken; 

 biedt een meerwaarde, bijv. doordat de toepassing bepaalde acties vergemakkelijkt; 

 biedt inhoud die herkenbaar is voor / aansluit bij .. wat de gebruiker reeds weet of ervaart; 

 biedt actuele ‘content’; 

 geeft een realistisch beeld van de waarde / mogelijkheden met deze onlinetoepassing; 

 werkt gepersonaliseerd, is personaliseerbaar; 

 simplificeert een hulpsituatie niet;  
 

 heeft een overzichtelijke, duidelijke structuur;  

 is eenvoudig, niet overladen; 

 is concreet; 

 oogt mooi; 

 is rijk gevuld; 

 bevat creatieve mogelijkheden; 

 oogt professioneel; 
 

 is vlot leesbaar; 

 hanteert begrijpelijke taal; 

 geeft duidelijke uitleg of bevat een heldere handleiding; 

 geeft informatie over het doel en de eigen grenzen en verwijst eventueel door; 

 is vlot vindbaar op internet; 

 biedt verschillende deeltools of mogelijkheden die intuïtief of eenvoudig te vinden zijn; 

 legt linken met sociale netwerksites; 

 werkt (technisch) feilloos; 

 zorgt dat je er snel mee aan de slag kunt; 

 maakt het mogelijk om als gebruiker je gegevens te (her)bekijken; 

 reageert of adviseert niet vanuit vooroordelen; 

 neemt niet teveel tijd in beslag; 
 

 is toegankelijk voor iedereen; 

 is niet betuttelend; 

 is  betaalbaar; 
 

 voorziet getuigenissen van gebruikers van de toepassing; 

 straalt professionaliteit uit 

 maakt duidelijk dat aanbieders professionele welzijnswerkers of welzijnsorganisaties zijn; 

 vermeldt contactgegevens van de organisatie die de onlinetoepassing aanbiedt; 

 verwijst naar ander professioneel aanbod; 

 besteedt aandacht aan privacy van de gebruiker. 
 
Deze kenmerken die de gebruikservaring van onlinetools positief beïnvloeden werden mee verwerkt 
in de ‘gebruikersvereisten’ van de inspiratieboom in volgend hoofdstuk.  
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6. EEN INSPIRATIEBOOM VAN KWALITEITSCRITERIA VOOR 

ONLINETOEPASSINGEN IN WELZIJNSWERK 
 
 

Wanneer welzijnsorganisaties of –sectoren in gesprek willen gaan met ICT-organisaties over hun 
verwachtingen bij het inzetten van onlinetoepassingen is een heldere omschrijving van voorwaarden 
of vereisten waaraan de toepassingen moeten voldoen, nodig.  
Wat is bij het ontwikkelen en gebruiken van onlinetoepassingen relevant? Wat zijn belangrijke 
aandachtspunten vanuit het perspectief van de hulpvrager en de welzijnsorganisatie en wat is er 
technisch nodig om dit te realiseren? 
 
Deze aandachtspunten en vereisten worden gebundeld in kwaltieitscriteria voor onlinetoepassingen 
in welzijnswerk. De bundeling is geen alomvattend overzicht maar leidt tot een inspiratieboom die 
kan worden ingezet … 
… voor het ontwikkelen van nieuwe onlinetoepassingen (in het overleg tussen welzijnswerk  en ICT) 
… voor het screenen en evalueren van bestaande onlinetoepassingen.  
 

6.1. Werkwijze 
 

De zoektocht naar relevante voorwaarden of vereisten waaraan onlinetoepassingen in welzijnswerk 
moeten voldoen, verliep via verschillende kanalen. 
 
Op basis van internetbronnen en literatuur8 rond gebruikerservaringen en onlinetools, werden in 
eerste instantie een tiental ‘container-criteria’ geïnventariseerd waaraan onlinetoepassingen  
volgens de onderzoekers moeten voldoen om bruikbaar te zijn voor welzijnswerk. 
Deze 10 ‘container-criteria’ waren: 

 Relevante functionaliteiten voor cliënt en hulpverlener of organisatie; 

 Beschikbaarheid;   

 Vlotte bruikbaarheid door eindgebruikers (cliënt en hulpverlener); 

 Eenvoudig : niet te complex; 

 Beveiliging en privacy; 

 Effectiviteit: doet de tool wat hij zegt te doen;  

 Overdraagbaarheid van de gegevens; 

 Tijdigheid; 

 Stabiliteit; 

 Redelijke prijs. 
 
In de verdere verfijning en definiëring van deze criteria maakten de onderzoekers een onderscheid 
tussen enerzijds gebruikersvereisten en anderzijds technische vereisten.  
Deze vereisten werden omschreven, gerubriceerd en opgenomen in een kader. Vervolgens werd dat 
basiskader ter feedback voorgelegd aan de deelnemers van de rondetafels.  
 
Bijkomend werd via de gebruikersbevraging uit vorig hoofdstuk onderzocht welke criteria zij 
hanteren in hun oordeel over vier basisparameters: de inhoud, vorm, gebruiksvriendelijkheid en 
betrouwbaarheid van onlinetoepassingen in welzijnswerk. Ook het belang dat ze hechten aan deze 
parameters kwam aan bod. Doel was om bijkomende criteria op het spoor te komen en de 
gebruikersvereisten verder te concretiseren.  

                                                
8 Amann-Hechenberger, B. & Buchegger, B. e.a. (2012); Bocklandt, P. (red.) (2011); Kassenaar, P. (2010); 
Schalken, F. (2010); Van den Meersschaute, K. (2009); Vandervieren, E. (2010); www.anysurfer.be; www.e-
hulp.nl; www.ohup.be; www.toegankelijkheidsmonitor.be; www.accessibility.nl ; www.drempelvrij.nl; 
www.ece.cmu.edu; www. acceptatiecriteria.nl; www.ismho.org 

http://www.anysurfer.be/
http://www.ohup.be/over-ohup/kwaliteitsnormen
http://www.drempelvrij.nl/
http://www.ece.cmu.edu/
http://www.ismho.org/
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Diezelfde 32 onlinetoepassingen uit de gebruikersbevraging werden tevens door een onderzoeker 
bekeken vanuit de geformuleerde gebruikersvereisten uit het basiskader voor onlinetoepassingen. 
 
Op die manier werd het basiskader verder verfijnd tot een inspiratieboom van gebruikers- en 
systeemvereisten voor onlinetools in het welzijnswerk.  
 
 

6.2. Een inspiratieboom van kwaliteitscriteria voor 

onlinetoepassingen in welzijnswerk 
 

 
De inspiratieboom van kwaliteitscriteria voor onlinetoepassingen in welzijnswerk wordt hieronder  
voorgesteld. In de volgende punten worden de verschillende vereisten besproken en volgen enkele 
mogelijke toepassingen / concretiseringen van het inzetten van de inspiratieboom. 
 

 Figuur 7: basisschema inspiratieboom van kwaliteitscriteria 
                               voor onlinetoepassingen in welzijnswerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De inspiratieboom omvat een aantal vereisten voor onlinetoepassingen in het welzijnswerk. 
Daarbinnen onderscheiden we enerzijds gebruikersvereisten en anderzijds technische vereisten.  
 
Gebruikersvereisten: zijn de ‘algemene vereisten’ aan de kant van de gebruikers. In het kader van 
deze inspiratieboom zijn gebruikers van onlinetoepassingen de medewerkers van een organisatie als 
de cliënten die beiden met de onlinetoepassing werken. 
De bruikbaarheid van de onlinetoepassing en de veiligheid/privacy waarmee met cliëntgegevens 
wordt omgesprongen vormen de belangrijkste clusters. 
Technische vereisten: bevatten de ICT-matige functionele vereisten van de onlinetoepassing, de 
systeemvereisten om de onlinetoepassing te doen werken en de vereisten omtrent de 
betrouwbaarheid van de leverancier van de onlinetoepassing. 
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6.3. Gebruikersvereisten in de inspiratieboom van 

kwaliteitscriteria voor onlinetoepassingen in welzijnswerk 
 

 

Figuur 9: gebruikersvereisten voor onlinetoepassingen in welzijnswerk 

 

 

Een toepassing moet in eerste instantie bruikbaar en veilig / betrouwbaar zijn voor de gebruiker.  
Deze basiscriteria overkoepelen deelcriteria waarvan enkele kenmerken worden beschreven. 
Van deze kenmerken volgt telkens een korte omschrijving en een voorbeeld/citaat uit de 
gebruikersbevraging.  
Afhankelijk van het soort onlinetool zijn bepaalde kenmerken/vereisten meer of minder belangrijk. 
 

BRUIKBAARHEID 
 
Een tool of toepassing is bruikbaar als hij waardevol, gebruiksvriendelijk, toegankelijk en 
beschikbaar is.  
 
Waardevol  

 Zinvol: de gebruiker ervaart een betekenisvol voordeel of meerwaarde van de toepassing. 

 Bijv. maakt communicatie of interventies gemakkelijker, sluit aan bij (een van) de kerntaken van 
een organisatie.  

“Het is soms makkelijker om bepaalde gevoelens te uiten  
via een tekening, of via kleuren en woorden.” 
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 Realistisch en Effectief: de toepassing werkt. Ze doet wat ze beoogt te doen. Ze is daarbij 
realistisch en countert overdreven verwachtingen bij de oproeper. 

 Bijv. een zelftest die stelt de ernst van depressieve klachten te meten, moet dat ook 
daadwerkelijk doen (op  wetenschappelijk onderbouwde wijze).  

 “Omdat de bevraging ook peilt naar gelukkige momenten,       
 staar ik me niet meer blind op depri-ervaringen.” 

 Doelgroepgericht:  de toepassing komt tegemoet aan de noden van de (potentiële) doelgroep . 

 Bijv. de eindgebruiker heeft er baat bij, de toepassing doet wat de gebruiker nodig heeft 

“Biedt een antwoord als ik vragen heb die te maken hebben met seks.  
Is veel laagdrempeliger dan bv. naar dokter gaan.” 

 Personaliseerbaar / op maat: de toepassing biedt info/ondersteuning op maat van de gebruiker 
en/of is concretiseerbaar naar de eigen leefsituatie. 
Bijv. In het coachtraject van ‘kilootje minder’ 9 krijg je advies op maat. Dat motiveert. Je krijgt 
feedback over je persoonlijke situatie. Dan krijg je het gevoel dat het nuttig is. 

“Het gaat over relevante thema’s in het leven van een jongere …” 
 

 

Gebruiksvriendelijk 

 Overzichtelijk: de toepassing heeft een eenvoudige, duidelijke vormgeving.  

Ze biedt bijv. een helder overzicht van de mogelijkheden, de werkwijze, het tijdverloop … 

 “Op het einde van de test worden al je antwoorden samengevat  
en dat geeft je een zeer duidelijk overzicht.” 

 Eenvoudig te gebruiken: de gebruiker kan de toepassing gemakkelijk starten en gebruiken. De 
toepassing wijst zichzelf uit. De gebruiker kan bepaalde taken snel uitvoeren eens hij de 
toepassing heeft gebruikt. 
Bijv. Je hoeft niets te downloaden; de toepassing beschikt over een intuïtief navigatiemenu.  

 “Er staat bij iedere stap uitleg zodat je zeker alles gemakkelijk kan gebruiken.” 

 Werkt foutloos: alle acties, links of keuzemogelijkheden werken.  

“Ik vind dat de technische kwaliteit van de site vlekkeloos verliep.” 

 Aangenaam in gebruik: de toepassing werkt uitnodigend. 
Bijv. De gebruiker wordt geprikkeld om (verder) aan de slag te gaan. 

“De tool maakt gebruik van een goede afwisseling tussen spel, leesmateriaal en filmpjes.  
Hierdoor blijf ik geboeid aan het werk en wordt het niet saai” 

 

Toegankelijk 

 Vindbaar: de website is vlot te vinden op internet. De toepassing is vlot te vinden op de website. 
Bijv. de website heeft een hoge ranking op zoekmachines. 

“De site is gemakkelijk te bereiken. Als test googlede ik de het begrip alcohol.  
De tool stond ruim bovenaan de lijst van websites.” 

 Begrijpbaar: de werking van de toepassing is verstaanbaar voor de beoogde doelgroep.  
“Ik vond dat de antwoorden die je moest kiezen voor de eerste vragen  
te moeilijk geformuleerd waren.” 

 Leesbaar: de toepassing hanteert de taal en het taalniveau van de doelgroep. 

“De tekst is kort en bondig,  
het is aantrekkelijk om te beginnen lezen.” 

 Aangepast aan de doelgroep: de toepassing kan aangepast worden op maat van de doelgroep. 

Bijv. slechtzienden - mogelijkheid om beeld te vergroten voor;  mensen met een mentale 
beperking hebben de optie om een tekst te beluisteren; anderstaligen vinden info in hun taal. 

“Goed dat er ondertiteling is!  
Zo kunnen bijvoorbeeld ook dove kinderen/jongeren naar de video's kijken.” 

                                                
9 http://www.kilootjeminder.be/ 

http://www.kilootjeminder.be/
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Beschikbaar 

 Installatie onnodig of eenvoudig: de gebruiker hoeft geen extra software te installeren. Is dit 
omwille van beveiligingsredenen toch nodig, dan wijst die installatie zichzelf uit. 

 Betaalbaar: de kostprijs voor de onlinetoepassing en/of voor de hulp- of dienstverlening is 
conform de toegevoegde waarde en analoog aan situaties in het face-to-face welzijnswerk. Dit 
betekent dat de toepassing in eerstelijnswelzijnswerk doorgaans gratis is. 

 Aangepast aan tijd en plaats: de toepassing is beschikbaar op momenten dat de gebruiker er 
tijd voor heeft en hij/zij onlinetoegang heeft. De toepassing is beschikbaar in heel het 
taalgebied. 

“Deze app was alleen te downloaden in Nederland.” 
“Gelukkig is de chat ook bereikbaar buiten de kantooruren.” 

 Aangepast aan drager: de toepassing kan worden gebruikt op de drager (=smartphone, tablet, 
computer …) van de eindgebruiker. 

 “Deze tool is alleen beschikbaar voor mensen met een iphone.” 

 Eigen gegevens raadpleegbaar: de toepassing geeft de mogelijkheid om de eigen ingebrachte 
gegevens (in testen, dagboek, bevragingen, …) terug op te roepen en te raadplegen. 
Bijv. de gebruiker kan zijn mailconversaties terugvinden na inloggen op de website. 

“Er is ook de mogelijkheid om als gebruiker de eigen gegevens op grafieken te bekijken.” 
 

 

VEILIG EN BETROUWBAAR 
 

Een tool of toepassing is vanuit gebruikersperspectief veilig en betrouwbaar als het gebruik van de 
tool de privacy respecteert, als de tool veilig en stabiel is en als de aanbieder betrouwbaar is.  
Deze kenmerken van veiligheid en betrouwbaarheid worden hieronder nog verder verfijnd a.d.h.v. 
een korte omschrijving van de onderliggende aspecten en een voorbeeld. 
 
Respect voor privacy 

 Anoniem: de gebruiker kan desgewenst anoniem gebruik maken van de toepassing. Hij dient 
zijn identiteit niet vrij te geven.  

 “Er is mogelijkheid tot anonimiteit,  
wat de gebruiker kan overtuigen deze tool te gebruiken.” 

 Vertrouwelijk en zorgvuldig: de toepassing maakt expliciet duidelijk dat de persoonlijke info die 
verschaft wordt door de gebruikers, vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld door de 
organisatie. 

“De dingen die je stuurt worden bewaard, maar alleen jij kan dat zien.  
Zo kan je gemakkelijk nog eens terugblikken op wat je al hebt geschreven en je eigen evolutie 

zien.” 

 Respecteert de privacywet: de toepassing voldoet aan wettelijke richtlijnen op de bescherming 
van persoonsgegevens.  

 Privacy ook naar derden: de toepassing verstrekt geen gegevens aan derden waarbij de privacy 
van de gebruiker in het gedrang komt. 
De toepassing maakt ook duidelijk of en zo ja wanneer, wat en op welke wijze gegevens met 
derden gedeeld worden (bijv. in het kader van collegiaal consult) 

 
Veilig en stabiel 

 Veilig: De toepassing is gevrijwaard van malware en virussen. 

 Regelmatige updates: Er zijn op regelmatige basisupdates. De gebruiker kan relevante updates 
op de hoogte gesteld worden. 

 Bijv. op de website staat nieuws of is aangegeven wanneer de informatie werd geüpdated. 

 Soepel en stabiel: De toepassing gedraagt zich soepel en stabiel. De diverse functies werken 
zoals ze zouden moeten werken. 

 Bijv. er treden geen plotse vertragingen op bij het inladen van een nieuw scherm.  
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 Controle over verleende permissies: de gebruiker van de toepassing behoudt op ieder moment 
controle op en kan beschikken over heldere info over de eerder verleende permissies. 

 

Betrouwbare aanbieder 

 Transparantie: het is duidelijk wie de onlinetoepassing aanbiedt.  

“Bij 'over' en vervolgens 'deze website' is duidelijke informatie beschikbaar  
zoals waarom en door wie de site gemaakt is.” 

 Vlot bereikbaar: In geval van vragen of opmerkingen kan de gebruiker contact opnemen met de 
aanbieder van de toepassing. 

 “Alle contactgegevens staan keurig genoteerd waardoor we de organisaties  
kunnen contacteren, wat de geloofwaardigheid ook versterkt.” 

 Geloofwaardig en betrouwbaar: De aanbieder van de toepassing heeft een goede reputatie, is 
geloofwaardig, heeft een helder privacybeleid …  

“De site is gemaakt door professionelen, ze weten waarover ze het hebben.  
Daarom betrouw ik de site en dat gaf de doorslag gegeven om te starten met de online 

zelfhulp.” 

 

6.4. Technische vereisten in de inspiratieboom van 

kwaliteitscriteria voor onlinetoepassingen in welzijnswerk 
 

Technische vereisten (Schalken, 2010, p. 118 en Bocklandt, 2011,p.126) bevatten criteria en voor-
waarden die een welzijnsorganisatie mag stellen ten aanzien van onlinetoepassingen zodat deze … 

…  goed werken en de werking daarvan ook kan opgevolgd worden (functionele vereisten); 
…  op voldoende krachtige hard- en software draaien zodat ze vlot werken(systeemvereisten); 
…  van een betrouwbare leverancier afkomstig zijn waardoor een feilloze werking kan gegarandeerd 

worden (betrouwbaarheid leverancier). 
 
 Figuur 10: technische vereisten bij onlinetoepassingen voor welzijnswerk 
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FUNCTIONELE VEREISTEN  
 

Functionele vereisten beschrijven elementen van het specifiek gedrag dat het technische systeem 
waarop de onlinetoepassing draait moet vervullen. Anders gezegd: het gaat bij functionele vereisten 
om de capaciteiten waaraan de technische drager moet voldoen én om de mogelijkheid voor de 
organisatie om dit op te volgen.  
 
Onder andere volgende elementen van deze functionele vereisten zijn bij onlinehulp van belang: 
 

Hoofdacties 

Onder deze rubriek vallen de specifieke functionaliteiten van een toepassing. 
Dit is heel specifiek per soort onlinetool.  

 Alle onlinetoepassingen werken. 

 De combinatie van de onlinetoepassingen spelen naadloos op elkaar in. 
 

Gebruikersrechten 

 De toepassing biedt de mogelijkheid aan een gebruiker om zich te registreren. 

 Het gebruikersnummer wordt onthouden, zodat deze de volgende keer niet opnieuw moet 
ingevoerd worden.  

 

Overzichten 

 De toepassing kan een overzicht geven van alle onlinecommunicatie op een gegeven datum. 

 De toepassing kan een overzicht geven van de inhoud van de onlinecommunicatie met een 
opgegeven gebruikersnummer.  

 De organisatie kan registreren hoe frequent en wanneer de toepassing geraadpleegd wordt, ook 
op momenten dat de toepassing niet online beschikbaar is. 

 De organisatie kan er voor kiezen dat de gebruikers (welzijnswerkers en cliënten) de door hen 
ingebrachte gegevens terug kunnen oproepen.  

 

Database sanering 

 De toepassing biedt de mogelijkheid om online communicatiegegevens uit de database te 
verwijderen.  

 

Visualisatie in grafieken 

 De toepassing biedt de mogelijkheid om overzichten van de onlinecommunicatie in een grafiek 
te zetten en af te drukken. 

 

Exporteren gegevens 

 De toepassing biedt de mogelijkheid om ingevoerde onlinehulpgegevens te exporteren naar een 
bestand/database van de organisatie. 

 
 

SYSTEEMVEREISTEN 
 

Systeemvereisten beschrijven de condities om het functioneren van de technische hard- en software 
waar de onlinehulptoepassing op draait te beoordelen. 

 

Prestatie 

 De onlinehulptoepassing reageert op elke actie binnen één seconde, tenzij anders wordt 
aangegeven (laadtijd, verwerkingstijd). 

 De throughput, beveiligde opslagcapaciteit van gegevens voldoet aan de noden van de 
onlinetoepassing. 

 De hard- en software waarop de onlinetoepassing draait is stabiel. 
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Omgeving 

 De onlinetoepassing is een stand-alone applicatie. Dit betekent dat de onlinetoepassing geen 
deel uitmaakt van een groter geheel waarbij de gebruiker verplicht is deze mee te installeren of 
te gebruiken. 

 De onlinehulptoepassing is beschikbaar op zoveel mogelijk besturingssystemen (Windows, Mac, 
Android, iOS, Linux, …).  

 De toepassing is correct zichtbaar in verschillende browsertypes (Internet Explorer, Apple Safari, 
Google Chrome …). 

 De onlinetoepassing gebruikt de ESA standaard voor documentatie. 

 De taal van de user interface10 en de handleiding is Nederlands. 

 De onlinetoepassing vraagt geen specifieke software-installatie of aanpassing van de 
computerinstellingen bij de hulpvrager/cliënt/klant/patiënt. 

 De onlinetoepassing geeft geen conflicten met (standard)software. 
 

Beschikbaarheid 

 De interface  van de onlinetoepassing is beschikbaar op de momenten waarop de gebruiker (in 
casu de welzijnsorganisatie) de toepassing wil inzetten – ook al betekent dit 24/24 en 7/7. 

 De organisatie kan zelf instellen wanneer de onlinetoepassing wel of niet online beschikbaar is. 

 De onlinetoepassing is geografisch beschikbaar op alle plaatsen waar de gebruiker (minimaal de 
organisatie) de toepassing wenst in te zetten. 

 

Beveiliging 

 Indien nodig kunnen gegevens bij het gebruik van de onlinetoepassing enkel beschikbaar 
gemaakt worden voor betrokkenen.  

 Gebruikers van de toepassing dienen zich te registreren en aan te loggen met een 
deelnemersnaam en paswoord. 

 Aan de potentiële doelgroep van de onlinetoepassing wordt duidelijk gemaakt dat dit een 
beveiligde onlinetoepassing is. 

 De toepassing is vrij van malware en virussen.  
 

Data- en systeemintegriteit 

 De onlinetoepassing dient minimaal 1 maal per dag een back-up te maken van de opgeslagen 
gegevens. 

 Informatie die via de onlinetoepassing gegenereerd wordt, gaat niet verloren bij server-uitval. 

 De toepassing kan omgaan met de verkregen input. Fouten of verkeerde input moeten duidelijk 
opgevangen worden. 

 Bij fouten in de werking van het systeem wordt de gebruiker duidelijk gewaarschuwd. 

 De interface van de toepassing is betrouwbaar. De informatie die er uit getrokken wordt, is 
waarheidsgetrouw. 

 

Uitbreidingsmogelijkheden 

 De onlinetoepassing is uit te breiden met andere onlinetoepassingen. 

 De onlinetoepassing is in te passen in bestaande onlinetoepassingen. 

 De onlinetoepassing kan gekoppeld worden aan andere onlinetoepassingen. 
 
 

  

                                                
10 User interface = dat deel van een onlinetoepassing dat de cliënt/gebruiker te zien krijgt 
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BETROUWBAARHEID LEVERANCIER  
 

Ontwikkelingsaspecten 

 De leveringstermijn voor een te ontwikkelen onlinetoepassing is duidelijk en realistisch. 

 De kostprijs voor de ontwikkeling van een onlinetoepassing op maat van de 
organisatieverwachtingen is transparant. 

 Er is een uitgebreide testfase voorzien zowel voor de software als voor de inhoud. 

 De testfase bestaat minstens uit een testperiode in een beperkte/controleerbare omgeving en 
daarna in een testperiode gericht op de totale doelgroep. 

 De leverancier is bereid om vooraf, tijdens en na het ontwikkelingsproces in overleg te gaan met 
de welzijnsorganisatie om de werking van de onlinetoepassing te optimaliseren. 

 

Onderhoudscontract 

 De helpdesk van de leverancier is goed bereikbaar en gratis. 

 De te voorziene kosten verbonden aan onderhoud, updates en aanpassingen van de 
onlinetoepassing zijn helder. 

 Er is een draaiboek om goed en snel problemen met de werking van de onlinetoepassing op te 
vangen. 

 

Ethische aspecten 

 Aspecten van betrouwbaarheid en veiligheid van de onlinetoepassing worden in het contract 
met de leverancier opgenomen of de leverancier is bereid daarover afspraken op papier te 
zetten. 

 De leverancier communiceert open over problemen bij de werking van de onlinetoepassing. 
 

Juridische aspecten 

 De leverancier is bereid geld terug te betalen als de dienstverlening niet aan bepaalde normen 
voldoet. 

 De overeenkomst met de leverancier bevat duidelijkheid over de continuïteit van de werking 
van de onlinetoepassing – ook als de leverancier zijn werkzaamheden stopzet. 

 

 

6.5. De inspiratieboom in de praktijk 
 
Deze inspiratieboom van kwaliteitscriteria voor onlinetoepassingen in welzijnswerk kan gebruikt 
worden als vertrekpunt in een organisatie om te na te gaan welke vereisten voor een bepaalde 
toepassing prioritair van belang zijn. 
 
Bij het opstellen van een requirementslist voor mogelijke ICT-ontwikkelaars zullen bepaalde 
vereisten dan ook meer op de voorgrond komen dan andere. 
 
Ook bij het evalueren van bestaande toepassingen zullen bepaalde vereisten uit de inspiratieboom 
meer bepalend zijn dan andere.  
 
Enkele voorbeelden ter verduidelijking. 
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Case A: een organisatie bekijkt haar huidig online-aanbod (waaronder ook een 

zelfhulpprogramma) vanuit de inspiratieboom.  

 
Het volgen van een zelfhulpprogramma vraagt heel wat discipline van de gebruikers en de 
organisatie wil de uitval van hulpvragers (drop-out of het vroegtijdig stopzetten van het programma) 
verminderen.  
Het kenmerk ‘uitbreidingsmogelijkheden’ bij de technische systeemvereisten doet hen besluiten om 
hun bestaande zelfhulpprogramma uit te breiden met een extra functionaliteit.  
Deze functionaliteit wordt als volgt omschreven in hun aanbod: “Gebruikers kunnen bij de start van 
het zelfhulpprogramma aanvinken of ze mails met tips of reminders wil krijgen.”  
 
 

(fictieve) Case B: optimaliseren en uitbreiden van het bestaande aanbod 

 
Een organisatie in de verslavingszorg biedt reeds enkele jaren e-mailhulp aan.  
Intussen overweegt de organisatie om ook met chathulp te starten. 
De criteria worden via de inspiratieboom in kaart gebracht. Anonimiteit is een belangrijk criterium bij 
chat. Die keuze roept ook vragen op i.v.m. het aanbod via e-mail. Daar moet de gebruiker nog steeds 
een e-mailadres opgeven. Het aanmaken van diverse fictieve e-mailadressen wordt in de toekomst 
wellicht moeilijker. Misschien kan de organisatie ook de mailservice anoniem maken door de 
gebruiker via een inlog de e-mails op de website zelf te lezen en bewaren?  
 
 

Case C: evalueren van het bestaande aanbod. 

 
Op basis van de inspiratieboom van vereisten evalueerden medewerkers van Alcoholhulp.be hun 
aanbod. Ze kwamen onder andere tot het voorstel om een tekstje op de website toe te voegen i.v.m. 
‘realistische verwachtingen t.a.v. het onlinebehandelingsprogramma’. Bij hun cliëntgerichte info en 
reminders kwamen ze tot de vaststelling dat die nog meer persoonlijk kunnen geformuleerd worden. 
Ze formuleerden ook de nood aan mogelijkheden om een chathulpgesprek met de omgeving van de 
cliënt te hebben. 
 
 
(fictieve) Case D: een nieuwe chatapplicatie  

 
Organisatie X beslist na een voorbereidingstraject inzake visie en positionering om tijdens het 
nabehandelingstraject van ex-psychiatrische patiënten ook ondersteuning via chat te bieden (1 x per 
week gedurende 2 maanden na ontslag). Dit zal in combinatie gebeuren met het face-to-face 
nabehandelingstraject. 
De inspiratieboom wordt hier ingezet om te bepalen welke criteria belangrijk zijn in het overleg met 
ICT-aanbieders die de chatapplicatie zullen ontwikkelen of die hun bestaande applicaties zullen 
aanpassen aan de noden van deze organisatie.  
De technische vereisten worden vervolgens als checklist gehanteerd aangezien vrijwel alle criteria in 
deze relevant zijn.  
Dit leidde tot volgend schema van prioritaire aandachtspunten. 
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Inspiratieboom: prioritaire aandachtspunten bij chatapplicatie
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Figuur 11: voorbeeld van prioritaire kwaliteitscriteria bij chattoepassing in welzijnswerk 
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6.6. De inspiratieboom van kwaliteitscriteria voor 

onlinetoepassingen in welzijnswerk brengt reliëf  
 

De inspiratieboom van kwaliteitscriteria voor onlinetoepassingen in welzijnswerk is een instrument 
om bestaande onlinetoepassingen van organisaties aan te toetsen.  
 
Daarnaast biedt de inspiratieboom ook ‘handvaten’ aan welzijnsorganisaties om hun verwachtingen 
bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen helder af te stemmen met de ICT-ontwikkelaars en -
leveranciers. 
 
Er zijn heel wat diverse onlinetoepassingen in welzijnswerk. Het is dan ook vanzelfsprekend dat niet 
elk criterium of elke vereiste even prioritair is bij elke toepassing. 
 
Daarenboven worden deze onlinetoepassingen soms met verschillende doelstellingen in één en 
dezelfde organisatie in verschillende activiteiten in het hulpverleningsproces gebruikt.  Een 
‘onlinedagboek’ bijvoorbeeld kan ingezet worden in de diagnosefase en in de behandelingsfase. Het 
doel van de onlinetoepassing bepaalt mee de vereisten. 
 
Als eenzelfde onlinetoepassing ingezet wordt in verschillende organisaties, dan zullen daardoor de 
concretiseringen van de verwachtingen i.v.m. die onlinetoepassing ook weer anders liggen. 
 
Daarnaast zijn er ook verschillen tussen het werken met bestaande onlinetoepassingen of apps en op 
maat ontwikkelde onlinetoepassingen. 
Bestaande toepassingen of apps kunnen door de welzijnsorganisatie niet zomaar aangepast worden 
en de opgeslagen gegevens staan vaak op een server in het buitenland. Welzijnsorganisaties hebben  
dan niet de gegevens  in eigen beheer wat andere inspanningen vergt o.a. rond de vereisten ‘respect 
voor privacy’ dan wanneer de onlinetoepassing in eigen beheer gebruikt wordt. 
 
Verschillende  motieven dus waarom kwaliteitsvereisten voor onlinehulptoepassingen kunnen 
verschillen. 
Afhankelijk van het soort onlinetoepassing zijn bepaalde vereisten meer of minder belangrijk.  
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7. DREMPELS VOOR ONLINEHULP IN VLAANDEREN 
 
 

Onlinehulpverlening in Vlaanderen staat dan wel in de steigers. Toch zijn er heel wat argumenten die 
welzijnswerkers er van weerhouden om (sneller) een onlinehulpaanbod te ontwikkelen. 
Voornaamste argument is wellicht dat er andere prioriteiten zijn (reeds grote werkdruk, fusie-
operaties, wachtlijsten, …) waardoor men aan het ontwikkelen van onlinehulp niet meer toekomt. 
 
In dit onderzoeksluik gingen de onderzoekers op zoek naar drempels die meer ‘intrinsiek verbonden 
zijn aan onlinehulp zelf’. In wat volgt, worden de drempels gesitueerd, de werkwijze van de 
bevraging en de resultaten er van toegelicht. 
 

7.1. Onlinehulp in de steigers … maar toch … 
 
In hoofdstuk 3 kwam reeds aan bod dat het onlinehulpverleningsaanbod in welzijnsorganisaties 
groeit. Na een pioniersfase waarin onlinehulp beperkt werd tot een tiental organisaties, staan nu 
vele welzijnswerksectoren klaar om te overwegen hoe ze onlinehulp in hun werking kunnen 
implementeren. Ook de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vandeurzen stimuleert 
onlinehulp als innovatief werkmiddel in het welzijnswerk. Bij diverse initiatieven van de Vlaamse 
overheid zoals Vlaanderen In Actie, Flanders’Care en Vitalink is plaats om te investeren in het 
ontwikkelen van online-alternatieven voor zorg en welzijn. Dit Tetraproject is daarvan een concreet 
voorbeeld en vertrekt vanuit een geloof  dat het waardevol is om de mogelijkheden van onlinehulp in 
onze samenleving te onderzoeken. 
 
De algemene typische krachten van onlinehulp zijn dan ook genoegzaam gekend. (Bocklandt e.a., 
2011) Vaak zijn dit ook de motieven waarom organisaties overgaan tot onlinehulp.  
 
Iedere hulpvorm heeft troeven maar ook kwetsbaarheden, zo ook dus onlinehulp.  
Heel beknopt kunnen de drempelverhogende factoren om onlinehulptoepassingen te gebruiken als 
volgt worden samengevat: 
- identiteits- en authenticiteitstwijfel 
- communicatiestoornissen 
- vrijblijvendheid van het medium omwille van anonimiteit 
- beperking in tijd en ruimte 
- technische storingen 
- vindbaarheid onlinehulpaanbod. 
(Bocklandt e.a., 2012, blz. 76) 
 
Daarbij komt nog dat welzijnsorganisaties veelal zelf op zoek moeten gaan naar aanvullende 
financieringsmogelijkheden en -middelen om onlinehulp te kunnen implementeren. Rekening 
houdend met de voortdurende stijging van hulpvragen en hulpvragers en het hierdoor ontstane 
nijpende tekort aan welzijnsaanbod (met wachtlijsten tot gevolg) zijn financiële argumenten vaak 
gehoorde argumenten ter verantwoording van het (nog) niet inzetten van deze hulpvorm.  
Aangezien draagvlakverbreding en de transfer in dit Tetra-project een belangrijke rol spelen, is het 
aangewezen om nog duidelijker zicht te krijgen op de belemmeringen of drempels die een rol spelen 
in het (nog) niet kiezen voor onlinehulp binnen de het welzijnswerk.  
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7.2. De doelgroep van een bevraging over randvoorwaarden voor 

het implementeren van onlinehulp 
 
Bij de totstandkoming van de verschillende projectluiken van dit Tetra-project werden vooral 
Vlaamse actoren binnen het welzijnswerk betrokken die reeds bekend zijn met of reeds werken met 
één of meerdere onlinehulptoepassingen.  
 
Tot deze groep van actoren behoren uiteraard in eerste instantie frontrunners en de early adapters. 
Het betreft die personen/organisaties die vanuit een overtuiging en interesse in alles wat met de  
onlinetoepassingen en onlinehulpverlening te maken heeft, het voortouw hebben genomen in 
Vlaanderen. Vanuit een brede kijk op en sterke interesse in de onlinehulpmogelijkheden zijn zij 
gerichter op zoek gegaan naar onlinetoepassingen die binnen hun eigen organisatie haalbare 
initiatieven konden zijn. Zij gingen veelal als eerste met bepaalde onlinehulptoepassingen aan de slag 
en leverden pionierswerk.  
Deze frontrunners hebben daardoor na verloop van tijd andere organisaties en welzijnswerkers 
aangemoedigd en wakker geschud om ook de stap te wagen voor het inzetten van 1 of meerdere 
onlinehulpvormen. Er kan gesteld worden dat de groep van de ‘followers’ steeds groter is geworden 
én nog zal worden. 
 
Herkenbaar voor frontrunners en early adapters in het algemeen is dat zij zich niet laten afschrikken 
door contra’s maar weloverwogen pionieren door de problemen/knelpunten waarvoor ze staan, aan 
te pakken. 
In het brede welzijnswerk is de face-to-face-communicatie de meest logische vorm van 
communicatie. De groep liet zich daarentegen niet uit het lood slaan door “drempels”, “weerstand”, 
“terughoudendheid”, “onwennigheid”, “contra-indicaties”,  “kritiek”,… of de soms aanwezige grote 
aversie bij heel wat hulp- en/of dienstverleners.  Ze focusten zich vooral op de troeven van 
onlinehulp en gingen in hun eigen organisatie aan het werk met die collega’s die vanuit een positief 
kritische benadering onlinehulp wilden uitproberen. 
 
Om een breder zicht te krijgen op mogelijke drempels in verband met onlinehulp binnen het Vlaamse 
welzijnswerk leek het daarom aangewezen niet te vertrekken van de pioniers maar vooral de grote, 
brede groep van welzijnswerkers aan te spreken, zonder focus op wel of geen enthousiasme t.a.v. 
onlinehulp als werkvorm op zich. 
 
Vanuit het Tetra-project is gekozen voor een onlinebevraging. Hierbij werd niet expliciet gepolst naar 
de drempels of weerstand t.a.v. onlinehulp omdat de antwoorden vooral een invulling zouden geven 
van de reeds bekende valkuilen en kwetsbaarheden van onlinehulp. Daarom werd vertrokken van 
het exploreren van drijfveren, uitdagingen, condities die het integreren van onlinehulp of 
onlinetoepassingen in het welzijnswerk vergemakkelijken, realistischer of meer haalbaar maken. 
 
Of anders gezegd: in de onlinebevraging gingen de onderzoekers op zoek naar de randvoorwaarden 
voor het implementeren van onlinehulp … vooral ook vanuit hun overtuiging dat aan die 
randvoorwaarden mogelijks te werken valt. Met het inventariseren van ‘weerstanden’ en ‘drempels’ 
werd immers enkel gewerkt aan een status quo – een bevestiging en versterking van wat organisaties 
tegenhoudt om met onlinehulp te starten. 
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7.3. De onlinebevraging over randvoorwaarden voor het 

implementeren van onlinehulp 
 

703 medewerkers uit welzijnsorganisaties kregen een onlinebevraging met de volgende vragen: 
1. Welke onlinehulptoepassingen gebruik je reeds? 
2. Welke onlinehulptoepassingen zou je overwegen? 
3. Wat kan helpen om onlinehulp meer te integreren? 
 
De antwoorden op vraag 1 en 2 resulteerde in een verdere aanvulling van de kaart van onlinehulp in 
Vlaanderen11.  
Vraag 3 peilde dus naar de condities, voorwaarden die welzijnswerkers nodig achten om (meer dan 
nu) onlinehulp in hun werk te integreren. 
 
Er werden 9 antwoordcategorieën met condities opgesteld die o.a. in verschillende rondetafels van 
dit Tetra-project reeds werden aangehaald. Daarnaast kon men in de 10de antwoordcategorie ook 
nog bijkomende condities aanvullen. De respondenten konden meerdere antwoorden aankruisen en 
er werd geen rangorde gevraagd. 
 
Vraag 3 van de onlinebevraging: 
“We zullen onlinehulp meer integreren … 
 … als we onlinehulptoepassingen kennen; 
 … als we de onlinehulptoepassingen eerst zelf kunnen uitproberen/ervaren; 
 … als de onlinehulptoepassingen betrekking hebben op onze kerntaken; 
 … als de meerwaarde/relevantie van de onlinehulptoepassingen duidelijk is; 
 … als de onlinehulptoepassingen tegemoet komt aan de behoefte van onze doelgroep; 
 … als de onlinehulptoepassingen een leemte in ons aanbod opvullen; 
 … als we tijd krijgen om ons in te werken; 
 … als we onlinehulpcompetenties onder de knie krijgen; 
 … als we de financiële mogelijkheden krijgen om onlinehulptoepassingen te (laten) ontwikkelen; 
 … andere condities: … “12 

 
De onlinebevraging vond plaats in mei 2013. Na drie weken werd een rappel verstuurd om de 
respondenten aan te zetten alsnog te antwoorden. 
 
De onlinebevraging werd verzonden naar het netwerk van welzijnswerkers van de 
Arteveldehogeschool – Sociaal werk. 
 

  

                                                
11 Zie hoofdstuk 3: een kaart van onlinehulp in Vlaanderen 
12 Zie bijlage 1: onlinebevraging over onlinetoepassingen in welzijnswerk en gezondheidszorg 
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7.4. Resultaat 
 
De respons op deze bevraging bedroeg 14 %, nl. 101 antwoorden op een totaal van 703. 
Onderzoeksmatig kan dit als een vrij sterke respons worden beschouwd. Het ging hier immers om 
een bevraging bij een brede groep welzijnswerkers waarbij onlinehulp bij een groot deel van de 
respondenten niet tot hun specifieke taakpakket behoort. Het is tevens een bevraging zonder 
duidelijk rechtstreeks effect voor de betrokken hulpverlener of zijn/haar organisatie. 
 
De 101 deelnemers kruisten in deze 10 antwoordcategorieën  in totaal 597 keuzes aan.  Opvallend is 
dat 63 % van de deelnemers aan deze bevraging minimum 5 maar meestal méér dan 5 
antwoordcategorieën aanduidt. Een combinatie van verschillende randvoorwaarden zal dus moeten 
aangepakt worden om onlinehulp (meer) te implementeren in het welzijnswerk.  
Slechts 9% van de deelnemers kruiste 4 of 3 antwoordcategorieën aan, 8 % van de deelnemers 
duidde slechts 1 of 2 antwoordcategorieën aan. 
 
 Tabel 17: randvoorwaarden voor het implementeren van onlinetoepassingen in welzijnswerk 
 

Welzijnswerkers zouden onlinehulp meer integreren … 

... als de meerwaarde/ relevantie van de tool duidelijk is 86 

... als de onlinetool(s) tegemoet komt(en) aan een behoefte van onze doelgroep 81 

... als de tools betrekking hebben op onze kerntaken 73 

... als we de mogelijke onlinehulptools kennen 67 

... als we de financiële mogelijkheden krijgen om onlinetools te (laten) ontwikkelen 64 

... als we de tools eerst zelf kunnen uitproberen/ervaren 60 

... als dit bepaalde leemtes in ons huidig hulpaanbod opvult 54 

... als we onlinehulpcompetenties onder de knie hebben 52 

... als we tijd krijgen om ons in te werken 48 

… andere 12 

 
De belangrijkste conditie om onlinetoepassingen (meer) te integreren heeft te maken met de 
meerwaarde of relevantie van de toepassing. Misschien twijfelen veel hulpverleners hierover omdat 
ze nog onvoldoende kennis hebben van bestaande onlinetoepassingen (een eveneens veelvuldig 
aangekruiste antwoordcategorie)  en kunnen ze hierdoor de meerwaarde van een 
onlinehulptoepassing onvoldoende correct inschatten? Of misschien ontbreken 
onderzoeksresultaten die de effectiviteit van het gebruik van onlinetoepassingen bewijzen?  
 
De 3 meest aangekruiste antwoordcategorieën hebben alle drie te maken met de doelstelling van de 
onlinetoepassing; nl. de meerwaarde/relevantie van de toepassing en de aansluiting op de kerntaken 
van de organisatie alsook de mate waarin de toepassing tegemoet komt aan een behoefte(n) van de 
doelgroep. In iets mindere mate is er de hoop of verwachting dat een onlinetoepassing een leemte 
van het bestaande hulpaanbod kan opvullen. 
 
De andere condities, minder aangekruist maar toch door meer dan de helft van de respondenten, 
houden vooral verband met het kennen en leren kennen van onlinetoepassingen alsook met het 
kunnen of leren gebruiken van deze toepassingen. Uiteraard speelt tijd hierin een belangrijke rol.  
 
De deelnemers konden in deze bevraging zelf ook nog andere condities aangeven als aanvullend of 
even belangrijk. Volgende aanvullingen werden hierbij genoteerd: 
- “als veilig gebruik van de tools gegarandeerd is” (x2) 
- “als privacy kan worden gewaarborgd ” 
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- “als het efficiënt is en geen overlap of versnippering in de hand werkt” 
- “als dit de werkdruk niet nog meer vergroot” 
- “als we hierdoor niet moeten afstappen van onze kantooruren” 
 
Opvallend bij deze aanvullingen is dat 3 keer wordt verwezen naar een belangrijk 
gebruikerscriterium, nl. veiligheid en betrouwbaarheid13. 

 

7.5. Conclusie 
 
Deze bevraging geeft een algemeen beeld van de meest aanwezige randvoorwaarden voor het 
implementeren van onlinehulp bij hulpverleners in het brede welzijnswerk. 
Voor welzijnsorganisaties die twijfelen over het soort toepassing of een keuze willen maken uit 
verschillende onlinetoepassingen lijkt het aangewezen vooral rekening te houden met de 
meerwaarde ervan, zowel voor de welzijnswerkers als voor de doelgroep.  
 
Eens de keuze voor een bepaalde onlinetoepassing is gemaakt, is het garanderen van voldoende tijd 
aan de welzijnswerkers, om de toepassing op zich te leren kennen en om de nodige vaardigheden te 
verwerven, zeker zinvol in functie van een zo goed mogelijke implementatie. 
 
Hoe dan ook, iedere welzijnsorganisatie checkt best voor zichzelf welk van deze randvoorwaarden in 
de eigen organisatie aan de orde zijn en in welke mate.  

 
 
 
 
  

                                                
13 Zie: Gebruikersvereisten in de inspiratieboom voor onlinetoepassingen in welzijnswerk 
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8. UITDAGINGEN VOOR ONLINEHULPBELEID IN WELZIJNSWERK IN 

VLAANDEREN 
 
 

Als laatste luik van dit project willen de onderzoekers een aantal uitdagingen formuleren voor het 
organisatie- en overheidsbeleid met betrekking tot onlinehulpverlening in welzijnswerk in 
Vlaanderen. 
Eerst komen de motieven aan bod waarom die uitdagingen voor beleid rond onlinehulp in 
welzijnswerk geformuleerd worden. Vervolgens wordt toegelicht hoe deze beleidsuitdagingen tot 
stand kwamen. Daarna worden de uitdagingen zelf toegelicht en ‘gewogen’. 
Tenslotte worden enkele aandachtspunten in verband met het implementeren van 
onlinehulpverlening in welzijnsorganisaties geformuleerd. 
 

8.1. Waarom uitdagingen voor beleid rond onlinehulp in 

welzijnswerk in Vlaanderen formuleren ? 
 

Ook al is onlinehulpverlening slechts een bijkomend communicatiemiddel om de doelstellingen van 
een welzijnsorganisatie te realiseren, toch plaatst de specificiteit van deze onlinetoepassingen de 
organisatie en de overheid voor een aantal uitdagingen. Online communiceren is immers plaatsloos, 
vaak tijdloos, kan anoniem, kan terwijl hulpvrager en hulpverlener niet gelijktijdig met elkaar in 
contact komen. Dit stelt het welzijnswerk(-beleid) dat onder andere vooral regionaal/lokaal 
georganiseerd is, vaak ‘van 9 tot 17 u bereikbaar’ is op werkdagen en  doorgaans niet anoniem werkt, 
voor een aantal beleidskeuzes.  
 
Daarenboven vergen het leren kennen en ontwikkelen van onlinetoepassingen,  alsook vorming en 
training van welzijnswerkers de nodige tijd, prioriteit en middelen.  
 
Zowel de nieuwe beleidskeuzes in de organisaties als de ontwikkelingskost – plaatsen de Vlaamse 
overheid voor de uitdaging om deze nieuwe welzijnswerkvormen te faciliteren en waar nodig te 
reglementeren. Tevens nopen enkele ethische en juridische aspecten van onlinehulpverlening tot 
duidelijke keuzes en standpunten die niet alleen op organisatievlak maar ook vanuit een ruimer 
richtinggevend kader moeten aangepakt worden. 
 

8.2. Werkwijze 
 

De Vlaamse overheid – in casu het kabinet van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Vandeurzen – riep in februari 2013 een aantal relevante actoren m.b.t. onlinehulp samen met de 
bedoeling het kabinet te inspireren rond overheidsbeleid omtrent onlinehulp. Deze bijeenkomst 
eindigde met de open opdracht aan de aanwezigen om een aantal beleidsuitdagingen rond 
onlinehulp te formuleren. 
 
Op basis van vorige onlinehulpprojecten waarbij organisaties en hun medewerkers verwachtingen 
uitten omtrent onlinehulpbeleid en op basis van procesbegeleidingen bij het ontwikkelen en 
opstarten van onlinetoepassingen in welzijnswerkorganisaties, formuleerde het onderzoeksteam van 
de Arteveldehogeschool – Sociaal werk een 17-tal beleidsuitdagingen voor organisatie- en 
overheidsbeleid in verband met onlinehulp in Vlaanderen. 
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Deze voorstellen werden eveneens op de rondetafelgesprekken van dit project voorgelegd. Aan de 
deelnemers werd gevraagd om enerzijds de voorgestelde uitdagingen ‘te wegen’ door aan te geven 
welke uitdagingen volgens hen voor hun werking belangrijk waren en anderzijds deze uitdagingen 
aan te vullen. 
De nota met de 17 beleidsuitdagingen werd aan het kabinet van de minister van Welzijn 
Volksgezondheid en Gezin bezorgd. Deze nota  vormde de basis voor de vraag van Minister 
Vandeurzen aan de Arteveldehogeschool om in academiejaar 2013-2014 via het Steunpunt Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin een onderzoeksopdracht op te nemen om ‘Bouwstenen voor een Vlaams 
Actieplan Onlinehulpverlening’ aan te leveren. 
 

 
 

8.3. Uitdagingen voor beleid rond onlinehulp in Welzijnswerk in 

Vlaanderen – gewikt en gewogen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Aan de deelnemers aan de rondetafelgesprekken werd  
gevraagd om bovengenoemde uitdagingen te ‘wegen’ 
door 16 ‘stemmen’ te verdelen over de uitdagingen – 
waarbij bij eenzelfde uitdaging ook meerdere ‘stemmen’ 
konden gegeven worden. 
 
Tevens konden de uitdagingen aangevuld worden met 
andere beleidsuitdagingen. 
 
De wegingen van de verschillende rondetafelgesprekken 
werden dan samengeteld en leidden tot volgende 
overzichten. 

  



Arteveldehogeschool          Draagvlak dromen en drempels voor onlinehulp in Vlaanderen          63 
 

De belangrijkste uitdagingen voor onlinehulpbeleid vanuit gebruikersperspectief 
 

In volgorde van belangrijkheid volgens de welzijnswerkers zijn dit de uitdagingen voor 
onlinehulpbeleid in Vlaanderen vanuit gebruikersperspectief: 
 

 Tabel 18: uitdagingen voor onlinehulpbeleid in welzijnswerk vanuit gebruikersperspectief 
 

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

1 

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

2 

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 inhoud en 
vormgeving van het onlinehulpaanbod in evenwicht zijn. 

5 

 
De deelnemers aan de rondetafelgesprekken formuleerden hierbij geen bijkomende uitdagingen. 

 
 

De belangrijkste uitdagingen voor onlinehulpbeleid vanuit organisatieperspectief 
 
In volgorde van belangrijkheid volgens de welzijnswerkers zijn dit de uitdagingen voor 
onlinehulpbeleid in Vlaanderen vanuit organisatieperspectief: 
 
 Tabel 19: uitdagingen voor onlinehulpbeleid in welzijnswerk vanuit organisatieperspectief 
 

Een organisatie die onlinehulp aanbiedt, wenst de onlinehulpcompetenties van 
haar medewerkers te versterken. 

1 

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

2 

Een organisatie die onlinehulp aanbiedt, wenst ondersteuning op ICT-vlak. 3 

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 zicht op het onlinehulpaanbod in 
het Nederlandse taalgebied. 

6 

 
Deelnemers aan de rondetafelgesprekken brachten volgende bijkomende uitdagingen aan: 
 
 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)? 
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De belangrijkste uitdagingen voor onlinehulp vanuit het perspectief van de overheid 
 
In volgorde van belangrijkheid volgens de welzijnswerkers zijn dit de uitdagingen voor 
onlinehulpbeleid in Vlaanderen vanuit het perspectief van de overheid: 
 
 Tabel 20: uitdagingen voor onlinehulpbeleid in welzijnswerk  
                                vanuit perspectief van de overheid 
 

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

1 

De overheid staat voor de uitdaging om  onderzoek en ontwikkelingswerk rond 
onlinehulp te stimuleren. 

2 

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

3 

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

4 

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

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

6 

 
Als bijkomende uitdagingen werden door rondetafeldeelnemers aangebracht: 
 
 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. 
 
 

Enkele beschouwingen bij de weging van beleidsuitdagingen voor onlinehulp in 
welzijnswerk 
 
Over de verschillende rondetafels heen was er vrij grote eensgezindheid over de belangrijkste 
beleidsuitdagingen voor onlinehulp in welzijnswerk. 
 
Vanuit medewerkers uit het eerstelijnswelzijnswerk werd daarnaast vooral bijkomende aandacht 
gevraagd voor ‘vindbaarheid van onlinehulpaanbod’ en ‘erkenning van anonimiteit’. 
Vanuit hulpverleners en directies van welzijnswerkorganisaties zonder onlinehulpervaring stond 
daarnaast ‘het versterken van onlinehulpcompetenties van medewerkers’ centraal. 
Vanuit hulpverleners met onlinehulpervaring werd daarnaast vooral aandacht gevraagd voor ‘de 
structurele erkenning van onlinehulp na de experimentperiode’ en voor ‘meer knowhow rond het 
implementeren van onlinehulp in de organisatie’. 
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8.4. 17 uitdagingen voor beleid rond onlinehulp in welzijnswerk in 

Vlaanderen 
 

Hieronder staat de integrale nota die in maart 2013 aan het kabinet van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin werd bezorgd. (Bocklandt, 2013) 
 

Vooraf: 
1. In Vlaanderen wordt nogal wat aandacht besteed aan het ontwikkelen van 

onlinehulpmogelijkheden in de (medische) gezondheidszorg (onder andere via  
Flanders’Careprojecten) en aan de online back office (onder andere gegevensdeling via Vitalink). 
Het is lovenswaardig dat vanuit de overheid óók de nodige aandacht besteed wordt aan de ‘front 
office van onlinehulpverlening’ in het bredere welzijnswerk; namelijk de ontwikkeling en 
implementering van onlinehulpvormen en –tools voor communicatie tussen gebruikers/cliënten 
en hulp- en dienstverleners. 

2. Met ‘beleid’ bedoelen we in deze nota organisatie- en/of koepel- en/of (provinciaal, Vlaams, 
federaal, Europees) overheidsbeleid. We focussen in deze nota niet op welke beleidsopdracht 
aan welk niveau moet toevertrouwd worden. 

3. Om heel verschillende redenen is er weerstand en/of koudwatervrees omtrent het invoeren van 
onlinehulp in welzijnswerk. Onderstaande uitdagingen willen op diverse aspecten van deze 
‘terughoudendheid’ een antwoord geven. 

 
 

Uitdagingen voor beleidsvoering omtrent onlinehulp  
vanuit gebruikersperspectief 
 
Een gebruiker/cliënt/patiënt van onlinehulpverlening wenst …  

… duidelijkheid over de kwaliteit van het onlinehulpaanbod.  
 

Hoe kan hij het verschil merken tussen kwaliteitsvolle hulpverlening en (weliswaar vaak 
goedbedoelde) niet-onderbouwde hulpverlening? 
Een ‘kwaliteitslabel’ voor onlinehulp is hierbij een mogelijkheid; maar ook bijvoorbeeld duidelijkheid 
over het onlinehulpaanbod in rubrieken zoals ‘about us’ of ‘wie verleent de hulp (vrijwilligers of 
professionals)’ zou reeds een belangrijke stap kunnen zijn. Erkenning van overheidswege dat een 
onlinehulpaanbod een ‘opdracht’ of ‘een meerwaarde’ is voor de hulp- en dienstverlening van een 
organisatie, geeft hen ook reeds de kans dit duidelijker kenbaar te maken. 

 

… het onlinehulpaanbod gemakkelijk te kunnen vinden.  
 

Op het internet is het moeilijk het kwaliteitsvol onlinehulpaanbod te vinden als je de website of het 
aanbod niet kent. 
Een portaalsite waaraan de nodige bekendmaking gekoppeld wordt is een mogelijkheid. Maar ook 
promotie-ondersteuning en degelijke communicatieplannen bij de lancering van onlinehulp zouden 
reeds een belangrijke stap kunnen zijn. 
 
… dat veilig en vertrouwelijk met zijn/haar gegevens omgesprongen wordt.  
 

Privacy in onlinehulp vergt specifieke aandacht, verduidelijkingen en het multipliceren van ‘good 
practice’. 
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… een regeling rond een ‘redelijke prijs’ indien voor de onlinehulp moet betaald worden.  
 

Er bestaat een duidelijke betalingsregeling voor bijvoorbeeld een doktersbezoek of een 
ziekenhuisopname. 
Voor onlinehulp is zo’n regeling nog niet uitgewerkt. Dit maakt het voor de gebruiker/cliënt/patiënt 
onmogelijk om hiervan een inschatting te maken. 

 

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

Een inhoudelijk sterk onlinehulpaanbod werkt niet als de gebruiksvriendelijkheid en de ‘look & feel’ 
van de onlinetool te wensen overlaten. Een trendy onlinehulpaanbod dat inhoudelijk niet voldoet, zal 
een kort leven beschoren zijn. Bij de uitwerking van een onlinehulpaanbod moet de knowhow van 
meerdere disciplines gebundeld worden. 

 

 
Uitdagingen voor beleidsvoering omtrent onlinehulp  
vanuit organisatieperspectief 
 
Een organisatie die onlinehulp aanbiedt, wenst …  

… de onlinehulpcompetenties van haar medewerkers te versterken. 
 

Het gaat onder andere om ICT-competenties en om ICT-communicatiecompetenties (onder andere 
schermlezen, schermschrijven en ‘schermpathie’) en om de competentie om onlinehulp-
toepassingen te implementeren in blended hulpaanbod. Onlinehulp zal immers slechts gestimuleerd 
kunnen worden via welzijnswerkers die geloven in dit aanbod en die er mee kunnen werken. 
 
… duidelijkheid in verband met erkenning/financiering … van onlinehulprealisaties na een 

experiment. 
 

Vaak wordt de ontwikkeling van een onlinehulpaanbod gefinancierd via projectsponsoring. 
Er is onduidelijkheid over (perspectieven omtrent)  de erkenning en inpassing van dit aanbod in de 
reguliere werking van organisatie na die ‘experiment- of projectperiode’. 
 
… duidelijkheid in verband met juridische en ethische aspecten van onlinehulp.  
 

Deontologie in hulpverlening is uitgewerkt vanuit face-to-facehulpverlening. Het is ook een goede 
basis om deze regelingen waar mogelijk door te trekken naar onlinehulp. Toch vergt onlinehulp 
specifieke verduidelijkingen en spelregels (bijv. i.v.m. gedeeld beroepsgeheim, anonimiteit, 
onlinehulptranscripten …). 
 
… zicht op het onlinehulpaanbod in het Nederlandse taalgebied.  
 

In het welzijnswerk in Vlaanderen beschikken we over een degelijke sociale kaart. 
De ‘sociale kaart van het onlinehulpaanbod’ is evenwel niet beschikbaar. Zeker niet als het om een 
kaart gaat die via diverse parameters (onlinehulpvorm, complementariteit met andere hulpvormen, 
doelgroep, thema’s, beschikbaarheid …) het onlinehulpaanbod in Vlaanderen en/of Nederland in 
kaart brengt. Zo’n kaart ontwikkelen is de eerste stap. Die kaart up-to-date houden is een tweede. 
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… meer knowhow omtrent ontwikkeling/implementering van onlinehulp in de organisatie. 
 

Vele organisaties erkennen de meerwaarde van onlinehulp en stellen vast dat ze ‘de boot niet mogen 
missen’. Het ontbreekt hen evenwel aan knowhow om (gefaseerd) onlinehulp te ontwikkelen en te 
implementeren. 
Organisaties en hogescholen die reeds knowhow rond onlinehulp ontwikkelden, zijn graag bereid die 
te delen maar de (gratis) tijd/personeelsenergie daarvoor is beperkt. 
 
… ondersteuning op ICT-vlak. 
 

Stabiele onlinehulpcommunicatie (bijvoorbeeld beveiligde chathulpprogramma’s) werken pas als 
sterke servers beschikbaar zijn. Vele welzijnswerkorganisaties kunnen zich die stabiele hard- en 
software en de bijhorende onderhoudscontracten financieel niet veroorloven. 
 
 

Uitdagingen voor beleidsvoering omtrent onlinehulp  
vanuit de overheid 
 
De overheid staat voor de uitdaging om … 

… een draagvlak voor blended hulpverlening te versterken. 
 

De overheid zou de vorming van een visie op onlinehulpverlening en de positionering van onlinehulp 
in het blended hulpverleningsaanbod (= de mix van face-to-facehulp, telefonische en onlinehulp) 
kunnen stimuleren zodat een draagvlak voor (de ontwikkeling van) onlinehulp mogelijk wordt. 

 
… ‘anonieme onlinehulpverlening’ te erkennen. 
 

Een belangrijke meerwaarde van onlinehulpverlening is de ‘anonimiteit’ en de mogelijkheid die 
daardoor aan de cliënt/patiënt/gebruiker gegeven wordt om een welzijnsprobleem sneller 
bespreekbaar te maken. Er moet in dit verband onder andere een oplossing gevonden worden voor 
de ‘erkenning’ van anonieme onlinehulpverlening in die situaties/sectoren waar 
‘hulpverleningprestaties’ via cliëntregistratie (bijv. SIS-kaart)  gebeurt. 

 
… onderzoek en ontwikkelingswerk rond onlinehulp te stimuleren  
 

De ontwikkeling van onlinehulp is gebaat met onderzoek dat de kwaliteit van onlinehulp onderzoekt 
en/of ontwikkelt. De ontwikkeling van onlinehulptoepassingen én van onlinehulpmethodieken voor 
welzijnswerkers is essentieel. We stelden reeds dat onlinehulp enkel zal uitbreiden via 
welzijnswerkers die het gebruik er van stimuleren. 
Daarnaast is onderzoek rond de effectiviteit en efficiëntie van deze onlinehulp onontbeerlijk om de 
kwaliteit er van te versterken. 
 

… plaatsloze onlinehulp te erkennen. 
 

Sommige hulpverleningssectoren zijn territoriaal georganiseerd (bijv. CAW’s, CLB’s, OCMW’s, …). 
Onlinehulp daarentegen is plaatsloos. Uitdaging is om de erkenning van (anonieme) 
onlinehulpverlening over de regio’s heen toch mogelijk te maken. 
 
… nieuwe netwerking rond onlinehulpverlening te stimuleren.  
 

Onlinehulp is per definitie plaatsloos. Dat betekent dat aanbieders van onlinehulp met nieuwe 
concullega’s te maken krijgen en uitgedaagd worden om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te 
gaan dan in hun (vaak regionaal bepaalde)  face-to-facehulpverlening. 
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… datacollectie van onlinehulp te stimuleren. 
 

Registratie van data over onlinehulpverlening op zo’n wijze dat er over de organisaties en 
welzijnssectoren heen gegevens kunnen vergeleken worden is essentieel om een Vlaams 
onlinehulpbeleid te voeren.  
 

8.5. Over implementatie van onlinehulp 
 

In de rand van deze verkenning van draagvlak, dromen, drempels i.v.m. onlinehulp in Vlaanderen 
werd over het implementeren van onlinehulp in het welzijnswerk wel een en ander geformuleerd. 
Hoewel het niet tot de ‘werkpaketten van dit project’ behoorde, lijkt het ons zinvol enkele van die 
kritische succesfactoren voor het implementeren van onlinehulp te bundelen: 
 

 Het stimuleren/enthousiasmeren van cliënten en het implementeren van onlinehulp met cliënten 
zal via de basiswerkers/hulpverleners  moeten gebeuren. Zij zijn de belangrijke draaischijf die zelf 
in de meerwaarde van onlinetoepassingen moeten geloven en dit dan ook aan hun cliënten zullen 
overbrengen. Vandaar het belang om te investeren in hun competentievorming rond 
onlinehulpverlening. 

 

 Uitgangspunten  voor alle implementatie van onlinetoepassingen in welzijnswerk zijn … 
… het ontwikkelen van een visie waarom de organisatie onlinehulp wil inzetten en  
… het positioneren van het onlinehulpaanbod naast andere hulp- en 
dienstverleningsaanbiedingen in de organisatie. 

 

 Het is wenselijk/nodig dat (door de overheid) gestuurd wordt op het organiseren van 
onlinetoepassingen voor communicatie over de cliënt14 (cfr. EPD en Vitalink). Het is immers 
zinloos dat elke organisatie werk maakt van een eigen onlinecliëntregistratiesysteem waardoor 
uitwisseling van cliëntgegevens sterk bemoeilijkt wordt. 

 

 Onlinehulptoepassingen kunnen slechts optimaal in een welzijnsorganisatie geïmplementeerd 
worden als deze implementatie tijdig met een multidisciplinair team wordt voorbereid. In dit 
multidisciplinair team zijn naast coördinerende en hulpverleningscompetenties ook 
communicatie-, vormgevings- en ICT-competenties aanwezig. 

 

 Bij het invoeren van onlinehulptoepassingen is het creëren van een draagvlak binnen de 
organisatie (bij beleidsvoerders en medewerkers) en buiten de organisatie (bij concullega’s) 
aangewezen. 

 

 Klein starten met een experiment of een project waarbij zoveel mogelijk elementen vlot kunnen 
bijgestuurd worden en geanalyseerd worden, lijkt een goede zet. Na een positieve evaluatie kan 
men verder uitbreiden. 

 

 Een onlinetoepassing wordt pas opgestart als er perspectief is om na de projectperiode deze 
toepassing bij positieve evaluatie te implementeren in het organisatie-aanbod. Anders  creëer je 
immers verwachtingen bij het doelpubliek die je niet kan inlossen. 

 
Op basis van deze en andere kritische succesfactoren werkten de onderzoeksmedewerkers een 
bijscholingsaanbod uit voor welzijnswerkers in verband met implementeren van onlinehulp in 
welzijnswerk in Vlaanderen.15 

                                                
14 Zie Figuur 3: een groeikader voor onlinetoepassingen in welzijnswerk 
15 Zie: http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/bijscholing/ 
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9. SAMENVATTEND 
 

Dit project rond onlinehulpverlening in Vlaanderen was een uitdaging!. 
Tot nog toe bestonden de onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten rond onlinehulpverlening in 
Vlaanderen uit methodiek-, sector- of organisatiegerichte onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten. 
Hierin werden bijvoorbeeld methodieken voor chat- of e-mailhulp ontwikkeld, de ervaren baat van 
chathulp of de effectiviteit van een onlinehulpprogramma (bijv. Kleurjeleven) werd geëvalueerd,... 
 
Dit is het eerste rapport in Vlaanderen dat een overzicht wil geven van het draagvlak, de dromen en 
de drempels rond onlinehulpverlening in het welzijnswerk. 
 
De onderzoekers van de Arteveldehogeschool deden dit door 7 invalshoeken uit te werken. 
 

Eén: een groeikader voor onlinehulp in welzijnswerk 
 
De twee uitgewerkte kaders maken o.a. duidelijk dat: 
 - onlinehulp (slechts) een communicatiemiddel is;  
- dat bij de ontwikkeling daarvan diverse aspecten (welzijnsmethodiek, ICT …) gecombineerd moeten 
worden 
 én dat een organisatie een weloverwogen visie dient te formuleren welke van de meer dan 30 
onlinetoepassingen ze in haar organisatie wil implementeren en hoe ze dit zal combineren met haar 
ander welzijnsaanbod. 
 
 

Twee: een kaart van onlinehulp in Vlaanderen 
 
De kaart met de onlinetoepassingen die in 180 welzijnswerkorganisaties in Vlaanderen reeds 
aangeboden worden  én de onlinetoepassingen waarover medewerkers in deze organisaties dromen, 
maken vooral duidelijk dat onlinehulp geen zaak meer is van enkele pioniers. Vele 
welzijnswerksectoren zijn volop bezig om (minstens te overwegen hoe ze) onlinetoepassingen (te) 
implementeren in hun werking. 
 
 

Drie: op weg naar de sociale kaart van onlinetoepassingen voor het Vlaamse welzijnswerk 
 
Een sociale kaart is voor welzijnswerkers een handig ondersteunend instrument bij één van zijn veel 
voorkomende taken, nl. cliënten doorverwijzen naar een zo gepast mogelijk hulpverleningsaanbod. 
Bestaande sociale kaarten bieden geen (gedetailleerd) overzicht van het onlinehulpaanbod. Bij de 
sociale kaart van het onlinehulpaanbod is het daarenboven zinvol enkele extra parameters mee in 
kaart te brengen. 
In dit project stellen de onderzoekers volgende parameters voor om het onlinehulpaanbod in kaart 
te brengen: het thema van de onlinetoepassing, het doel van de onlinetoepassing, de doelgroep van 
de onlinetoepassing, het soort onlinetoepassing, de drager waarop de onlinetoepassing werkt, de 
gebruikersvereisten van de onlinetoepassing, de kostprijs om van de onlinetoepassing gebruik te 
maken, informatie over het al dan niet anoniem gebruik maken van de onlinetoepassing en info over 
de organisatie die de onlinetoepassing aanbiedt. 
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Vier: een cliënten-/gebruikersbevraging bij een onlinetoepassing 
 
Via een onlinebevraging van 206 gebruikers werden 32 onlinetoepassingen gescreend; vooral met de 
bedoeling om vanuit gebruikersperspectief kwaliteitscriteria in verband met onlinetoepassingen in 
welzijnswerk te inventariseren. Daarbij werd vooral gefocust op de zinvolheid van de 
onlinetoepassing, de vormgeving, de gebruikersvriendelijkheid en de geloofwaardigheid. Deze 
criteria werden verwerkt in een inspiratieboom. 
 

Vijf: een inspiratieboom van kwaliteitscriteria voor onlinetoepassingen in welzijnswerk 
 
Wanneer een welzijnsorganisatie een nieuwe onlinetoepassing wil ontwikkelen (of een bestaande wil 
evalueren), kan ze gebruik maken van de in dit project ontwikkelde ‘inspiratieboom van 
kwaliteitscriteria voor onlinetoepassingen in welzijnswerk’. Deze bundeling van gebruikers- en 
technische vereisten waaraan een onlinetoepassing moet voldoen, gaat gedetailleerd in op : 

 de ‘bruikbaarheid’ (waarde, gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en beschikbaarheid) 
van de onlinetoepassing; 

  de ‘veiligheid en betrouwbaarheid’ (respect voor privacy, veiligheid en stabiliteit, 
betrouwbaarheid van de aanbieder; 

  technische aspecten waaronder ‘de functionele vereisten’, ‘de systeemvereisten’ en ‘de 
betrouwbaarheid van de leverancier’. 

 
 

Zes: randvoorwaarden voor het (meer) implementeren van onlinetoepassingen in het 
welzijnswerk 
 
Uit een bevraging van welzijnswerkers blijkt dat een bundeling van verschillende randvoorwaarden 
moet vervuld worden om (meer) onlinetoepassingen in het welzijnswerk gerealiseerd te krijgen. De 
voornaamste daarvan zijn dat welzijnswerkers overtuigd moeten zijn van de relevantie en de 
meerwaarde van de onlinetoepassing voor de kerntaken van hun hulpverleningswerk. Dit 
veronderstelt vanzelfsprekend ook dat ze de onlinetoepassingen en hun mogelijkheden en grenzen 
kennen. 
 
 

Zeven: beleidsuitdagingen omtrent onlinehulp voor welzijnsorganisaties en –overheid 
 
17 beleidsuitdagingen omtrent onlinehulp voor welzijnsorganisaties en overheden werden 
geformuleerd en ‘gewogen’ door welzijnswerkers 
De voornaamste daarvan zijn: 

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

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

 Een organisatie die onlinehulp aanbiedt, wenst de onlinehulpcompetenties van haar 
medewerkers te versterken. 

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

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

 De overheid staat voor de uitdaging om  onderzoek en ontwikkelingswerk rond onlinehulp te 
stimuleren. 
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ANDERE REALISATIES BIJ DIT PROJECT 
 

Naast dit onderzoeksrapport leverde dit project nog andere realisaties op die ter beschikking gesteld 
worden van welzijnswerkorganisaties en ICT-bedrijven die geïnteresseerd zijn in onlinehulp 
ontwikkelingen. 
 

 
 
 
De brochure ‘Draagvlak, dromen en drempels 
voor onlinehulp’ die  de belangrijkste figuren en 
tabellen van dit onderzoeksrapport bundelt en 
een handig instrument kan zijn om een gesprek 
over onlinehulp in de organisatie te stofferen. 
 
 
 
  

 

 
 
Een PowerPointpresentatie 
‘Onlinetoepassingen in welzijnswerk … 
draagvlak, drempels en dromen’ met een 
bundeling van de belangrijkste resultaten van 
dit project. 

 
 
 
Een Prei-presentatie met voorbeelden van 
(overwegend) Nederlandstalige 
onlinetoepassingen voor welzijnswerk. 

 

 

 
 
 
De kaart van realisaties en dromen van 
onlinehulp in Vlaanderen anno juni 2013. 

 

Al deze projectrealisaties zijn te downloaden door te klikken op volgende link: klik hier 
De brochure is ook te bestellen bij philippe.bocklandt@arteveldehs.be   

http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/products/verwachtingen-in-onlinehulp-in-vlaanderen-tetra-/
mailto:philippe.bocklandt@arteveldehs.be
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Bijlage 1:  

Bevraging onlinetoepassingen in welzijnswerk en gezondheidszorg 
 
Wanneer de samenleving online gaat, volgt het sociaal werk dan ook?  

De voorbije decennia was de digitalisering een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling en ook 
het brede welzijnswerk krijgt meer en meer te maken met digitale communicatie. 
 
Met deze bevraging krijgen we graag zicht op welke onlinehulpcommunicatie reeds wordt ingezet in 
welzijnswerk en gezondheidszorg en welke dromen, verwachtingen of aarzelingen hierrond leven. 
De focus ligt daarbij op onlinehulptoepassingen in communicatie met de cliënt/doelgroep. 

 
Dit initiatief kadert in een Tetra-project (=Technologie-Transferproject), gesubsidieerd door 
minister Lieten. Voor meer info over dit project: klik hier opvolgende link:  
http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/products/verwachtingen-in-onlinehulp-in-
vlaanderen-tetra-/ 
 

De vragenlijst bevat een twaalftal korte vragen. Het invullen van deze bevraging duurt slechts een 

tiental minuten. 
Alvast hartelijk dank voor je medewerking in naam van het Arteveldehogeschool onlinehulpteam 
 
Vriendelijke groeten 
 
Philippe Bocklandt 
Martine De Zitter 

Cedric Saelens 
Saskia Saelens 

Organisatiegegevens 
 

Wat is de naam van je organisatie (en dienst)? * 
 
De antwoorden in deze bevraging zijn niet noodzakelijk formele organisatiestandpunten, maar geven 
de ideeën en verwachtingen van de betrokken respondent weer. 
 

 
  

 
Huidige en gewenste onlinehulptoepassingen  
 

Hieronder volgen een reeks onlinehulptoepassingen, die via een website of andere drager (tablet, 
smartphone ...) kunnen worden aangeboden. We onderscheiden tools om te informeren 
(eenrichtingsverkeer), te communiceren (tweerichtingsverkeer) en een aantal 
hulpverleningsinstrumenten. Vink in de tweede kolom aan welke tools jouw organisatie reeds inzet. 
Vink in de derde kolom aan welke onlinehulptoepassingen jij of je organisatie in de toekomst wenst. 
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Online 'informatietools' die we al inzetten of waar we van dromen ...  
 
Duid hieronder aan wat van toepassing is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
 

 Hebben we al Daar 'dromen' we van 

FAQ's 
  

Tips en adviezen 
  

Woordwolk 
  

Links 
  

Getuigenissen 
  

Nieuws(rubriek) 
  

Andere 
  

 
 
Andere 'online informatietools' die we al inzetten.  
Vul hieronder welke andere online informatietools er al worden ingezet  

 
  
Andere 'online informatietools' waarvan we dromen ...  
Vul hieronder welke andere online informatietools zijn gepland of waarvan je droomt 

 
  
 
'Online communicatietools' die we al inzetten of waar we van dromen ...  
 
Duid hieronder aan wat van toepassing is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
 

 Hebben we al  Daar 'dromen' we van 

Chat 
  

Groepschat 
  

E-mail 
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 Hebben we al  Daar 'dromen' we van 

Forum 
  

Voice over IP (bellen over 
internet, bijv. Skype)   

Andere 
  

 
Andere 'online communicatietools' die we al inzetten.  
Vul hieronder welke andere tools er al worden ingezet  

 
  
 
Andere 'online communicatietools' waarvan we dromen ...  
Vul hieronder welke andere tools zijn gepland of waarvan je droomt 

 
  
 
'Online hulpverleningsinstrumenten' die we al inzetten of waar we van dromen  
 
Onder online hulpverleningsinstrumenten bedoelen we tools om te exploreren, analyseren, evalueren, 
activeren ... Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
 

 Hebben we al  Daar 'dromen' we van 

(zelf)test / vragenlijst 
  

zelfhulpprogramma 
  

dagboek 
  

genogram 
  

ecogram 
  

plattegrond - maps - gps 
  

levenslijn 
  

doorverwijstool 
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 Hebben we al  Daar 'dromen' we van 

budgetbeheer 
  

serious game 
  

oefentool 
  

mindmaps 
  

tool om gevoel of emotie te 
delen   

avatars (kleine afbeelding die 
dient als herkenningsplaatje)   

fototool 
  

aanmeldingstool 
  

andere ... 
  

 
Andere 'onlinehulpverleningsinstrumenten' die we al inzetten ...  
Vul hieronder welke andere tools al worden ingezet. 

 
  
Andere 'onlinehulpverleningsinstrumenten' waarvan we dromen ...  
Vul hieronder welke andere tools zijn gepland of waarvan je droomt 

 
  

 
Wat ons (nog) tegenhoudt ... 
 

Sommige welzijnswerkers staan wat onwennig tegenover de snel evoluerende ICT-wereld en de inzet 
van online(hulp)tools in het bijzonder. Onderstaande stellingen polsen naar de randvoorwaarden voor 
een grotere inzet van online(hulp)tools. 
 
We zouden onlinehulptools (meer) integreren ... * 
Vink aan indien je je herkent in deze stelling. Meerdere opties zijn mogelijk. 

 ... als we de mogelijke onlinehulptools kennen  

 ... als we de tools eerst zelf kunnen uitproberen/ervaren  

 ... als de tools betrekking hebben op onze kerntaken  
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 ... als de meerwaarde/ relevantie van de tool duidelijk is  

 ... als de onlinetool(s) tegemoet komt(en) aan een behoefte van onze doelgroep  

 ... als dit bepaalde leemtes in ons huidig hulpaanbod opvult  

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

 ... als we onlinehulpcompetenties onder de knie hebben  

 ... als we de financiële mogelijkheden krijgen om onlinetools te (laten) ontwikkelen  

 Anders:  

 
Wat ik nog kwijt wil in verband met onlinehulptools in het welzijnswerk ...  
Geef hieronder eventueel nog ideeën of bedenkingen die je elders in de bevraging niet kwijt kon. 

 
  

Hiermee heb je de bevraging beëindigd. Druk op 'verzenden' of 'submit' aub 
 
Hartelijk dank voor je medewerking. 
De resultaten van deze bevraging worden op woensdag 19 juni 2013 gepresenteerd op de 

Arteveldehogeschool. 
Je ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. 
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Bijlage 2: gescreende onlinehulptoepassingen in welzijnswerk door gebruikers/cliënten 
 

Website Omschrijving 

http://www.allesoverseks.be/woordwolk/index.aspx  

Woordwolk met info, tips en adviezen over diverse thema's die met seksualiteit te 

maken hebben. 

http://www.cannabishulp.be/  

Onlinehulp stepped care programma voor cannabisverslaving. Screen vooral het 

INFO-LUIK. 

http://www.canyoufixit.sense.info/  

Een onlinespel voor jongeren rond seksualiteit en bepalen van je eigen grenzen 

a.d.h.v. bekijken van filmpjes en interactie. 

http://www.childline.org.uk/Play/Creative/Pages/CreativeTools.aspx  

Een 'wachttijdtool' om je gevoel uit te drukken terwijl je wacht op een chatgesprek 

met de Engelse kinder- en jongerentelefoon. 

http://www.cjgneerijnen.nl/else  Chatbot over opvoedingsvragen. 

http://www.diabetergestemd.nl 
Onlineprogramma voor diabetespatiënten die zelfstandig hun depressieve klachten 

willen aanpakken. 

http://www.familieband.nl Een online genogram dat cliënten zelf kunnen uitwerken. 

http://www.gokhulp.be/  

Onlinehulp stepped care programma voor gokverslaving. Screen vooral de ONLINE 

ZELFHULP. 

http://www.gripopjedip.nl/nl/Diptest/ Deze zelftest depressie helpt bij het inschatten van de ernst van je dip.  

http://www.heeftmijnkindautisme.nl/lkh/ Zelftest over 'heeft mijn kind autisme'. 

http://www.ispectrum.eu/  Game i.v.m. autisme en werk. 

http://www.kevan.org/johari  

Een online Joharivenster, een analyse-instrument om je eigen communicatie en die 

met anderen te bekijken en hierover mensen uit je netwerk een analyse te maken 

http://www.kinderschutz-wien.at/index.php/klickspiel  Beslissingen nemen i.v.m. hulp halen en signalen herkennen. 

http://www.kleurjeleven.be 
Onlineprogramma voor patiënten die zelfstandig hun mild depressieve klachten 

willen aanpakken.  

http://www.lift.do 
Tool om goede gewoontes te ontwikkelen, te bereiken en hiervoor steun te 

ondervinden. Evolutierapporten worden bijgehouden. 

http://www.loes.nl/opvoedtest/doe-de-test.html  Zelftest over opvoedingsstijlen. 

http://www.allesoverseks.be/woordwolk/index.aspx
http://www.cannabishulp.be/
http://www.canyoufixit.sense.info/
http://www.childline.org.uk/Play/Creative/Pages/CreativeTools.aspx
http://www.cjgneerijnen.nl/else
http://www.diabetergestemd.nl/
http://www.familieband.nl/
http://www.gokhulp.be/
http://www.gripopjedip.nl/nl/Diptest/
http://www.heeftmijnkindautisme.nl/lkh/
http://www.ispectrum.eu/
http://www.kevan.org/johari
http://www.kinderschutz-wien.at/index.php/klickspiel
http://www.kleurjeleven.be/
http://www.lift.do/
http://www.loes.nl/opvoedtest/doe-de-test.html
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Website Omschrijving 

http://www.mijndoelenstellen.nl/  Tool om je te helpen doelen (op verschillende domeinen) te formuleren. 

http://www.mijnkwartier.be/  Zelftest + info + online zelfhulp. 

http://www.moodpanda.com/features.aspx Diverse koppelingen om een stemmingsdagboek te visualiseren. 

http://www.nl.imvu.com/signup/index/  Avatar en second live-omgeving zodat ik tonen wie ik (niet) wil zijn en … 

http://www.noknok.be/# Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen. Screen het thema 4: tijd voor mezelf. 

http://www.povertyisnotagame.com  

Online spel, dat een basis moet bieden om met leerlingen van de 2de en 3de graad 

secundair onderwijs een gesprek aan te gaan over armoede en wat het betekent om 

arm te zijn. 

http://www.pratenmetuwkind.nl/over-praten-met-uw-kind  Online cursus. 

http://www.readyforchange.nl/nl/EXTRA/  Zelftest i.v.m. druggebruik 

http://www.sense.info/vragen-en-advies/chatten/bzz/ Chatbot over seksualiteit. 

http://www.sociaalopstap.nl/  Demo en stappenplan over communiceren (autisme) 

http://www.superbetter.com 
Een onlinespel om doelen te bereiken, om je beter te voelen op mentaal, sociaal en 

andere vlakken.   

http://www.watwiljijmetwiet.nl/  Onlinetools over cannabisgebruik. Screen vooral de zelftest. 

http://www.youtube.com/watch?v=fvtBk-uyr24  Een promofilm van een app om een genogram te maken. 

http://www.zelfhulpwijzer.nl  

Een online screener die een indicatie geeft van de aanwezigheid of ernst van 

psychische klachten (stress, depressie, angst, alcoholgebruik) een soort online-

vragenlijst + met daarna direct uitslag van je ingevulde resultaat. 

https://www.alcoholhulp.be/begeleiding Online begeleidingsprogramma i.v.m. .alcoholgebruik. 

https://www.ohlife.com/ 

 Online privédagboek aan te maken, je krijgt een mail 'how did your day go, je schrijft 

zoveel je wil (+ foto's), je hebt een mooie verzameling dagboeknotities. 

http://www.mijndoelenstellen.nl/
http://www.mijnkwartier.be/
http://www.moodpanda.com/features.aspx
http://www.nl.imvu.com/signup/index/
http://www.noknok.be/
http://www.povertyisnotagame.com/
http://www.pratenmetuwkind.nl/over-praten-met-uw-kind
http://www.readyforchange.nl/nl/EXTRA/
http://www.sense.info/vragen-en-advies/chatten/bzz/
http://www.sociaalopstap.nl/
http://www.superbetter.com/
http://www.watwiljijmetwiet.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=fvtBk-uyr24
http://www.zelfhulpwijzer.nl/
https://www.alcoholhulp.be/begeleiding
https://www.ohlife.com/


 

 

 
 

Bijlage 3: Onlinebevraging screening onlinetoepassingen voor 

welzijnswerk door cliënten/gebruikers 
 

1. Deze screening gebeurt door 
 

o ‘Student sociaal werk’ of ‘andere tester’ 
o Bij beiden vragen we  

o Leeftijd 
o geslacht 
 

2. Welke onlinetool heb je gescreend? 
 

o Lijstje met te selecteren apps 
 

3. Wat is je algemene waardering van deze onlinetool? 
Geef een score op 10. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
4. Over de Zinvolheid van deze onlinetool 

 
o Hoe zinvol is deze onlinetool voor jou als mogelijke gebruiker/cliënt? 

 Geef een score op 10. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
o Geef drie argumenten voor je score. 
o Geef 2 voorstellen hoe deze onlinetool zinvoller te maken. 
o Geef bij elke stelling aan in welke mate je er al dan niet mee akkoord bent.  

 
 Helemaal 

akkoord 
Eerder akkoord Eerder niet 

akkoord 
Helemaal 
niet akkoord 

Deze onlinetool geeft duidelijk aan 
wat je er van KAN verwachten. 

    

Deze onlinetool biedt wat hij belooft.     

Deze onlinetool beantwoordde aan 
MIJN verwachtingen als gebruiker. 

    

 
5. Over de Vormgeving van deze onlinetool 

 
o Wat vind je van de vormgeving van deze onlinetool? 

 Geef een score op 10. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
o Geef drie argumenten voor je score. 
o Geef 2 voorstellen om de vormgeving van deze onlinetool te verbeteren (vanuit 

gebruikersperspectief). 
o Geef bij elke stelling aan in welke mate je er al dan niet mee akkoord bent.  

 
 

 Helemaal 
akkoord 

Eerder akkoord Eerder niet 
akkoord 

Helemaal 
niet akkoord 

De vormgeving van deze onlinetool 
nodigt uit om er mee te (blijven) 
werken. 

    

De vormgeving van deze onlinetool sluit 
aan bij de doelgroep waarvoor de tool 
bedoeld is. 

    

Inhoud en vormgeving van deze 
onlinetool sluiten goed op elkaar aan. 

    

 
6. Over de gebruiksvriendelijkheid van deze tool 

 
o Hoe gebruiksvriendelijk vind je deze onlinetool .? Geef een score op 10. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
o Geef drie argumenten voor je score. 
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o Geef 2 voorstellen om deze onlinetool nog gebruiksvriendelijker te maken. 
o Geef bij elke stelling aan in welke mate je er al dan niet mee akkoord bent. 

 
 Helemaal 

akkoord 
Eerder 
akkoord 

Eerder niet 
akkoord 

Helemaal 
niet akkoord 

Deze onlinetool is complex.     

De taal van deze onlinetool sluit aan bij 
de doelgroep. 

    

Deze onlinetool heeft een overzichtelijk 
navigatiemenu. 

    

De tool werkte technisch prima.     

Ik kon gemakkelijk starten met deze 
onlinetool. 

    

 
7. Over de Geloofwaardigheid en Professionaliteit van deze onlinetool 

 
o Hoe geloofwaardig vind je deze onlinetool als hulpverleningsinstrument? Geef een 

score op 10. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
o Geef 3 argumenten voor je score. 
o Geef 2 voorstellen om deze onlinetool geloofwaardiger te maken als 

hulpverleningsinstrument. 
o Geef bij elke stelling aan in welke mate je er al dan niet mee akkoord bent. 

 
 Helemaal 

akkoord 
Eerder 
akkoord 

Eerder niet 
akkoord 

Helemaal 
niet akkoord 

Het is duidelijk welke organisatie achter 
deze onlinetool zit. 

    

Ik geloof dat er veilig met mijn 
persoonlijke gegevens via deze 
onlinetool zal omgesprongen worden. 

    

 


