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Dit rapport bevat de verwerking van de onlinebevraging bij welzijns- en gezondheidszorgorganisaties 
omtrent het inzetten of overwegen van onlinehulptoepassingen in hun werking. 
 
Het rapport maakt deel uit van het project ‘Ondersteuning onlinehulpbeleid in Vlaanderen’ dat 
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, in 2015 liet uitvoeren door het 
Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
 
In een eerste hoofdstuk wordt deze bevraging dan ook gesitueerd in dit ruimere project. 
 
Hoofdstuk 2 gaat in op de respons van de bevraging. 
 
Hoofdstuk 3 geeft een globaal overzicht van de onlinehulprealisaties en –plannen van de welzijns- en 
gezondheidszorgorganisaties in Vlaanderen.  
 
Van hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 11 wordt gefocust op onlinehulprealisaties en –plannen in 
verschillende deelsectoren van het welzijnswerk en de gezondheidszorg; met name: het algemeen 
welzijnswerk, jongerenwelzijn, de centra voor leerlingenbegeleiding, de ambulante geestelijke 
gezondheidszorg en verslavingszorg, de sector welzijn voor kinderen en hun gezinnen, 
opvoedingsondersteuningsorganisaties, organisaties voor personen met een beperking en de 
ouderenzorg. 
 
Hoofdstuk 14 geeft een rangschikking naar gebruikte en overwogen onlinehulptoepassingen enerzijds 
en naar niet-gekozen en net-gekende onlinehulptoepassingen anderzijds. 
 
Tot slot wordt opgesomd wat met de resultaten van deze bevraging zou kunnen gebeuren. 
 
 
 
 
 
Philippe Bocklandt 
Tim Vanhove 
november 2015 

  



Bocklandt, P. & Vanhove, T.                       Onlinehulp in verscheidenheid  -  anno 2015                       4 
 

1. Situering van deze onlinebevraging over onlinehulp voor welzijn 

en gezondheid 
 

Om deze bevraging goed te kunnen situeren gaan we achtereenvolgens in op een definiëring van 
‘onlinehulp voor welzijn en gezondheid’, op de drie stappen die geleid hebben tot concrete 
beleidsacties voor onlinehulp voor welzijn en gezondheid in Vlaanderen en op de contouren van deze 
bevraging. 
 
 

1.1. Onlinehulp voor welzijn en gezondheid… waar hebben we het over? 
 
Onlinehulp voor welzijn en gezondheid omvat elke interventie waarbij gebruik gemaakt wordt van ICT 
met het oog op het bestendigen of verhogen van welzijn en gezondheid in de ruimste zin van het 
woord. Onlinehulp kan ingezet worden in het hele continuüm van hulp en zorg.1 Deze interventies 
worden ingezet door welzijns- en zorgorganisaties of door hun medewerkers en focussen op de 
interactie tussen de organisatie, hulpverlener of zorgverstrekker enerzijds en de hulpvrager of 
zorgzoeker anderzijds.  
 
Zo is onlinehulpverlening complementair aan gegevensdeling in hulp en zorg zoals die via Vitalink, Binc 
of andere elektronische patiënten- of cliëntendossiers verzameld en uitgewisseld worden. 
 
Onlinehulp voor welzijn en gezondheid kan (een combinatie van) diverse onlinehulptoepassingen 
inhouden2: 
 

Figuur 1 Overzicht van onlinehulptoepassingen voor cliëntcommunicatie in welzijns- en 
zorgorganisaties 

 
 

 

                                                           
1 Bocklandt, P., Adriaensens, E., De Zitter, M., Sap, H. & Vandecasteele A. (2014) Bouwstenen voor een Vlaams Actieplan Onlinehulp. 

[onderzoeksrapport] Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, p. 30 
2 Bocklandt, P., Adriaensens, E., De Zitter, M., Sap, H. & Vandecasteele A. (2014) Bouwstenen voor een Vlaams Actieplan Onlinehulp. 
[onderzoeksrapport] Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, p. 36 
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1.2. Vlaanderen op weg naar beleidsacties voor onlinehulp voor welzijn en 

gezondheid 
 
Omdat sinds begin deze eeuw steeds meer welzijns- en zorgorganisaties (soms schoorvoetend) een 
onlinehulpaanbod ontwikkelden en daarvoor extra financiering en erkenning vroegen aan de Vlaamse 
overheid, stelde minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen in juni 2013 de vraag 
aan het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) “om op zoek te gaan naar de juiste 
definities, naar de goede voorbeelden van waaruit iedereen kan leren en aan te geven op welke manier 
het beleid richting moet krijgen: wat zijn aanbevelingen als de overheid deze ontwikkelingen de 
volgende jaren wil ondersteunen.”3 Deze opdracht werd opgenomen door medewerkers van de 
Arteveldehogeschool - opleiding bachelor in Sociaal werk, die partner zijn van het Steunpunt WVG. 
 
Dit project werd in 3 stappen gerealiseerd: 
 

1.2.1. Bouwstenen voor een Vlaams actieplan onlinehulp 
 
Tussen september 2013 en april 2014 werd via input- en feedbacksessies met vertegenwoordigers uit 
organisaties uit de betrokken welzijns- en zorgsectoren draagvlak gezocht en gevonden voor 
beleidsaanbevelingen voor onlinehulp. Tevens werd literatuur verwerkt en werden inspirerende 
praktijken verkend. Dit alles resulteerde in het rapport Bouwstenen voor een Vlaams actieplan 
onlinehulp4. 
 
Op basis van dit rapport werd in het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 vermeld dat de Vlaamse 
Regering “werk zal maken van een kwaliteitskader voor online-hulpverlening”5.  De voorstellen van 
beleidsstrategieën uit dit rapport Bouwstenen voor een Vlaams actieplan onlinehulp werden zo goed 
als integraal opgenomen in de Beleidsnota Welzijn, volksgezondheid en Gezin 2014-2019 van de 
Vlaamse Regering: 
 
“We zetten dan ook in op een Vlaams beleidskader voor onlinehulpverlening. Vertrekkende van de 
onderzoeksaanbevelingen van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zullen we met de 
inzet van negen strategieën de kwaliteit en afstemming van het online hulpaanbod verstevigen: 
- onlinehulp op de beleidsagenda zetten van organisaties, koepels en steunpunten; 
- onlinehulp ontwikkelen van onderuit; 
- onlinehulp integreren als een kwaliteitsvolle modaliteit van hulp in welzijns- en gezondheids-
organisaties; 
- onlinecompetenties van hulpvragers, medewerkers en organisaties versterken; 
- een erkenningskader creëren voor onlinehulp; 
- onlinehulp focussen op intersectorale beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking; 
- praktijkrelevant onderzoek en ontwikkeling van onlinehulp stimuleren; 
- online hulpverlening in detentiecontext exploreren via het gebruik van Prison Cloud; 
- onlinehulp toegankelijk maken voor personen met een beperking.”6 

                                                           
3 Vandeurzen, J. (2013) Onlinehulpverlening [videoboodschap] Gent: Arteveldhogeschool – Studiedag 
Onlinehulp … draagvlak, drempels en dromen, 19 juni 2013 – te raadplegen via: 
https://www.youtube.com/watch?v=qr6bH3C5BzE  
4 Bocklandt, P., Adriaensens, E., De Zitter, M., Sap, H. & Vandecasteele A. (2014) Bouwstenen voor een Vlaams 

Actieplan Onlinehulp. [onderzoeksrapport] Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.  
5 Vlaamse Regering (2014) Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-2019. Brussel: Vlaamse regering, p. 117 
6 Vandeurzen, J. (2014) Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2014-2019. Brussel: Vlaamse Regering, 
p. 20 

https://www.youtube.com/watch?v=qr6bH3C5BzE


Bocklandt, P. & Vanhove, T.                       Onlinehulp in verscheidenheid  -  anno 2015                       6 
 

1.2.2. Een werkgroep formuleert voorstellen voor concrete beleidsacties 
 
Tussen januari en maart 2015 werden in een werkgroep met vertegenwoordigers uit het werkveld, de 
Vlaamse administratie en doelgroep-, cliënten- en patiëntenorganisaties deze 9 beleidsstrategieën 
verder geconcretiseerd in beleidsacties. Dit resulteerde in Voorstellen van beleidsacties onlinehulp 
voor welzijn en gezondheid7 die begin mei 2015 aan de minister werden bezorgd. 
 

1.2.3. Minister formuleert beleidsacties op Flanders’ Carecongres onlinehulp voor 

welzijn en gezondheid 
 
Op het Flanders’ Carecongres onlinehulp voor welzijn en gezondheid op 3 juni 2015 in Mechelen 
formuleerde minister Vandeurzen 10 concrete beleidsacties waarvan hij de volgende jaren werk wil 
maken: 
 “Realiseren van een intersectoraal aanspreekpunt onlinehulp;  
 Stimuleren van de aandacht voor kwaliteit van onlinehulp; 
 Helpen de digitale kloof verder te dichten; 
 Ontwikkelen van een vormingsprogramma “basiskennis online hulp”;  
 Formuleren van voorstellen voor het wegwerken van regelgevende belemmeringen voor 

onlinehulp; 
 Investeren in de ontwikkeling van een sociale kaart van het onlinehulpaanbod; 
 Samenwerking van de Vlaamse overheid met federale overheidsdiensten om het 

onlinehulpaanbod voor welzijn en gezondheid verder te optimaliseren;  
 Stimuleren, waar mogelijk, van bestaande fondsen om hun middelen toegankelijk te maken voor 

onlinehulp-projecten; 
 Voorzien in een ontwikkelingsincentive i.v.m. onlinehulp voor organisaties; 
 Lanceren van een Scriptieprijs onlinehulp”.8 
 

1.3. Een onlinebevraging bij directies van alle betrokken sectoren 
 
Zowel binnen het onderzoekproject naar Bouwstenen voor een Vlaams actieplan onlinehulp als tijdens 
de periode dat werkgroep concrete beleidsacties voor onlinehulp formuleerde werd een 
onlinebevraging omtrent onlinehulpverlening gerealiseerd bij directies van welzijns- en 
zorgorganisaties. 
 

  

                                                           
7 Bocklandt, P. & Vanhove, T. (2015) Voorstellen van beleidsacties onlinehulp voor welzijn en gezondheid. 
Leuven: steunpunt WVG. Deze nota is te raadplegen via: http://www.onlinehulp-
arteveldehogeschool.be/onlinehulponderzoek/vlaams-actieplan-onlinehulp/  
8 Vlaamse regering (2015) Minister Vandeurzen schakelt versnelling hoger inzake onlinehulpverlening. 
[persmededeling van Jo Vandeurzen] Brussel – 3 juni 2015. 

http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulponderzoek/vlaams-actieplan-onlinehulp/
http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulponderzoek/vlaams-actieplan-onlinehulp/
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1.3.1. De betrokken sectoren 
 
Bij deze bevragingen werden directies van organisaties uit de volgende sectoren bevraagd: 
 
Tabel 1  Aantal welzijns- en zorgorganisaties die bevraagd werden per sector 

Sector Aantal 
organisaties 

algemeen welzijnswerk 20 

bijzondere jeugdbijstand & jeugd 156 

centra voor leerlingenbegeleiding 82 

ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg 76 

welzijn voor kinderen en hun gezin 30 

opvoedingsondersteuning 42 

personen met beperking 346 

ouderenzorg 1.233 

  

Totaal 1.985 

 
Onder de sectornamen wordt verstaan: 
 Algemeen welzijnswerk = Centra Algemeen Welzijnswerk, Tele-Onthaaldiensten, Rondpunt en 

Holebifoon; 
 Bijzondere jeugdbijstand en jeugd = organisaties bijzondere jeugdzorg en Awel; 
 Ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg: Centra Geestelijke gezondheidszorg, 

verslavingszorg (=VAD-organisaties) en gezondheidspromotie; 
 Welzijn voor kinderen en hun gezin = Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, Centra 

Integrale gezinszorg, Inloopteams, Vertrouwenscentra Kindermishandeling en Child Focus; 
 Opvoedingsondersteuning = Opvoedingslijn en opvoedingswinkels; 
 Personen met een beperking = organisaties onder het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap; 
 Ouderenzorg = thuiszorgorganisaties, organisaties voor ouderenbeleid en WoonZorgCentra. 
 

1.3.2. De onlinebevraging 
 
Achtereenvolgens worden het doel, de periode en de werkwijze van de bevraging besproken. 
 
Concreet doel van deze onlinebevraging is het zicht krijgen op de onlinehulptoepassingen die reeds 
gebruikt of binnen de 2 jaar gepland of overwogen worden. Bovendien is het mooi meegenomen dat 
deze bevraging bij de directies van alle betrokken welzijns- en zorgorganisaties de aandacht voor 
onlinehulp en het op stapel staande onlinehulpbeleid vergrootte. 
 
Via e-mail werd de onlinevragenlijst9 verzonden aan alle directies van de organisaties uit de betrokken 
sectoren in december 2013. Een herinneringsmail werd verstuurd in februari 2014. 
Dezelfde bevraging werd herhaald in maart 2015. Een herinneringsmail werd verzonden half april 
2015. Telkens werd gebruik gemaakt van een lijst met directie-mailadressen van de Vlaamse Overheid. 
Er werd geopteerd om de e-mail te verzenden naar de directies van de welzijns- en zorgorganisaties. 
Zo geeft deze bevraging ook een beter inzicht in de aandacht die vanuit het organisatiebeleid aan dit 
thema besteed wordt. 
  

                                                           
9 Zie bijlage: de onlinebevraging ‘Onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid in Vlaanderen – 2015’ 
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2. Respons: 344 organisaties brengen hun onlinehulpaanbod in 

kaart 
 
De respons van beide bevragingsperiodes werden samen verwerkt. Concreet betekent dit dat deze 
respons de resultaten bevat van die organisaties die de eerste of de tweede bevraging invulden. Van 
de organisaties die beide bevragingen invulden werden de antwoorden van de bevraging in 2015 
verwerkt. Voor sommige aspecten in deze bevraging kunnen we ons enkel baseren op de respons van 
de bevraging in 2015, namelijk 200 antwoorden. 
 

2.1. Reeds 344 organisaties 
 
De onderzoekers kregen 344 antwoorden van de 1.985 organisaties die bevraagd werden. 
 
Tabel 2 Aantal en percentage van welzijns- en zorgorganisaties die de onlinehulpbevraging 
beantwoordden 

sector bevraagd respons % 

algemeen welzijnswerk 20 17 85 

bijzondere jeugdbijstand & jeugd 156 58 37 

centra voor leerlingenbegeleiding 82 10 12 

ambulante GGZ en verslavingszorg 76 39 51 

welzijn voor kinderen en hun gezin 30 17 57 

opvoedingsondersteuning 42 17 40 

personen met beperking 346 121 35 

ouderenzorg 1233 65 5 

    

Totaal 1985 344  

 
17% van de directies van welzijns- en zorgorganisaties vonden het dus zinvol en haalbaar om hun 
onlinehulp-realisaties en plannen in kaart te brengen. De opsplitsing per sector geeft hierop een 
genuanceerder zicht: 
 
Figuur 2 Percentage welzijns- en zorgorganisaties dat de bevraging over onlinehulp invulde 

 
 

85

37

12

51

57

40

35

5

algemeen welzijnswerk

bijzondere jeugdbijstand & jeugd

centra voor leerlingenbegeleiding

ambulante GGZ en verslavingszorg

welzijn kinderen en hun gezin

opvoedingsondersteuning

personen met beperking

ouderenzorg



Bocklandt, P. & Vanhove, T.                       Onlinehulp in verscheidenheid  -  anno 2015                       9 
 

85% van de directies van organisaties uit het algemeen welzijnswerk beantwoordden deze bevraging. 
Ongeveer de helft van de directies uit de sector ‘welzijn voor kinderen en hun gezin’ en de ‘ambulante 
GGZ en verslavingszorg’ vulden de bevraging in. Iets minder beleidsaandacht aan onlinehulp (althans 
via deelname aan deze bevraging) wordt besteed in de sectoren opvoedingsondersteuning, bijzondere 
jeugdbijstand en personen met een beperking. Er werd het minst respons ontvangen uit de sector 
CLB’s en ouderenzorg. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat het aanbieden of plannen van onlinehulp in welzijns- en 
zorgorganisaties zich niet (meer) beperkt tot een handvol organisaties maar dat in alle betrokken 
sectoren er in minder of meerdere mate aandacht is voor onlinehulptoepassingen. 
 
In elke sector is dus minstens reeds (inspirerende) praktijk rond onlinehulp waarop andere organisaties 
zich kunnen baseren, inspireren of verhouden. 
 

2.2. Slechts 344 organisaties  
 
Dat 17% van de directies uit de betrokken welzijns- en zorgorganisaties deze bevraging hebben 
beantwoord, betekent ook dat 83% dit niet deed. In 8 op de tien welzijns- en zorgorganisaties werd 
geen inspanning gedaan om aan één van de onlinehulpbevragingen deel te nemen. Mogelijks is er wel 
een onlinehulpaanbod, maar misschien ontbreekt het aan beleidsaandacht voor het thema. 
 
Per welzijns- en zorgsector opgesplitst valt vooral op dat het niet altijd de organisaties zijn die zich naar 
kinderen en jongeren richten waar procentueel de meeste beleidsaandacht naar onlinehulp gaat. 88% 
van de CLB’s en 63% van de bijzondere jeugdbijstandsorganisaties vulden deze onlinehulpbevraging 
niet in. 
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3. Onlinehulprealisaties en -plannen … een globaal overzicht 
 

Van de 344 organisaties die de onlinehulpbevraging beantwoord hebben, hebben 331 organisaties 

geantwoord dat ze minstens 1 onlinehulptoepassing inzetten. 13 organisaties hebben momenteel nog 

geen onlinehulpaanbieding, maar plannen of overwegen die wel. 

Uit de resultaten van de bevraging in 2015 blijkt … 
… dat 72% van de organisaties tussen de 2 en 7 onlinehulptoepassingen inzet; 
… dat 50% van de organisaties overweegt om 1 tot 5 onlinehulptoepassingen in te zetten,  
    maar ook dat 27% geen enkele nieuwe onlinehulptoepassing plant; 
… dat de helft van de organisaties één of meerdere onlinehulptoepassingen niet kent. 
 

Tabel 3 Overzicht aantal onlinehulptoepassingen die een organisatie inzet, plant, niet van toepassing 
vindt, niet kiest of niet kent 

Aantal 
toepassingen 

Aantal 
toepassingen  

in gebruik 

Aantal 
toepassingen 

gepland of 
overwogen 

Aantal  
toepassingen 

niet van  
toepassing 

Aantal  
toepassingen 

niet voor 
gekozen 

Aantal 
toepassingen 
niet gekend 

Gemiddeld aantal 5,5 3,6 9,0 7,0 2,9 

Geen enkel 4,5% 27,0% 14,0% 19,5% 50,5% 

1 of meer 95,5% 73,0% 86,0% 80,5% 49,5% 

Maximaal aantal 21 25 28 26 26 

      

1 3,0% 9,5% 10,5% 4,5% 11,5% 

2 8,5% 13,5% 4,5% 8,0% 5,5% 

3 13,5% 8,0% 6,0% 6,0% 3,0% 

4 17,0% 12,0% 3,0% 7,0% 5,0% 

5 13,5% 7,0% 6,0% 4,5% 6,0% 

6 11,0% 5,5% 6,0% 4,5% 4,0% 

7 8,5% 2,0% 3,0% 6,5% 4,0% 

8 4,0% 5,0% 4,5% 4,5% 0,5% 

9 5,0% 3,0% 3,5% 3,0% 1,5% 

10 2,5% 1,0% 3,0% 5,5% 2,0% 

11 3,5% 2,0% 3,0% 4,5% 0,5% 

12 0,5% 0,5% 1,5% 2,5% 0,5% 

13 1,0% 1,0% 3,0% 2,0% 0,5% 

14 0,5% 1,0% 2,0% 1,5% 0,5% 

15 1,5% 0,0% 2,5% 4,5% 0,0% 

16 of meer 2,0% 2,0% 24,0% 11,5% 4,5% 

N = 200 organisaties 

We zoomen verder in op de onlinehulprealisaties- en plannen van al de respondenten en doen dit eerst 

globaal, per soort onlinehulptoepassing. Achtereenvolgens komen informatieve onlinehulp-

toepassingen, communicatietools en ondersteunende onlinehulptoepassingen aan bod. 
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3.1. Realisaties en plannen in verband met informatieve onlinehulptoepassingen 
 
Informatieve onlinehulptoepassingen zijn onlinetools die een organisatie inzet met als hoofdbedoeling 
– vaak op hun website – om hun doelgroep te informeren. Interactie hierbij is vaak onmogelijk. In een 
beperkt aantal situaties kan op deze statische info gereageerd worden. Maar er is geen sprake van 
interacties tussen een hulpvrager en een hulpverlener. In de enquête werd gevraagd of organisatie 
een activiteitenkalender, een nieuwsrubriek, getuigenissen van cliënten, een woordwolk, links, tips en 
adviezen of een rubriek met frequently asked questions of FAQs (veelgestelde vragen) aanbieden of 
plannen. 
 
Figuur 3 Percentage welzijns- en zorgrespondenten dat informatieve onlinehulptoepassingen inzet of 
overweegt 

 

N = 344 organisaties 
 
Opvallend is dat meer dan de helft van de respondenten aangeeft dat ze op hun website links leggen 

naar andere organisaties, een activiteitenkalender en/of een nieuwsrubriek aanbieden. De meeste 

aandacht gaat dus naar onlinehulptoepassingen waarbij de werking van de organisatie en de 

samenwerking met andere organisaties verduidelijkt wordt.  

Andere tools die meer kans geven om inhoudelijk op hulp- en zorgvragen van de doelgroep in te gaan, 
worden in beperktere mate ingezet: tips en adviezen, FAQs, getuigenissen of een woordwolk. 
We willen deze vaststelling benadrukken via volgend citaat van Van Ewijk: “We hebben een natuurlijke 
neiging dienst- en hulpverlenend te zijn en weinig op te komen voor de eigen professionaliteit”10 Dat 
komt ook tot uiting op de websites waar nog niet sterk geïnvesteerd wordt in informatieve rubrieken 
over de thema’s en problematieken die de welzijns- en zorgorganisaties behartigen. Die 
informatieverstrekking laten welzijns- en zorgorganisaties over aan andere – vaak minder 
professionele – actoren op het internet. 
 
  

                                                           
10 Van Ewijk, H. (2014) Meervoudig verbinden in sociale complexiteit. In: Thienpont, K. (red) (2014) Sociaal werk 
verbindt. Gent: Arteveldehogeschool. 
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84% van de organisaties zet één of meerdere informatieve onlinehulptoepassingen in. 16% geen 
enkele. Gemiddeld genomen worden 2,3 informatieve onlinehulptoepassingen ingezet. Ongeveer 
55% van de organisaties geeft aan de inzet van één of meerdere (bijkomende) toepassingen te 
plannen of te overwegen. 
 
Tabel 3: Overzicht informatieve onlinehulptoepassingen 

Aantal 
 (maximaal 

7) 

Aantal 
toepassingen 

in gebruik 

Aantal 
toepassingen 

gepland of 
overwogen 

Aantal 
toepassingen 

niet van 
toepassing 

Aantal 
toepassingen 

niet voor 
gekozen 

Aantal 
toepassingen 
niet gekend 

Gemiddeld 
aantal 

2,3 1,3 1,5 1,4 0,4 

Geen enkel 16,5% 44,5% 41,5% 41,0% 79,0% 

1 of meer 83,5% 55,5% 58,5% 59,0% 21,0% 

      

1 14,5% 17,0% 21,5% 20,5% 14,5% 

2 21,5% 16,5% 12,5% 17,5% 1,5% 

3 27,0% 10,0% 8,5% 11,5% 0,0% 

4 11,0% 7,5% 6,0% 5,0% 1,5% 

5 6,5% 3,5% 5,0% 2,5% 1,5% 

6 3,0% 0,0% 2,5% 1,5% 1,0% 

7 0,0% 1,0% 2,5% 0,5% 1,0% 

N= 200 organisaties 
 
89 organisaties plannen dus geen enkele bijkomende informatieve onlinehulptoepassing. 55,5% of 111 
organisaties plannen of overwegen wel om één of meer informatieve onlinehulptoepassingen in te 
zetten. 
 
Van de 33 organisaties die nog geen enkele informatieve toepassing in gebruik heeft, zijn er 13 (of 
39%) dit ook niet aan het overwegen. Het gemiddeld aantal overwogen toepassingen bij deze 33 
organisaties is 2,2 – wat een stuk hoger ligt dan het algemeen gemiddelde van 1,3, maar wat wellicht 
niet genoeg is om de kloof te dichten.  
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Tabel 4: Kruistabel van het aantal informatieve onlinehulptoepassingen die overwogen of gepland 
worden, naar het aantal informatieve toepassingen reeds in gebruik  

Aantal 
informatieve 
toepassingen 

reeds in gebruik 

Aantal informatieve toepassingen gepland of overwogen  

0 1 2 3 4 5 6 7 TOT N 

0 39,4% 6,1% 15,2% 9,1% 9,1% 15,2% 6,1% 0,0% 100% 33 

1 31,0% 13,8% 24,1% 17,2% 10,3% 3,4% 0,0%  100% 29 

2 41,9% 9,3% 20,9% 14,0% 11,6% 2,3%   100% 43 

3 40,7% 27,8% 14,8% 9,3% 7,4%    100% 54 

4 54,5% 27,3% 13,6% 4,5%     100% 22 

5 76,9% 15,4% 7,7%      100% 13 

6 83,3% 16,7%       100% 6 

7 0,0%         0 

Totaal 44,5% 17,0% 16,5% 10,0% 7,5% 3,5% 1,0% 0,0% 100% 200 

N 89 34 33 20 15 7 2 0 200  

N = 200 organisaties 
 
Vanuit tal van dienstverleningsopdrachten rond onlinehulptoepassingen in welzijns- en 
zorgorganisaties kunnen we vanuit de hogeschool bovendien nog de aanbeveling formuleren dat vele 
organisaties nog werk hebben om hun informatieve onlinehulpaanbod op een cliëntvriendelijke en 
toegankelijke wijze te formuleren. Nu overweegt bij velen een formulering vanuit 
organisatieperspectief (hoe de werking is georganiseerd en met vaak veel vakjargon) en wordt nog te 
weinig aandacht besteed aan het cliëntperspectief. Er is dus nog werk aan de winkel. 
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3.2. Realisaties en plannen in verband met communicatietools voor onlinehulp 
 
Communicatietools voor onlinehulp in welzijns- en zorgorganisaties zijn onlinetoepassingen die vooral 
ingezet worden om de interactie tussen hulpvragers en hulpverleners of zorgverstrekkers via ICT te 
realiseren. In de enquête werd gevraagd of e-mail, chat, groeps-chat, een forum, beeldbellen (voice 
over IP), sms, sociale netwerksites of een webinar werden ingezet of gepland. 
 
Figuur 4 Percentage welzijns- en zorgrespondenten dat communicatietools inzet of overweegt 

 

N = 344 organisaties 

Meest opvallende vaststelling is dat 72% van de respondenten aangeeft dat ze via e-mail 

communiceren met hun cliënten. E-mail is een communicatiemiddel dat eerder geruisloos in de 

werking van welzijns- en zorgorganisaties is binnengeslopen. Vele welzijnswerkers en zorgverstrekkers 

beschikken over een e-mailadres, waardoor hulpvragers spontaan dit kanaal gebruiken om hun hulp- 

en zorgvragen te formuleren. Uit onderzoek van Saelens (et al)11 blijkt dat er inderdaad hulpvragen via 

e-mail worden geformuleerd, maar daarom is er nog geen sprake van e-mailhulp. In vele organisaties 

ontbreekt overigens een duidelijk e-mailhulpbeleid. 

Iets meer dan 40% van de respondenten zetten sociale netwerksites en SMS in als communicatietools. 

Communicatietools waarvoor specifieke software moet ingezet worden, komen in veel minder 

organisaties aan bod: chat, beeldbellen en groeps-chats. Acht organisaties zetten af en toe webinars 

in. 

85% van de 200 organisaties zet reeds een of meerdere communicatietoepassingen in. Het gemiddelde 

aantal ingezette tools is 2. Zowat 6 op 10 (58%) plant bovendien om een of meerdere (bijkomende) 

communicatietools in te zetten. Het gemiddelde aantal geplande communicatietools is met 0,8 wat 

aan de lage kant.  

                                                           
11 Saelens, S., Vandecasteele, A., Vanhove, T., Bocklandt, P. & Debruyne, H. (2012) Optim@il – een nieuwe 
methodiek voor e-mailhulpverlening. Gent: Arteveldehogeschool. 
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Tabel 5: Overzicht communicatietools 

Aantal 
 (maximaal 

8) 

Aantal 
toepassingen 

in gebruik 

Aantal 
toepassingen 

gepland of 
overwogen 

Aantal 
toepassingen 

niet van 
toepassing 

Aantal 
toepassingen 

niet voor 
gekozen 

Aantal 
toepassingen 
niet gekend 

Gemiddeld 
aantal 

2,0 0,8 2,1 2,6 0,5 

Geen enkel 15,5% 58,0% 44,0% 32,0% 74,5% 

1 of meer 84,5% 42,0% 56,0% 68,0% 25,5% 

      

1 28,5% 23,5% 12,5% 4,5% 16,0% 

2 23,0% 10,5% 10,5% 14,0% 2,5% 

3 17,5% 5,5% 6,5% 13,5% 2,5% 

4 8,5% 0,5% 4,0% 10,5% 1,0% 

5 5,0% 0,5% 7,0% 12,5% 1,5% 

6 1,0% 0,5% 5,0% 9,5% 0,5% 

7 1,0% 0,5% 7,0% 2,0% 1,5% 

8 0,0% 0,5% 3,5% 1,5% 0,0% 

N= 200 organisaties 
 
Van de 31 organisaties die nog geen communicatietoepassingen gebruiken, is meer dan de helft (55%) 
dit ook niet aan het overwegen. Het gemiddeld aantal overwogen toepassingen bij deze organisaties 
is met 1,3 wat hoger dan het algemeen gemiddelde van 0,8.  
 
Tabel 6: Kruistabel van het aantal communicatietoepassingen die overwogen of gepland worden, 
naar het aantal communicatietoepassingen reeds in gebruik  

Aantal 
communicatie
-toepassingen 

reeds in 
gebruik 

Aantal geplande of overwogen communicatietoepassingen    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT N 

0 54,8% 16,1% 6,5% 12,9% 0,0% 3,2% 3,2% 0,0% 3,2% 100% 31 

1 56,1% 26,3% 8,8% 5,3% 1,8% 0,0% 0,0% 1,8%  100% 57 

2 56,5% 23,9% 13,0% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0%   100% 46 

3 60,0% 17,1% 20,0% 2,9% 0,0% 0,0%    100% 35 

4 70,6% 23,5% 5,9% 0,0% 0,0%     100% 17 

5 70,0% 30,0% 0,0% 0,0%      100% 10 

6 50,0% 50,0% 0,0%       100% 2 

7 0,0% 100%        100% 2 

8 0,0%          0 

Totaal 58,0% 23,5% 10,5% 5,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 100% 200 

N 116 47 21 11 1 1 1 1 1 200  

N = 200 organisaties 
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3.3. Realisaties en plannen i.v.m. ondersteunende onlinehulptoepassingen 
 
Ondersteunende  onlinehulptoepassingen kunnen in welzijns- en zorgorganisaties ingezet worden in 
concrete fases van de begeleiding (bijvoorbeeld aanmeldingstools of doorverwijzers) of rond concrete 
doelen of thema’s (bijvoorbeeld een zelftest, dagboek, genogram of serious game).  
 
Figuur 5  Percentage welzijns- en zorgrespondenten dat ondersteunende onlinehulptoepassingen 
inzet of overweegt 

 

N = 344 organisaties 

Voornaamste vaststelling is dat ondersteunende onlinehulptools veel minder worden ingezet in 

hulpverlening en zorgverstrekking. Slechts een vierde van de organisaties zet een aanmeldingstool in. 

En de andere ondersteunende toepassingen worden nog veel minder ingezet. 

Slechts de helft van de 200 organisaties (54%) zet reeds een of meerdere ondersteunende tools in. Het 

gemiddelde aantal ingezette tools is ook laag: 1,1. Ook 50% plant om een of meerdere (bijkomende) 

ondersteunende tools in te zetten. Het gemiddelde aantal geplande ondersteunende tools is wat 

hoger: 1,5 van de 13 in totaal. Gemiddeld 8 van de 13 tools blijken, na een al dan uitgebreide 

overweging ervan, niet van toepassing of interessant volgens de betrokken organisatie. Gemiddeld 2 

van de 13 tools zijn onbekend.  
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Tabel 7: Overzicht ondersteunende tools 

Aantal 
 (maximaal 

13) 

Aantal 
toepassingen 

in gebruik 

Aantal 
toepassingen 

gepland of 
overwogen 

Aantal 
toepassingen 

niet van 
toepassing 

Aantal 
toepassingen 

niet voor 
gekozen 

Aantal 
toepassingen 
niet gekend 

Gemiddeld 
aantal 

1,1 1,5 5,3 3,0 2,0 

Geen enkel 46,0% 50,0% 21,5% 38,0% 60,0% 

1 of meer 54,0% 50,0% 78,5% 62,0% 40,0% 

      

1 27,5% 18,0% 11,0% 12,5% 7,0% 

2 13,0% 9,5% 7,5% 7,5% 5,0% 

3 5,0% 6,5% 4,0% 6,5% 5,0% 

4 4,5% 4,5% 8,5% 8,5% 4,5% 

5 1,5% 4,0% 4,0% 7,5% 5,0% 

6 1,0% 3,0% 3,0% 1,5% 3,0% 

7 0,5% 1,0% 5,0% 4,0% 2,0% 

8 0,0% 1,5% 4,0% 1,5% 2,0% 

9 0,5% 1,5% 5,0% 3,0% 0,5% 

10 0,5% 0,0% 4,5% 2,5% 1,5% 

11 0,0% 0,0% 7,0% 2,5% 1,0% 

12 0,0% 0,0% 5,0% 1,0% 2,0% 

13 0,0% 0,5% 10,0% 3,5% 1,5% 

N= 200 organisaties 
 

Van de 92 organisaties die nog geen ondersteunende toepassingen gebruiken, overweegt meer dan 
de helft (57%) dit ook niet. Het gemiddeld aantal overwogen ondersteunende toepassingen bij deze  
organisaties is met 1,5 hetzelfde als het algemeen gemiddelde.  
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Tabel 8: Kruistabel van het aantal ondersteunende toepassingen die overwogen of gepland worden, 
naar het aantal ondersteunende toepassingen reeds in gebruik  

Aantal 
onder-

steunende 
toepas-
singen 

reeds in 
gebruik 

Aantal ondersteunende toepassingen gepland of overwogen  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-13 TOT N 

0 56,5% 15,2% 7,6% 4,3% 2,2% 4,3% 4,3% 0,0% 2,2% 3,3% 100% 92 

1 50,9% 21,8% 10,9% 9,1% 7,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 55 

2 42,3% 15,4% 11,5% 3,8% 3,8% 7,7% 3,8% 7,7% 0,0% 3,8% 100% 26 

3 30,0% 0,0% 10,0% 10,0% 10,0% 20,0% 10,0% 0,0% 10,0% 0,0% 100% 10 

4 44,4% 55,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 9 

5 0,0% 33,3% 0,0% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  100% 3 

6 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   100% 2 

7 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    100% 1 

8 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%      0 

9 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%      100% 1 

10 0,0% 0,0% 100% 0,0%       100% 1 

11 0,0% 0,0% 0,0%         0 

12 0,0% 0,0%          0 

13 0,0%           0 

Totaal 50,0% 18,0% 9,5% 6,5% 4,5% 4,0% 3,0% 1,0% 1,5% 2,0% 100% 200 

N 100 36 19 13 9 8 6 2 3 4 200  

N = 200 organisaties 

Er is dus nog heel wat werk aan de winkel om welzijns- en zorgorganisaties te laten kennismaken met 
de mogelijkheden van ondersteunende onlinehulptoepassingen en hen de mogelijkheden te tonen 
hoe deze onlinehulptoepassingen in hun face-to-facebegeleidingen ondersteunend kunnen ingezet 
worden. 
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4. Onlinehulprealisaties en -plannen in het algemeen welzijnswerk 
 
In de sector algemeen welzijnswerk hebben 17 organisaties aan de onlinebevraging deelgenomen. 
Dat is 85% van de aangeschreven organisaties. 
 
Figuur 6  Percentage respondenten uit algemeen welzijnswerk dat informatieve 
onlinehulptoepassingen inzet of overweegt 

 
N = 17 organisaties 
 
Meer dan andere welzijns- en zorgorganisaties zet het algemeen welzijnswerk links en Faq’s in als 
informatieve onlinehulptoepassingen. In deze sector plannen of overwegen meerdere organisaties om 
getuigenissen uit te werken op hun websites. 
 
Figuur 7  Percentage respondenten uit algemeen welzijnswerk dat communicatietools inzet of 
overweegt 

 
N = 17 organisaties 
 
De CAW’s en de Tele-Onthaaldiensten investeren veel meer dan gemiddeld in een chathulpaanbod. Zij 
kunnen ook moeilijk doorverwijzen naar een chathulpaanbod in andere sectoren. Ook hun communi-
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catie op sociale netwerksites is opvallend. Meerdere organisaties uit het algemeen welzijnswerk willen 
investeren in beeldbellen. Mogelijks is ook hier een win-win te realiseren. 
 
Figuur 8  Percentage respondenten uit algemeen welzijnswerk dat ondersteunende 
onlinehulptoepassingen inzet of overweegt 

 

 
N = 17 organisaties 
 
Ook in het algemeen welzijnswerk wordt bij meer dan de helft geen enkele ondersteunende 

onlinehulptoepassing ingezet.  

Meer dan gemiddeld in welzijnswerk en gezondheidszorg wordt in het algemeen welzijnswerk gebruik 

gemaakt van budgetteringstools, online doorverwijzing, educatieve spelen, levenslijn, zelftesten en 

dynamische kaart. 

Er is meer dan gemiddeld interesse om genogram en ecogram te ontwikkelen. 
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5. Onlinehulprealisaties en -plannen in jongerenwelzijn 
 
In de sector jongerenwelzijn en jeugd namen 58 organisaties deel aan de onlinehulpbevraging. 
Dat is 37% van de organisaties die tot die sector behoren. 
 
Figuur 9  Percentage respondenten uit jongerenwelzijn dat informatieve onlinehulptoepassingen inzet 
of overweegt 

 
N = 58 organisaties 
 
Jongerenwelzijnsorganisaties investeren minder dan gemiddeld in het uitwerken van informatieve 
onlinehulptoepassingen op hun websites. Vele organisaties zijn zich daarvan bewust want meer dan 
gemiddeld wil deze sector informatieve onlinehulptoepassingen plannen of overwegen. 
 
Figuur 10  Percentage respondenten uit jongerenwelzijn dat communicatietools inzet of overweegt 

 
N = 58 organisaties 
 
Er wordt meer dan gemiddeld gebruik gemaakt van communicatie via SMS in jongerenwelzijns-
organisaties. Gemeenschappelijke uitdagingen bij de respondenten in deze sector liggen bij de 
ontwikkeling van chathulp, communicatie op sociale netwerksites en beeldbellen. 
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Figuur 11  Percentage respondenten uit jongerenwelzijn dat ondersteunende onlinehulptoepassingen 
inzet of overweegt 

 
N = 58 organisaties 
 
Bij de respondenten uit de sector Jongerenwelzijn worden – zoals in alle sectoren – nog relatief weinig 
ondersteunende onlinehulptoepassingen ingezet. Meer dan gemiddeld in het welzijnswerk wordt 
gewerkt met levenslijnen, genogrammen, ecogrammen, onlinedagboeken en bugetteringstools. 
 
Meerdere ondersteunende onlinehulptools (met name: ecogram, levenslijn, doorverwijzer, 
onlinedagboek, aanmeldingstool, genogram) staan op het plannings- of overwegingslijstje van minsten 
een vierde van de organisaties. De interesse om tools te overwegen of te plannen is doorgaans groter 
in deze sector dan gemiddeld. 
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6. Onlinehulprealisaties en -plannen in centra voor 

leerlingenbegeleiding 
 
10 CLB’s vulden deze onlinebevraging in. Dat is 12% van de CLB-directies die we via e-mail konden 
bereiken. Omdat het over zon beperkt aantal organisaties gaat, moet er dus omzichtig met de 
interpretatie van deze cijfers worden omgesprongen. 
 
Figuur 12  Percentage CLB-respondenten dat informatieve onlinehulptoepassingen inzet of overweegt 

 
N = 10 organisaties 
 
Meer dan gemiddeld zijn links reeds beschikbaar op websites van de CLB’s. De aanwezigheid van de 
onderwijskiezer op zo goed als alle CLB-websites zit daar zeker voor een en ander tussen. Meer dan 
gemiddeld plannen of overwegen CLB-respondenten (nog meer) tips en adviezen en FAQ’s. 
 
Figuur 13  Percentage CLB-respondenten dat communicatietools inzet of overweegt 

 
N = 10 organisaties 
 
CLB’s investeerden de voorbije jaren in e-mailhulp en in chathulp. Alle respondenten die nog niet 
meewerkten aan het chathulpaanbod, overwegen of plannen om dit wel te doen. Groeps-chat en 
communicatie via sociale netwerksites kunnen de volgende gemeenschappelijke uitdagingen worden. 
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Figuur 14  Percentage CLB-respondenten dat ondersteunende onlinehulptoepassingen inzet of 
overweegt 

 
N = 10 organisaties 

Buiten de zelfstest-vragenlijst (waarbij in deze sector vooral de onderwijskiezer wordt bedoeld), 

worden nog weinig ondersteunende onlinehulptoepassingen gebruikt of overwogen. Zelfs al worden 

vanuit CLB minder langdurige begeleidingen gerealiseerd, toch kan een kennismaking met zinvolle 

ondersteunende onlinehulptoepassingen een meerwaarde betekenen.  
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7. Onlinehulprealisaties en -plannen in de ambulante geestelijke 

gezondheidszorg en verslavingszorg 
 
De helft (51%) van de directies van organisaties uit de ambulante geestelijke gezondheidszorg en 
verslavingszorg vulden de bevraging over hun onlinehulprealisaties en plannen in. Concreet gaat het 
in deze sector over de Centra Geestelijke Gezondheidszorg, organisaties uit de verslavingszorg die deel 
uitmaken van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen en organisaties uit de 
preventieve gezondheidszorg. 
 
Figuur 15  Percentage respondenten uit ambulante GGZ en verslavingszorg dat informatieve 
onlinehulptoepassingen inzet of overweegt 

 
N = 39 organisaties 
 
Meer dan gemiddeld wordt bij de respondenten uit de ambulante GGZ en verslavingszorg reeds 
aandacht besteed aan getuigenissen, tips en adviezen en FAQs. Vooral in die laatste twee rubrieken 
willen organisaties nog meer plannen of overwegen. 
 
Figuur 16  Percentage respondenten uit de ambulante GGZ en verslavingszorg dat communicatietools 
inzet of overweegt 
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Hoewel voor vele online communicatietoepassingen de ambulante GGZ en verslavingszorg lichtjes 

onder het gemiddelde scoort (behalve chat), is vooral opvallend dat ze meer dan gemiddeld de intentie 

hebben om dit de volgende jaren wel te doen. Professioneel SMS-en, e-mailen en beeldbellen vormen 

daarbij de grootste uitdagingen. 

 

Figuur 17  Percentage respondenten uit ambulante GGZ en verslavingszorg dat ondersteunende 
onlinehulptoepassingen inzet of overweegt 

 

N = 39 organisaties 

Zoals in alle welzijns- en zorgsectoren worden ondersteunende onlinehulptoepassingen slechts in 

beperkte mate ingezet. Toch wordt er meer dan gemiddeld gewerkt met zelftesten, reminders, een 

meldknop, onlinedagboeken en een online-aanmeldingstool. 

Opvallend in deze sector is de overweging of de planning om ondersteunende onlinehulptools in te 

zetten. Voor bijna alle toepassingen is er meer dan gemiddeld interesse. Vooral de interesse in 

zelftesten, reminders, genogram-ecogram, educatieve spelen, onlinedagboek en aanmeldingstool is 

groot.  
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8. Onlinehulprealisaties en -plannen in de sector welzijn voor 

kinderen en hun gezinnen 
 
De sector welzijn voor kinderen en hun gezinnen bestaat uit Centra voor Kinderzorg en 
Gezinsondersteuning, Centra Integrale gezinszorg, Inloopteams, Vertrouwenscentra 
Kindermishandeling en Child Focus. 57% van de directies van de betrokken organisaties uit deze sector 
vulden de onlinehulpbevraging in. 
 
Figuur 18  Percentage respondenten uit de sector welzijn voor kinderen en hun gezinnen dat 
informatieve onlinehulptoepassingen inzet of overweegt 

 
N = 17 organisaties 
 
Een FAQ-rubriek is in deze sector meer dan gemiddeld aanwezig op de organisatie-websites. De 
intentie om werk te maken van getuigenissen en een activiteitenkalender is ook opvallend. 
 
Figuur 19  Percentage respondenten uit de sector welzijn voor kinderen en hun gezinnen dat 
communicatietools inzet of overweegt 

 
N = 17 organisaties 

De sector welzijn voor kinderen en hun gezinnen scoort gemiddeld met hun inzet van e-mail, SMS en 

Sociale netwerksites. Beeldbellen en forum worden meer dan gemiddeld ingezet. 
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Figuur 20  Percentage respondenten uit de sector welzijn voor kinderen en hun gezinnen dat 
ondersteunende onlinehulptoepassingen inzet of overweegt 

 

N = 17 organisaties 

In vergelijking met andere welzijns- en zorgsectoren valt het gebruik van genogram, ecogram, planner, 

meldknop, dynamische kaart, budgettering en aanmeldingstools op. De interesse om levenslijn, 

ecogram en doorverwijzer in te zetten is groter dan gemiddeld.  
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9. Onlinehulprealisaties en -plannen in 

opvoedingsondersteuningsorganisaties 
 

De opvoedingswinkels, de Opvoedingslijn en hun koepel EXPOO maken deel uit van 

opvoedingsondersteuningsorganisaties. 40% van de directies van deze organisaties beantwoordden 

de onlinebevraging. 

Figuur 21  Percentage opvoedingsondersteuningsrespondenten dat informatieve 
onlinehulptoepassingen inzet of overweegt 

 

N = 17 organisaties 

In de sector van opvoedingsondersteuningsorganisaties valt op dat nogal wat aandacht gaat naar een 

activiteitenkalender en tips en adviezen. De stimulerende rol die EXPOO hierin speelt mag benadrukt 

worden. 

Figuur 22  Percentage opvoedingsondersteuningsrespondenten dat communicatietools inzet of 
overweegt 

 

N = 17 organisaties 
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E-mailhulp en communiceren via sociale netwerksites zijn meer dan gemiddeld ingeburgerd bij de 

opvoedingsondersteuningsorganisaties. Interactie via sociale netwerksites om nog beter hun 

doelpubliek te bereiken vormt hun grootste uitdaging. 

Figuur 23  Percentage opvoedingsondersteuningsrespondenten dat ondersteunende 
onlinehulptoepassingen inzet of overweegt 

 

N = 17 organisaties 

Net zoals alle andere welzijns- en zorgsectoren worden ondersteunende onlinehulptoepassingen vrij 

beperkt ingezet in opvoedingsondersteuningsorganisaties. Gemiddeld scoort deze sector op vrijwel 

alle tools lager. 

De intentie om een doorverwijstool te plannen is dan weer hoger dan gemiddeld.  
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10. Onlinehulprealisaties en -plannen in organisaties voor personen 

met een beperking 
 
 
Deze sector omvat de welzijns- en zorgorganisaties die vallen onder het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap. 35% van de directies van deze organisaties vulden de onlinebevraging in. 
 
Figuur 24  Percentage respondenten uit organisaties voor personen met een beperking dat 
informatieve onlinehulptoepassingen inzet of overweegt 

 
N = 121 organisaties 

In deze sector wordt meer dan gemiddeld aandacht besteed aan nieuws en een activiteitenkalender 

op de websites. 

Figuur 25  Percentage respondenten uit organisaties voor personen met een beperking dat 
communicatietools inzet of overweegt 

 

N = 121 organisaties 

Organisaties voor personen met een beperking vertonen eenzelfde patroon wat het inzetten van 

online communicatietools betreft als de andere sectoren.  
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Figuur 26  Percentage respondenten uit organisaties voor personen met een beperking dat 
ondersteunende onlinehulptoepassingen inzet of overweegt 

 

N = 121 organisaties 

Net zoals in de andere welzijns- en zorgsectoren worden ondersteunende onlinehulptools nog vrij 

beperkt ingezet. Bij het inzetten van educatieve spelen scoort deze sector iets hoger dan gemiddeld. 

De intentie om ondersteunende onlinehulptoepassingen te plannen scoort zoals gemiddeld in het 

welzijnswerk en de gezondheidszorg.  
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11. Onlinehulprealisaties en -plannen in de ouderenzorg 
 
Onder de sector ouderenzorg worden in dit onderzoek verstaan de woonzorgcentra, de 
thuiszorgorganisaties en organisaties voor ouderenbeleid verstaan. 65 directies – of slechts 5% van de 
bevraagde organisaties – vulden de onlinehulpbevraging in. 
 
Figuur 27  Percentage respondenten uit ouderenzorgorganisaties dat informatieve 
onlinehulptoepassingen inzet of overweegt 

 
N = 65 organisaties 
 
Zoals in andere welzijns- en zorgsectoren worden links, nieuwsberichten en een activiteitenkalender 
als informatieve onlinehulptoepassingen ingezet. Het plannen van een activiteitenkalender komt meer 
dan gemiddeld aan bod. 
 
 
Figuur 28  Percentage respondenten uit ouderenzorgorganisaties dat communicatietools inzet of 
overweegt 

 
N = 65 organisaties 
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Bij het inzetten van online communicatietoepassingen worden e-mail – net als in andere welzijns- en 
zorgsectoren – het meest ingezet. Andere communicatietoepassingen worden minder dan gemiddeld 
ingezet. Ook de planning of overweging om online communicatietoepassingen in te zetten, blijft eerder 
beperkt. Voor deze sector lijkt een kennismaking met mogelijke online communicatietoepassingen 
relevant – zeker omtrent de communicatiemogelijkheden met het (zorg)netwerk van ouderen.  
 
Figuur 29  Percentage respondenten uit ouderenzorgorganisaties dat ondersteunende 
onlinehulptoepassingen inzet of overweegt 

 

 

N = 65 organisaties 

Ondersteunende onlinehulptoepassingen worden in alle welzijns- en zorgsectoren slechts in 

beperktere mate ingezet. In de sector ouderenzorg komen ze, gemiddeld genomen, nog minder aan 

bod. Het gebruik van een planner, doorverwijzer en aanmeldingstool vormen hierop uitzonderingen. 

Ook al blijven domotica- en roboticamogelijkheden in dit onderzoek buiten beeld, een kennismaking 
met ondersteunende onlinehulptoepassingen die specifiek voor deze doelgroep en sector werden 
ontwikkeld, lijkt ons zinvol. 
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12. De onlinehulptoepassingen gerangschikt 
 

12.1. Rangschikking van gebruikte en geplande onlinehulptoepassingen  
 
Bij de reeds ingezette tools wordt e-mail bij drievierde van de organisaties gebruikt. Daarnaast staan 
links, nieuwsberichten en een activiteitenkalender op hun websites. Vier op tien gebruikt eveneens 
sociale netwerksites als professioneel hulpmiddel. Webinar, meldknop en een online dynamische kaart 
worden het minst ingezet.  
 
Tabel 9: Overzicht van de gebruikte en overwogen tools, geordend naar percentages 

Reeds gebruikte 
toepassingen 

%  
Overwogen of geplande  

toepassingen 
% 

1 E-mail 73,5  1 FAQ's 24,0 

2 Links 66,5  2 Tips en adviezen 21,0 

3 Nieuws 57,5  3 Activiteitenkalender 19,5 

4 Activiteitenkalender 45,5  4 Nieuws 18,5 

5 Sociale netwerksites 39,5  5 Getuigenissen 18,5 

6 SMS 38,0  6 Online aanmelding 17,5 

7 Online aanmelding 27,5  7 Links 17,0 

8 Tips en adviezen 21,5  8 Woordwolk 16,0 

9 Eén-op-één-chat 18,5  9 Sociale netwerksites 15,5 

10 FAQ's 18,0  10 Online reminder 15,5 

11 Getuigenissen 16,5  11 Online Levenslijn 15,0 

12 Online doorverwijzer 12,5  12 Voice over IP' (VoIP) 14,5 

13 Online dagboek 12,5  13 Online doorverwijzer 14,0 

14 Online genogram 12,0  14 Online (zelf)test - vragenlijst 14,0 

15 Voice over IP' (VoIP) 11,5  15 Eén-op-één-chat 13,5 

16 Online (zelf)test - vragenlijst 11,5  16 Online dagboek 13,5 

17 Forum 10,5  17 Online ecogram 13,5 

18 Woordwolk 7,5  18 Planner 12,0 

19 Online ecogram 7,5  19 Online educatief spel 11,5 

20 Planner 7,0  20 Online genogram 9,0 

21 Groeps-chat 5,0  21 SMS 8,5 

22 Online reminder 4,5  22 E-mail 7,5 

23 Online Levenslijn 4,5  23 Online budgettering 7,5 

24 Online educatief spel 4,5  24 Forum 6,5 

25 Online budgettering 4,0  25 Webinar 5,5 

26 Webinar 2,5  26 Meldknop 5,5 

27 Meldknop 2,5  27 Groeps-chat 4,5 

28 Online dynamische kaart 2,5  28 Online dynamische kaart 3,0 

 
Bij de geplande of overwogen toepassingen, bestaat de top 5 uit het voorzien van extra categorieën 

op de website van de organisatie: FAQ’s, tips, activiteitenkalender, nieuwsberichten en getuigenissen. 

De minst populaire tools zijn opnieuw de webinar, de meldknop en de online dynamische kaart, 

aangevuld met de groeps-chat.  
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12.2. Rangschikking van niet-gekozen of niet-gekende onlinehulptoepassingen 
 
Bij de niet gekozen toepassingen blijkt vooral dat chatten misschien wel werd overwogen, maar toch 
niet voor werd gekozen. Vooral voor de groeps-chat wordt niet gekozen. De top 5 bestaat verder uit 
een forum, beeldbellen, en het werken met getuigenissen op de website. Onderaan zien we de top 5 
van de reeds ingezette tools terugkomen: email en links, nieuwsberichten en een activiteitenkalender 
op hun websites worden het minst vermeden.  
 
Tabel 10: Overzicht van de niet gekozen en niet gekende tools, geordend naar percentages 

Niet gekozen 

toepassingen 
%  

Niet gekende 
toepassingen 

% 

1 Groeps-chat 52,5  1 Online dynamische kaart 25,5 

2 Forum 46,0  2 Online Levenslijn 21,5 

3 Voice over IP' (VoIP) 36,5  3 Meldknop 21,0 

4 Eén-op-één-chat 36,5  4 Webinar 20,0 

5 Getuigenissen 34,0  5 Online genogram 18,0 

6 Webinar 32,5  6 Online educatief spel 17,5 

7 Woordwolk 30,5  7 Online reminder 17,5 

8 Online educatief spel 28,5  8 Woordwolk 17,0 

9 Planner 26,0  9 Online ecogram 16,5 

10 SMS 26,0  10 Online dagboek 12,0 

11 Online genogram 25,5  11 Planner 11,5 

12 Online budgettering 25,0  12 Online doorverwijzer 11,5 

13 Sociale netwerksites 24,5  13 Online (zelf)test - vragenlijst 10,5 

14 Online (zelf)test - vragenlijst 24,0  14 Voice over IP' (VoIP) 9,5 

15 FAQ's 23,5  15 Online budgettering 9,0 

16 Online Levenslijn 23,5  16 FAQ's 7,0 

17 Tips en adviezen 23,0  17 Tips en adviezen 6,0 

18 Online aanmelding 23,0  18 Groeps-chat 5,0 

19 Online ecogram 23,0  19 Forum 5,0 

20 Online dynamische kaart 23,0  20 Getuigenissen 5,0 

21 Online doorverwijzer 21,5  21 Online aanmelding 5,0 

22 Meldknop 21,0  22 Sociale netwerksites 4,5 

23 Online dagboek 20,5  23 Eén-op-één-chat 4,0 

24 Online reminder 20,0  24 Activiteitenkalender 3,5 

25 Activiteitenkalender 10,0  25 SMS 3,0 

26 Nieuws 10,0  26 Nieuws 3,0 

27 E-mail 6,0  27 E-mail 2,5 

28 Links 4,0  28 Links 2,5 

 
De niet-gekende toepassingen ten slotte: de top 5 stemt overeen met de minst populaire tools, 

namelijk de webinar, de meldknop en de online dynamische kaart, aangevuld met de online levenslijn 

en genogram. Ook hier zien we onderaan de top 5 van de reeds ingezette tools terugkomen: email en 

links, nieuwsberichten en een activiteitenkalender op hun websites zijn het meest bekend, alsook SMS.  
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13. Nog andere onlinehulptoepassingen?  
 
Er werd ook gepolst welke andere onlinehulptoepassingen organisaties nog inzetten die in de 
bevraging niet aan bod kwamen. 
 
Daarop kwamen 59 reacties. We bundelen de essentie: 
 
 Door in de bevraging te focussen op aparte tools, gaven diverse respondenten aan dat ze ook een 

app aanbieden die diverse onlinehulptoepassingen rond een bepaald thema combineert; 
 Bevragingen (bijvoorbeeld tevredenheidsmetingen, cliëntfeedback, informatie-enquêtes); 
 Interactiemogelijkheden met het cliënten- of patiëntendossier; 
 Informatie over de werking van de organisatie; 
 Handige overzichten om links mee te geven (bijv. symbaloo). 
 

14. Wat de respondenten nog kwijt wilden 
 
In de open rubriek ‘Wat je nog kwijt wil naar aanleiding van deze bevraging’ namen 40 respondenten 
vooral de kans om te wijzen op belangrijke randvoorwaarden om onlinehulp in de organisatie kunnen 
realiseren, onder andere: 
 De extra personeelskosten voor het ontwikkelen en realiseren van onlinehulp; 
 De aandacht voor beveiliging, privacy en deontologische aspecten; 
 De financiële kostprijs van onlinehulptoepassingen; 
 De nood aan effectiviteitsonderzoek van onlinehulptoepassingen; 
 De inbedding van onlinehulp in face-to-face-hulp; 
 De nood aan kennismaking en vorming i.v.m. onlinehulpmogelijkheden; 
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15. Aan de slag met deze resultaten 
 

Het in kaart brengen van onlinehulprealisaties en -plannen van welzijns- en gezondheidsorganisaties 
is relevant voor meerdere actoren in zorg en welzijn en Vlaanderen; met name voor de betrokken 
organisaties, voor hun koepels en steunpunten, voor de Vlaamse overheid en voor 
onderwijsinstellingen die studenten voorbereiden op hun tewerkstelling in de verschillende welzijns- 
en zorgsectoren. 
 
We geven voor elk van deze actoren aan wat de mogelijke relevantie kan zijn van dit rapport. 
 
 

15.1. Relevantie van deze onlinebevraging voor welzijnsorganisaties en 

zorgvoorzieningen 
 
Welzijnsorganisaties en zorgvoorzieningen kunnen zicht krijgen op organisaties in hun sector die reeds 
een onlinehulpaanbod realiseren. Vooral de ‘kaarten met onlinehulpaanbod en –plannen’ waarnaar 
verwezen wordt in hoofdstuk 16 van dit rapport geven een concreet overzicht. 
 
Organisaties krijgen zicht op welke onlinehulptools in andere organisaties gepland of overwogen 
worden. Op deze wijze kan een organisatie op zoek gaan naar mogelijke samenwerkingsverbanden 
zodat elke organisatie niet zelf het warm water moet uitvinden. 
 
Organisaties kunnen een duwtje in de rug krijgen om hun eigen  onlinehulpbeleid op te zetten of verder 
uit te werken. Door de eigen organisatie te kunnen positioneren ten aanzien van het onlinehulpaanbod 
van organisaties uit de eigen en uit belendende sectoren, kan een organisatie beter overwogen eigen 
keuzes voor een onlinehulpbeleid maken. 
 
 

15.2. Relevantie van deze onlinebevraging voor koepels en steunpunten 
 
Koepels en steunpunten krijgen via dit rapport een overzicht van de aandacht die directies van hun 
doelgroeporganisaties aan onlinehulp besteden; 
 
Het overzicht van onlinehulptoepassingen die organisaties plannen of overwegen kan de basis vormen 
om te bepalen welk overleg er in de sector kan opgestart worden om mogelijks tot samenwerking, 
afstemming en/of mogelijks groepsaankopen te komen. 
 
Daardoor kan dit rapport een duwtje in de rug betekenen om verwachtingen naar 
onlinehulptoepassingen uit te wisselen, samen te werken en gezamenlijke marktverkenning op te 
zetten om collectieve offertevragen op te maken. 
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15.3. Relevantie van deze onlinebevraging voor de Vlaamse Overheid 
 
Via deze bevraging krijgt de Vlaamse Overheid een momentopname van de aandacht die directies uit 
verschillende welzijns-en zorgsectoren besteden aan onlinehulp.  
Tevens bieden deze resultaten een aanknopingspunt om te overwegen rond welke 
onlinehulptoepassingen een incentive kan gerealiseerd worden – binnen sectoren of over sectoren 
heen. 
 
Voor het Intersectoraal aanspreekpunt Onlinehulp – dat in 2016 in de schoot van de steunpunten van 
de welzijns- en zorgsector zal ingebed worden – kan deze onlinehulpbevraging een vertrekpunt zijn 
om te bepalen welke onlinehulprealisaties- en ontwikkelingen in en over sectoren heen prioritaire 
aandacht verwachten. 
 
We willen hierbij tevens de aanbeveling formuleren dat het met regelmaat herhalen van deze 
bevraging rond onlinehulprealisaties en -plannen in welzijnswerk en gezondheidszorg een kans is om 
de evoluties hierrond in het werkveld op te volgen en het beleid daarop verder af te stemmen. 
 
 

15.4. Relevantie van deze onlinebevraging voor het hoger onderwijs 
 
Voor basisopleidingen van medewerkers in de welzijns- en gezondheidssector bieden de resultaten 
van deze onlinebevraging overtuigend materiaal dat onlinehulptoepassingen geen randverschijnsel 
meer zijn, maar dat in alle sectoren een onlinehulpaanbod wordt aangeboden of overwogen. Dit mag 
minstens een argument zijn om aan onlinehulpcompetenties van toekomstige hulpverleners en 
zorgverstrekkers in de basisopleidingen de nodige aandacht te besteden. 
 
De resultaten van deze brede onlinebevraging kunnen ook meegenomen worden in de selectie en 
afweging van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek of ontwikkelingsprojecten die hogescholen 
of universiteiten rond onlinehulptoepassingen zouden overwegen. 
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16. Nog meer gedetailleerde info 
 

Aanvullend op dit rapport werden per sector concrete overzichtskaarten gemaakt van de 

onlinehulprealisaties en –plannen van de 344 welzijns- en zorgorganisaties. 

Deze kaarten zijn terug te vinden op  

http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulponderzoek/vlaams-actieplan-onlinehulp/ 

 

 

 

 

  

http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulponderzoek/vlaams-actieplan-onlinehulp/


Bocklandt, P. & Vanhove, T.                       Onlinehulp in verscheidenheid  -  anno 2015                       41 
 

Bijlage: de onlinebevraging 'Onlinehulp voor welzijn en gezondheid in 

Vlaanderen' 2015  
 

  
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen maakt samen met de sector werk van 

een 'Vlaams Actieplan onlinehulp’. Verschillende organisaties zetten reeds stappen om onlinehulp en 

e-health te implementeren in hun werking. Voor sommigen blijft dit beperkt tot een informatieve 

website. Anderen zetten chat of e-mail in of maken gebruik van dagboeken, zelftests enzovoort. 

Vorig jaar brachten we al een eerste keer de onlinetoepassingen voor welzijn en gezondheid in kaart 

voor Vlaanderen. Dit jaar herhalen we de bevraging om de evoluties te kunnen zien en de kaart uit te 

breiden met andere sectoren.  

Met deze bevraging inventariseren we welke onlinetoepassingen nu reeds in de cliëntcommunicatie 

worden ingezet. Daarnaast willen we zicht krijgen op de plannen om onlinetoepassingen rond zorg en 

welzijn op te zetten. 

De vragenlijst bevat drie rubrieken met telkens een lijst van onlinetoepassingen. Het invullen van deze 

bevraging duurt ongeveer een kwartier. 

Op woensdag 3 juni 2015 zullen de resultaten van de bevraging gepresenteerd worden op het eerste 

Flanders’Care-'Congres over onlinehulp voor welzijn en gezondheid'. Voor meer info over de weg naar 

een Vlaams Actieplan Onlinehulp:  zie www.onlinehulp-

arteveldehogeschool.be/onlinehulponderzoek/vlaams-actieplan-onlinehulp. 

Alvast hartelijk dank voor je medewerking in naam van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin, Flanders' Care en Arteveldehogeschool Gent. 

 

Vriendelijke groeten, 

Philippe Bocklandt en Tim Vanhove 

Arteveldehogeschool Gent 

 
  

https://drive.google.com/?authuser=0&usp=forms_web
https://drive.google.com/?authuser=0&usp=forms_web
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ORGANISATIEGEGEVENS 

 

 1. Naam van de organisatie waarvoor je deze bevraging invult 
  
2. Naam van de dienst of deelwerking binnen de organisatie (indien van toepassing) 
  
3. Website(s) waarop onlinetoepassingen van jouw organisatie te vinden zijn. Geef hieronder de 
link(s) naar website(s) waarop de onlinetoepassingen te vinden zijn. 
  
4. Tot welke 'sector' behoort jouw organisatie? 

Algemeen Welzijnswerk (met inbegrip van Tele-Onthaal)  

Bijzondere jeugdbijstand  

Centra voor Leerlingenbegeleiding  

Gezondheidssector (met name CGG's, verslavingszorg en gezondheidspromotie)  

Kind en Gezin (CKG's en VK's)  

Organisaties voor personen met een beperking  

Opvoedingsondersteuningsorganisaties  

Thuiszorg  

Woonzorgcentra  

Anders:  
 

HOE DEZE BEVRAGING INVULLEN? 

Hieronder volgen een reeks onlinetoepassingen, die via een website, tablet of smartphone 
kunnen worden aangeboden om online te informeren, in interactie te gaan met cliënten, 
patiënten en gebruikers of om online ondersteunende instrumenten te bieden. Bij elke 
specifieke onlinetoepassing kun je aanvinken of   
* jouw organisatie de toepassing reeds inzet;  
* jouw organisatie de toepassing plant of overweegt in de komende 2 jaar;  
* voor jouw organisatie de onlinetoepassing niet van toepassing is;  
* de organisatie er niet voor kiest;  
* de toepassing niet gekend is.  
Daarnaast krijg je telkens de kans om nog andere onlinetoepassingen die je inzet in te vullen. 
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DEEL I: ONLINE INFORMATIETOEPASSINGEN 

 
Dit is een verzameling van onlinetoepassingen met als hoofddoel de bezoeker of cliënt te informeren 
over welzijns- en gezondheidsthema’s. Deze informatieve toepassingen kunnen los of gecombineerd 
worden aangeboden (indien de organisatie bijvoorbeeld getuigenissen via FAQ's aanbiedt, kunnen 
beide toepassingen worden aangekruist). Onder elke onlinetoepassing vind je een korte 

omschrijving. Meer uitleg nodig? Bekijk concrete voorbeelden op http://ow.ly/KCsVW  

 
5. FAQ's  
Een lijst van veelgestelde vragen met antwoorden (Frequently Asked Questions) 

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

FAQ's      

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

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Tips en 
adviezen      

 
7. Links 
Een verwijzing op een website naar andere informatie. Klikken op de hyperlink verbindt de bezoeker 
met een andere plek op de website of met een andere website.  

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Links      

 
8. Woordwolk 
Visuele weergave van woorden waarop je kan klikken (taggen) voor meer informatie. Vaak 
aangeklikte tags worden in de woordwolk bijvoorbeeld groter afgebeeld. 

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Woordwolk      

 
9. Getuigenissen 
Een persoonlijk ervaringsverhaal over een gebeurtenis, een probleem en hoe de getuige dit beleefde 
of daarmee omsprong.  

 hebben we al 
plannen/overwegen we 
in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Getuigenissen      

 
  

http://ow.ly/KCsVW
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10. Nieuws 
Een up-to-date gehouden rubriek met onlineberichten van evenementen en nieuwe ontwikkelingen 
of inzichten. 

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Nieuws      

 
11. Activiteitenkalender 
Een overzicht van initiatieven of gebeurtenissen waarop de websitebezoekers uitgenodigd worden. 

 hebben we al 
plannen/overwegen we 
in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Activiteitenkalender      

 

DEEL II: ONLINE INTERACTIETOEPASSINGEN MET CLIËNTEN 

 
Dit is een verzameling van onlinetoepassingen rond welzijn en gezondheid die ingezet worden met 
als hoofddoel digitale interactie tussen cliënt(en) en organisatiemedewerkers mogelijk te maken. 
Onder elke onlinetoepassing vind je een korte omschrijving. Meer uitleg nodig? Bekijk dan de 

concrete voorbeelden op http://ow.ly/KCt8b   
 
12. Eén-op-één-chat 
Directe of synchrone online interactie tussen een cliënt en een medewerker door (korte) 
tekstberichten heen en weer te sturen in een ‘chatroom’, een virtuele gespreksruimte op internet. 

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Chat      
 
13. Groeps-chat 
Directe of synchrone online interactie tussen meerdere deelnemers door (korte) tekstberichten heen 
en weer te sturen in een ‘chatroom’ – al dan niet gemodereerd door een medewerker van de 
organisatie. 

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Groeps-chat      

 
14. E-mail als hulpinstrument 
Elektronische post die via het internet wordt verstuurd. Deze asynchrone communicatie tussen een 
cliënt en een of meerdere organisatiemedewerkers rond een (hulp-)vraag van de cliënt verloopt via 
een e-mailadres of een webformulier. 

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van toepassing kiezen we niet voor niet gekend 

E-mail als 
hulpinstrument      

 
  

http://ow.ly/KCt8b
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15. Forum 
Een online, interactieve omgeving. Een bezoeker kan een bericht posten waarop anderen dan 
asynchroon kunnen reageren – al dan niet gemodereerd door een organisatiemedewerker. 

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Forum      

 
16. 'Voice over IP' (VoIP) of beeldbellen als hulpinstrument 
Voice over Internet Protocol of beeldbellen is een verzamelnaam voor een 
onlinecommunicatiemiddel waarbij gebruikers mekaar kunnen horen en/of zien. Voorbeeld: Skype. 

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Voice over IP      

 
17. SMS als hulpinstrument 
Acroniem voor het Engelse ‘short message service’. Een dienst om via een mobiele telefoon korte 
berichten te versturen en te ontvangen. In deze sector meestal gebruikt voor het versturen van 
‘reminders’. 

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

SMS      

 
18. Sociale netwerksites als hulpinstrument 
Websites met het doel digitale communicatie te realiseren waarbij gebruikers met een minimale 
tussenkomst van een redactie gezamenlijk de webinhoud beheren en onderling dialogeren. 
Voorbeelden: Facebook, Linked In, Netlog, Twitter 

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Sociale 
netwerksites      

 
19. Webinar als hulpinstrument 
Een online seminarie, lezing, workshop, college of soortgelijke presentatie of vorm van 
kennisoverdracht 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. 

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Webinar      
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DEEL III: ONLINE ONDERSTEUNENDE INSTRUMENTEN 

 
Dit is een verzameling van onlinetoepassingen met als hoofddoel het hulp- en/of zorgproces te 
ondersteunen. Bij elke onlinetoepassing vind je een korte omschrijving. Meer uitleg nodig? Bekijk 

dan de concrete voorbeelden op http://ow.ly/KCtcH  
 
20. Online Aanmelding 
Digitaal hulpmiddel om de eerste gegevens over de hulp- of zorgvraag overzichtelijk te registreren 
met het doel de cliënt deze gegevens te laten registreren. 

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Aanmelding      

 
21. Online Budgettering 
Online hulpmiddel voor het begeleiden bij het beheer van de inkomsten en uitgaven van een cliënt 
door een organisatiemedewerker. 

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Budgettering      

 
22. Online Dagboek 
Online hulpinstrument waarbij op basis van parameters de evolutie van een probleem of een thema 
gedurende een periode wordt bijgehouden. Het overzicht is basis voor een volgend gesprek tussen 
cliënt en organisatiemedewerker. 

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Dagboek      

 
23. Online Doorverwijzer 
Online hulpinstrument dat informatie geeft over ander aanbod rond welzijn en gezondheid waarnaar 
kan doorverwezen worden. Vaak selecteert deze toepassing informatie via zoekopdrachten. 

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Doorverwijzer      

 
24. Online Ecogram 
Digitale grafische voorstelling van het netwerk van een cliënt: familie, persoonlijke leefomgeving, 
buurt, gemeenschap. Er wordt gebruik gemaakt van vaste symbolen. 

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Ecogram      

 
  

http://ow.ly/KCtcH
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25. Online Educatief Spel 
Vertaling van ‘serious game’. Een onlinetoepassing voor 1 of meerdere spelers waarbij het 
spelelement wordt ingezet om een leerdoel te bereiken. 

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Educatief Spel      

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

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Genogram      

 
27. Online Levenslijn 
Vertaling van ‘Life-eventlijn’. Digitale grafische voorstelling van betekenisvolle momenten in het 
leven van een cliënt. Een chronologisch overzicht van gebeurtenissen en belevingen in kaart gebracht 
op een tijds-as via tekst, foto's, filmpjes, muziek ... 

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Levenslijn      

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

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Meldknop      

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

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Planner      

 
30. Online Reminder 
Onlinegeheugensteuntje om een cliënt te herinneren aan een gemaakte afspraak en op deze wijze 
'no shows' (= niet opdagen) te vermijden. 

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Reminder      
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31. Online (Zelf)test - VragenlijstBevraging die digitaal beschikbaar is zonder tussenkomst van een 
organisatiemedewerker. Als resultaat krijgt de gebruiker na het invullen van de bevraging (meestal 
gestandaardiseerd) feedback in de vorm van een advies of een score. 

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Zelftest - 
Vragenlijst      

 
32. Online Dynamische KaartOnlinehulpinstrument waarbij een geografische kaart gebruikt wordt 
om een traject uit te stippelen, een persoon te lokaliseren en/ of een overzicht te maken van 
belangrijke gebeurtenissen. Dit is geen kaartje van je locatie als organisatie, maar is een dynamische 
kaart zoals een radarbeeld of een bewegende animatie van een kaart. 

 hebben we al 
plannen/overwegen 
we in komende 2 jaar 

niet van 
toepassing 

kiezen we niet voor niet gekend 

Online 
Dynamische 
Kaart 

     

 
33. Vul hieronder in welke ANDERE 'online ondersteunende instrumenten' de organisatie reeds 
aanbiedt, plant of overweegt.Geef de naam van de onlinetoepassingen en daarbij de aanduiding 
'hebben we al' of 'plannen we'. 

 
  
34. Wat je nog kwijt wil in verband met onlinetoepassingen rond welzijn en gezondheid... 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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


