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Dankwoord 

 

Een dagboekapplicatie werd tussen oktober 2013 en september 2015 uitgetest bij diverse organisaties in welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, kinder-

opvang en onderwijs. Het project omvatte naast de technische ontwikkeling, ook het uitwerken van handvatten voor begeleiders en hulpverleners om deze 

methodiek te (leren) gebruiken. 

Dank aan alle  personen en organisaties die meewerkten om een prototype ‘onlinedagboek’ te ontwikkelen, uit te testen en te helpen optimaliseren. 

In het bijzonder dank aan de cliënten en deelnemers, hulpverleners en begeleiders, beleidsverantwoordelijken en directies uit  ‘Algemeen Welzijnswerk’, 

‘Bijzondere Jeugdzorg’ en’ Kinderopvang’ die het prototype uitprobeerden in reële praktijksettings en hun expertise wilden delen: Beaufort VZW -Camino, 

CAW Oost-Vlaanderen - Jac Gent, CM Midden-Vlaanderen - Dienst Maatschappelijk Werk,  Daidalos VZW, De Korf VZW, Dominiek-Savio instituut- diensten-

centrum Gi(d)ts, Groepsopvang Ekoala De Buidel, Huishouden VZW, Landelijke Kinderopvang – Stekelbees Lochristi, MFC Combo, OCMW Brugge -  De Blau-

we Lelie, PTO-organisatie Xzekoo, VCLB Gent, VCOK – Knisper, Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen (VOT Jeugdhulp Ieper).  

Hun expertise en praktijkervaring vormen een belangrijk fundament voor deze methodische handleiding. Door een inkijk te krijgen in hun dagelijkse praktijk 

van het werken met een onlinedagboek met cliënten/deelnemers groeiden verrijkende inzichten in de wijze waarop deze onlinehulptool kan worden ge-

bruikt en geïmplementeerd in de welzijnssector. 

Tevens dank aan de leden van de gebruikersgroep die gedurende het project feedback gaven op de aanpak en het verloop van het project en inhoudelijk 

meedachten over de opportuniteiten van het professioneel inzetten van onlinedagboeken.  

Onze dank gaat ook uit naar Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) voor de goedkeuring en subsidiëring van dit project als 

technologie-transferproject (Tetra). Hierdoor werd dit project financieel mogelijk.  

Binnen dit Tetraproject werd vanuit het onlinehulp-onderzoeksteam van de Arteveldehogeschool en KULeuven samengewerkt met Online-hulpverlening.be 

en ISW-Limits. Een uitdrukkelijke dank aan deze twee organisaties die het onder andere technisch mogelijk maakten om het onlinedagboek uit te proberen 

en op punt te stellen. 

Tot slot … methodiek komt slechts door gebruik tot leven en is daardoor steeds aan verandering onderhevig. 

Hopelijk zorgt deze methodische handleiding voor een ‘boost’ of een soort ‘check-up’ in het werken met deze tool.  

Als projectmedewerkers wensen we dan ook iedere ‘onlinedagboek-begeleider’ veel succes toe bij het inzetten van onlinedagboeken bij cliënten en deel-

nemers.  

Saskia Saelens, Giselinde Bracke, Martine De Zitter, Fran Timmers, Ase Vermeire en Philippe Bocklandt  
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Methodisch aan de slag met onlinedagboeken – een situering 

1 Over onlinedagboeken 

In vele welzijns- en gezondheidsorganisaties en in onderwijs worden stil-

aan meer en meer onlinetools ingezet als extra middelen om de hulp en 

zorg beter vorm te geven. De doelgroep is nu eenmaal meer en meer ook 

online. Deze tools gaan van informatieve toepassingen op websites over 

communicatietools zoals chatten, e-mailen en beeldbellen, tot onder-

steunende onlinetools zoals bijvoorbeeld zelftests, aanmeldings-,  door-

verwijstools of serious games. Onlinedagboeken zijn zo ook een voor-

beeld van een ondersteunende tool. 

 

Onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie 

zonder interactie met interactie 

informeren communiceren ondersteunend 
    

 

In vele Vlaamse welzijnswerk- en gezondheidszorgsectoren en in onder-

wijs worden ‘dagboeken’ reeds als ondersteunend begeleidingsinstru-

ment gebruikt om een evolutie op te volgen; bijvoorbeeld de heen-en-

weerschriftjes in de kinderopvang en in het (buitengewoon) onderwijs, de 

dagboeken in bijzondere jeugdzorg en pleegzorg, in centra voor geestelij-

ke gezondheidszorg … Cliënten, leerlingen of hun ouders schrijven infor-

matie op om de hulpverlener, (zorg)leerkracht of onthaalmoeder te in-

formeren en op basis daarvan de hulp- of dienstverlening te optimalise-

ren. 

2 Dagboekapplicatie en methodiekhandleiding  

Voor het ontwikkelen en het uittesten van een onlinedagboek werd door 

Online-hulpverlening.be de proefapplicatie ‘Onlinedagboek.be’ ontwik-

keld. Met dit specifiek onlinedagboek gingen een 50-tal organisaties uit 

het brede welzijnswerk, onderwijs en de ambulante geestelijke gezond-

heidszorg aan de slag in reële praktijksettings met bestaande cliënten, 

patiënten, medewerkers, leerlingen … Het onlinedagboek kan flexibel 

worden ingezet op maat van een concrete situaties: de begeleider en de 

cliënt/deelnemer bepalen welke gegevens gedurende welke periode door 

de cliënt/deelnemer zullen bijgehouden worden. Dagboekvragen kunnen 

steeds aangepast worden en de gegevens worden overzichtelijk weerge-

geven. 

De praktijkervaringen van de betrokken hulpverleners en begeleiders en 

cliënten en deelnemers uit de ‘proeftuinen’ vormen een belangrijke basis 

voor de ontwikkeling van deze methodiekhandleiding. 

Deze methodiek kon immers slechts tot stand komen omdat we uit de 

verschillende praktijkervaringen op zoek gingen naar de systematiek, de 

doelgerichtheid en de procesmatigheid die in het werken met het online-

dagboek aan bod kwam. De voorbeelden en citaten in voorliggende hand-

leiding zijn afkomstig uit de welzijnsorganisaties die met de proefapplica-

tie aan de slag gingen. Deze inzichten, handvaten en tips zijn transfereer-

baar naar het inzetten van andere dagboekapplicaties die op basis van de 

prototype-beschrijving (zie verwijzing in bijlage 5) worden ontworpen. 

 

 

http://be.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eonline-hulpverlening%2Ebe&urlhash=WFmo&trk=ppro_website
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3 Opbouw van deze methodiekhandleiding 

Deze methodiekhandleiding heeft als doelstelling om onlinedagboeken zo 

kwaliteitsvol mogelijk te gebruiken in de brede welzijnssector.  

Eerst wordt ingegaan op ‘visie en positionering’ bij het inzetten van on-

linedagboeken. Waarom en wanneer kunnen onlinedagboeken worden 

ingezet? Wat zijn sterktes en troeven van een onlinedagboek? Wat zijn 

kwetsbaarheden en aandachtspunten van zo’n tool? Welke organisatori-

sche randvoorwaarden moeten gerealiseerd worden? 

Onlinedagboeken professioneel inzetten veronderstelt een zekere syste-

matiek, doelgerichtheid en procesmatige aanpak. Het procesmatig ka-

rakter toont zich in een aantal stappen bij het doelgericht inzetten van 

onlinedagboeken in hulpverleningsprocessen. Deze stappen komen uitge-

breid aan bod.   

Daarna wordt ook stilgestaan bij de betrokken actoren, nl. de begeleider 

en zijn context enerzijds en de cliënt/deelnemer en zijn context ander-

zijds. Ook de organisatie als actor komt aan bod. 

Last but not least komen enkele specifieke vaardigheden en aandachts-

punten aan bod die het kwaliteitsvol werken met een onlinedagboek 

kunnen verhogen. 

De verschillende bijlagen zijn heel concrete aanvullingen om het werken 

met een onlinedagboek in de eigen concrete werkpraktijk zo vlot mogelijk 

te laten verlopen. 
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Deel 1: Visie op en positionering van onlinedagboeken 

Onlinedagboeken professioneel inzetten in begeleidingen, start bij een duidelijke kijk op het hoe, waarom en waartoe je als organisatie of begeleider deze 

onlinetool wil inzetten (= visie). Daarnaast is het ook belangrijk om de positie te bepalen die het onlinedagboek inneemt binnen de totale hulpverleningsin-

strumenten en begeleidingskanalen in de werking. Een goed zicht op de sterktes en kwetsbaarheden van het professioneel inzetten van onlinedagboeken 

en op de randvoorwaarden is hierbij essentieel. 

 

1 Onlinedagboeken? 

Een onlinedagboek is een online-hulpmiddel, ter ondersteuning van een 

begeleiding/hulpverleningsproces waarbij een cliënt/deelnemer (of 

meerdere betrokken personen) gedurende een afgebakende periode en-

kele ‘afgesproken’ parameters/inhouden/vragen herhaaldelijk regi-

streert/beantwoordt met als doel zicht te krijgen op een evolutie of sa-

menhang. 

De parameters in een onlinedagboek zijn concrete vragen of aanvulzinnen 

die de cliënt/deelnemer zal beantwoorden. De parameters peilen naar 

feiten, stemmingen, gevoelens, gedachten, gedrag, situaties, bedenkin-

gen, waarden, normen … 

Onlinedagboeken zijn hoofdzakelijk bedoeld om in te zetten in blended 

hulpverleningscontexten waarbij face-to-face gesprekken gecombineerd 

worden met online-contacten en online-werkvormen … De methodiek 

vertrekt eveneens vanuit deze uitgangssituatie.  

Onlinedagboeken zijn hoofdzakelijk bedoeld om in te zetten in zorgtrajec-

ten waarbij face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online-

contacten en online-werkvormen (blended). De methodiek vertrekt even-

eens vanuit deze uitgangssituatie.  

2 Soorten onlinedagboeken 

Er zijn tal van onlinedagboeken op de markt.  

Zonder hierop al te gedetailleerd in te gaan, onderscheiden we drie grote 

vormen: 

 Online vrij beschikbare ‘lege’ dagboeksjablonen 

Blogs waarin je je eigen verhalen kwijt kan, tijdslijnen (zoals 

www.timetoast.com) waarop je eigen ervaringen in tijdsverloop kan 

weergeven, dagboektools (zoals www.penzu.com) waarop je per dag  

eigen verhalen en belevenissen kan neerpennen … het zijn gratis beschik-

bare tools op internet. Als begeleider zou je ze kunnen inzetten; maar 

vaak is onduidelijk wie de eigenaar van die tool is en is het onzeker of die 

onlinetoepassing morgen nog beschikbaar is. Waar wordt alle informatie 

bewaard en hoe zit het met de bescherming van de gegevens die de  

cliënt/deelnemer er op plaatst? Vele vragen en onduidelijkheden die het 

gebruik ervan in professionele begeleidingssettings moeilijk maken. 

 Online vrij beschikbare dagboeken rond een heel specifiek thema 

Online zijn ook tal van monitoringtools te vinden om bijvoorbeeld stem-

mingen bij te houden (bijv. www.moodpanda.com) of om bijvoorbeeld je 

stappen, je hartslag, je bloeddruk of energieverbruik te tellen. Sommige 

http://www.timetoast.com/
http://www.penzu.com/
http://www.moodpanda.com/
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van deze monitoringtools zijn professioneel ontwikkeld. Andere niet. 

Soms is duidelijk wat met de info gebeurt, waar die bewaard wordt en 

hoe lang. Soms ook niet. Hoe dan ook is de ervaring dat deze tools iets 

bruikbaars in kaart kunnen brengen; maar net niet alles wat we juist wil-

len. Vaak sluiten de taal en het doel van de tool niet 100% aan bij wat we 

in onze begeleiding willen inzetten. 

 Een onlinedagboek op maat  

Daarom werd in dit project een onlinedagboek ontwikkeld als  een perso-

naliseerbare tool: de vragen kunnen aangepast worden aan de situatie, de 

problematiek, de (hulp)vraag … op maat van de cliënt (in taal, in vormge-

ving …). Ook tijdens de periode waarin geregistreerd wordt, is het online-

dagboek aanpasbaar. Toevoegingen, wijzigingen aanbrengen, zijn ten alle 

tijde mogelijk. 

Een onlinedagboek kan opgevolgd worden door iedereen die daarvoor 

toegang krijgt, zowel langs de kant van de cliënt/deelnemer als langs be-

geleiderszijde. 

 

 

3 Waarom onlinedagboeken inzetten voor  

welzijn? 

 

De meeste voorkomende motieven om onlinedagboeken in te zetten, 

ondersteunen het kwaliteitsvol begeleiden:  

 Inzicht krijgen  

o in de problematiek/situatie  

o in de ‘ernst’ van een thema/probleem 

o verbanden ontdekken tussen gebeurtenissen, gevoelens, ge-

dachten, gedragingen … 

 Drempel verlagen voor cliënten/deelnemers 

o informatie inbrengen die cliënten/deelnemers in face-to-

face gesprekken niet zo makkelijk inbrengen  

o informatie inbrengen op een moment dat cliën-

ten/deelnemers dit aankunnen 

o face-to-face gesprekken vlotter laten verlopen 

 (Eigen) evolutie volgen 

o ‘hier-en-nu’-registreren (in plaats van reconstrueren ach-

teraf) 

o weergeven van overzichten via o.a. grafieken en tabellen 

o vergemakkelijken van bewustwording 

 Focussen op specifieke doelen 

o bepalen van en concentreren op specifieke doelen 

o herhaaldelijk registreren van specifieke aspecten binnen 

hetzelfde thema of doel  

 Cliënten of deelnemers actief aan het werk zetten  

o zelfredzaamheid vergroten 

o stimuleren van zelfreflectie 

o stimuleren om te focussen 

o ondersteunen en opvolgen van acties 

 Transfer bevorderen 

o inzichten van ‘begeleidingsgesprek’ naar ‘thuis- of werksi-

tuatie’ brengen en vice versa 

o bespreken van problematiek of situatie door concrete in-

put van dagboekmateriaal 

o inzichten niet vergeten  

 Evaluatiegegevens verzamelen van een begeleidingstraject 
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 Efficiëntiewinst realiseren 

o minder tijd spenderen aan briefing over wat er gebeurde 

o meer tijd laten tussen twee  face-to-face gesprekken  

o minder (verplaatsings)kosten realiseren 

 

4 Wanneer een onlinedagboek inzetten? 

Een onlinedagboek kan worden ingezet op verschillende momenten in 

een begeleidingsproces:  

 Voor de start van een begeleidingsproces: een cliënt/deelnemer 

die bijv. op een wachtlijst staat, kan al bepaalde gegevens over de 

hulpvraag in kaart brengen.  

 In het begin van een begeleidingsproces: om een situatie, pro-

blematiek te verkennen. 

 Tijdens een begeleidingsproces; om inzichten te verwerven, om 

alternatief gedrag te registreren, enz. 
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5 Sterktes en troeven bij het werken met onlinedagboeken 

 

P
ra

kt
is

ch
 

Het onlinedagboek … 

 biedt houvast: planning, concrete structuur om 

persoonlijke ervaringen bij te houden. 

 is laagdrempelig: sommige cliënten/deelnemers 

schrijven makkelijker dan praten. 

 is personaliseerbaar. Een ‘dagboek op maat’. 

 geeft comfort: dagboek invullen waar en wanneer 

het past; 7/7- 24u op 24u. 

 Computer en nieuwe media zitten in de lift. Een 

onlinetool triggert bepaalde cliënten/deelnemers. 

Het onlinedagboek … 

 bewaart data. Je kan het dagboek niet verliezen. 

 is handig: informatie is constant en blijvend beschikbaar. 

 is een gestructureerde wijze van informatie verzamelen: 

goede bundeling van informatie, biedt overzichten en in-

zichten via de grafieken en de tabellen. 

  

Het onlinedagboek … 

 maakt data delen met andere begeleiders of acto-

ren mogelijk. 

 kan overgedragen worden naar andere begeleider 

(bijv. in verlofperiode, bij ziekte). 

 zorgt voor administratieve vereenvoudiging. 

 is een goede voorbereiding voor begeleidingsge-

sprekken: materiaal is op voorhand beschikbaar. 

(Cf. een dagboek op papier kan pas bekeken wor-

den op het moment zelf). 

 Voor cliënt/deelnemer Voor cliënt/deelnemer en begeleider Voor de begeleider 

In
h

o
u

d
e

lij
k 

Het onlinedagboek … 

 stimuleert zelfreflectie. 

 verhoogt inzicht: o.a. door zicht op resultaten en 

overzichten. 

 geeft kans om de eigen evolutie op te volgen. 

 motiveert door overzicht van (positieve) resulta-

ten. 

 verhoogt betrokkenheid door eigen inbreng en 

mogelijkheid tot aanpassing. 

 activeert: brengt cliënt/deelnemer in werkmodus, 

is zelf bezig met eigen proces. 

 helpt ventileren en is soms helend op zichzelf. 

Schrijven kan een belangrijke kanalisator zijn. 

 werkt drempelverlagend voor het inbrengen van 

bepaalde inhouden. 

Het onlinedagboek … 

 geeft kans om de evolutie op te volgen: begeleiding kan 

op deze manier (snel) bijgestuurd worden. 

 geeft mogelijkheid om tussendoor met elkaar te commu-

niceren. Dit kan de ‘werkrelatie’ tussen begeleider en cli-

ent/deelnemer versterken. 

 laat ook positieve informatie aan bod komen. 

 biedt stof voor het begeleidend gesprek. 

 maakt thema’s bespreekbaar. Dit is al een doel op zich. 

 is een gemakkelijke opstap om gevoelens te verwoorden. 

 zorgt voor gedeelde up-to-date van informatie.  

Cliënt/deelnemer weet dat begeleider mee is en begelei-

der houdt vinger aan de pols. 

 is een middel om meetbaar gedrag bij te houden. 

 stimuleert een participatief proces (dialoog). 

Het onlinedagboek … 

 levert meer info van de cliënt/deelnemer. 

 levert soms andere info: inhouden die misschien 

niet aan bod komen in het begeleidingsgesprek 

omdat ze niet geregistreerd zijn. 

 biedt een extra instrument om te laten registre-

ren en opvolgen. Kan in moeilijke periode meer-

waarde zijn om tussentijds op te volgen. 

 kan de cliënt/deelnemer activeren. 

 maakt incentives mogelijk. 

 focust op specifieke doelen. 

 helpt patronen op het spoor te komen. 

 maakt opvolgen van ‘acties’ mogelijk. 

 kan transfer bevorderen. 

 levert overzichten = besprekingskans. 
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6 Kwetsbaarheden en aandachtspunten bij het werken met onlinedagboeken 

 

 Voor cliënt/deelnemer Voor cliënt/deelnemer en begeleider Voor  begeleider 

In
h

o
u

d
e

lij
k 

Bij het werken met het onlinedagboek … 

 zien cliënten/deelnemers de voordelen niet 

altijd bij de start en zijn dan minder gemoti-

veerd. 

 is er soms weerstand bij cliënten/deelnemers 

om een dagboek bij te houden. 

 speelt het wantrouwen i.v.m. privacy en in-

ternet. 

 kan registreren heel confronterend zijn. 

 is bijkomend denk-of reflectiewerk van de 

cliënt/deelnemer nodig. Dit is niet altijd voor 

iedereen even gemakkelijk. 

 

Het werken met het onlinedagboek 

 moet aantrekkelijk zijn en mag niet afschrikken. 

Het is dus niet voor iedere cliënt/deelnemer of 

iedere begeleider weggelegd. 

 vraagt een individueel moment op een veilige 

plaats voor het bespreken van de resultaten. Dit 

lukt in bepaalde settings niet altijd even gemak-

kelijk. 

 is voor bepaalde doelgroepen of bepaalde pro-

blematieken minder aangewezen.  

(bijv. ernstige crisissituaties, multi-

problemsituaties, cliënten/deelnemers met een 

heel beperkte emotionele draagkracht …) 

De cliënt/deelnemer gemotiveerd krijgen én 

houden om met het onlinedagboek te werken, is 

de belangrijkste uitdaging voor de begeleider.  

 Het motiveren voor het gebruik van het on-

linedagboek mag het motiveren voor de be-

geleiding an sich niet overrulen. 

 Een goed onlinedagboek opmaken met vra-

gen of parameters die de output geven zoals 

gewenst, vraagt een soort leerproces. 

 Het personaliseren van de tool zodat het 

dagboek echt ‘eigen’ voelt voor de cliënt/ 

deelnemer vraagt een heel goede afstem-

ming tussen cliënt/deelnemer en begeleider. 

Soms is dit even zoeken. 

P
ra

kt
is

ch
 

Het werken met het onlinedagboek … 

 vergt een extra tijdsinvestering bovenop de 

face-to-facegesprekken. 

 vergt voldoende taalvaardigheid. 

 is bij sommige anderstalige cliën-

ten/deelnemers niet mogelijk; zelfs niet met 

het gebruik van pictogrammen. 

 

Het werken met het onlinedagboek … 

 vergt vertrouwd zijn met computer en internet. 

Werken met een onlinetool is voor sommigen 

een hoge drempel.  

 vergt beschikbaarheid van een krachtige desk-

top/laptop/tablet, evenals internettoegang.  

 werkt demotiverend bij technische problemen 

of storingen. 

 

Werken met een onlinedagboek vraagt tijd: 

 om de verschillende technische modaliteiten 

van de tool te leren kennen en te kunnen 

toepassen; 

 om een gepersonaliseerd dagboek op te ma-

ken, al dan niet samen met de cliënt / deel-

nemer; 

 om het ingevulde dagboekmateriaal te lezen 

als voorbereiding op de gesprekken. 
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7 Organisatorische randvoorwaarden bij het werken met een onlinedagboek 

 

Net als bij het implementeren van iedere nieuwe werkvorm is het essentieel dat het gebruik van een onlinedagboek in de eigen setting ondersteund en ge-

faciliteerd wordt. Deze randvoorwaarden hebben te maken met: tijdsinvestering, ICT-technologie, financiële middelen, vorming en intervisie, betrokkenheid 

organisatiebeleid. 

 

7.1 Tijdsinvestering 

Als begeleider aan de slag gaan met onlinedagboeken vraagt een zekere 

tijdsinvestering. Er is tijd nodig om: 

 de dagboektool (applicatie) te leren kennen door bv. de betreffende 

technische handleiding door te nemen, een vorming te volgen om de 

mogelijkheden van de specifieke tool vlot te leren hanteren, 

“Eens je met het opmaken van een dagboek weg bent, is het een fluitje van 

een cent … maar het vergt wel een inwerkperiode.” 

 Om de cliënt/deelnemer te informeren over het onlinedagboek, om 

de cliënt/deelnemer te motiveren om het onlinedagboek te gebrui-

ken, om samen de doelen vast te leggen en afspraken te maken over 

het gebruik van de tool. 

 Om een gepersonaliseerd dagboek te ontwerpen en eventueel bij te 

sturen. 

 Om het dagboekmateriaal van de cliënt/deelnemer door te nemen. 

 Om ervaringen met collega’s uit te wisselen en van elkaar te leren. 

“Bijvoorbeeld: Binnen de sector kinderopvang/bijzondere jeugdzorg zijn het 

aantal kindvrije-uren bij de kinderbegeleiders zeer schaars tot onbestaand. 

Dit staat het integreren van het werken met het onlinedagboek in de jobin-

houd in de weg.” 

 

Dit impliceert dat de organisatie: 

 effectief tijd voorziet voor de begeleiders om hiermee aan de slag te 

kunnen gaan; 

 in de totale opdracht van de begeleider rekening houdt met het kwa-

liteitsvol kunnen/mogen werken met onlinedagboeken; 

 tijd voorziet om collega’s te laten leren van elkaar (intern) of te mo-

gen deelnemen aan een lerend netwerk met externe begeleiders die 

ook met onlinedagboeken in de sector aan de slag zijn.  

 het werken met onlinedagboeken introduceert als een inhoudelijke 

meerwaarde en niét als een manier om tijd te besparen (wat op ter-

mijn wel een effect kan zijn); 

 het gebruik van het onlinedagboek inpast in de reguliere werking … 

het inzetten van een onlinedagboek mag niet als een extra opdracht 

gezien worden; 

 overweegt om een gemotiveerde kerngroep te installeren met bege-

leiders die graag met deze onlinetool aan de slag te gaan (veelal zijn 

dit ICT-vaardige begeleiders en daarom ook goede voortrekkers!). 

Een dergelijke kerngroep kan: 

 expertise ontwikkelen; 

 gezamenlijk templates ontwikkelen die voor iedere begeleider  binnen 

de organisatie gebruiksklaar zijn; 
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 voor collega’s (met ‘drempelvrees’ voor de technische aspecten van de 

tool) gepersonaliseerde dagboeken voor hun cliënten/deelnemers 

ontwerpen; 

 de dagboektemplates van de organisatie beheren zodat ‘goede’ tem-

plates niet verloren gaan; 

 collega’s ondersteunen en aanmoedigen in het werken met deze tool. 

 

7.2 ICT–technologie 

In verband met ICT zijn volgende voorwaarden van tel:  

 de cliënten/ deelnemers beschikken over een computer met internet-

toegang (thuis en/of op school), 

 In een residentiële setting moeten er voldoende computers aanwezig 

zijn die toegankelijk zijn voor de cliënten/deelnemers. Bijvoorbeeld: 

kunnen zij het onlinedagboek invullen in een rustige context, met vol-

doende recht op privacy? 

 De computers moeten probleemloos en snelle internettoegang heb-

ben waarop een recente browserversie kan draaien: bijv.  Internet 

Explorer 11, Google Chrome of Mozilla Firefox.  

 De organisatie moet beschikken over voldoende desktops – laptops - 

tablets met internetverbinding, niet enkel in de burelen van de bege-

leiders maar ook in de ruimtes die toegankelijk zijn voor de cliën-

ten/deelnemers. 

 

7.3 Vorming, intervisie 

Vorming voor en/of intervisie tussen begeleiders bieden een meerwaarde 

in het gebruik van onlinedagboeken, naast de handvaten aangereikt in 

technische en methodische handleidingen.  

 Mogelijkheden van de onlinetool en ervaringen worden levendiger en 

duidelijker door ervaringen, vragen en suggesties met elkaar uit te 

wisselen. 

 Onlinedagboeken zullen in organisaties pas écht doelmatig worden 

ingezet als ervaringen worden gedeeld en collega’s elkaar helpen bij 

het nog beter opmaken en inzetten van onlinedagboeken. 

Interne intervisies a.d.h.v. concrete casuïstiekbesprekingen zorgt voor 

een verdiepende meerwaarde in methodische aanpak; 

 Voorbeelddagboeken (= templates met de vragen) delen binnen or-

ganisaties (of zelfs met de hele welzijnssector) inspireert, verhoogt de 

creativiteit en de inzetbaarheid van de tool en voorkomt dat iedereen 

steeds opnieuw ‘het warm water’ moet uitvinden.  

 

De methodiekontwikkeling voor het werken met onlinedagboeken zit in 
een pioniersfase. De aanwezige knowhow kan daarom best over organisa-
ties heen worden gebundeld door uitwisseling en structureel overleg te 
voorzien tussen vormingsverantwoordelijken binnen de welzijnssector. 
Enkele voorbeelden: 

 Een train-de-trainer-vorming  op sectoraal niveau kan een goede 

werkwijze zijn om de kennis en vaardigheden verder te verspreiden in 

de organisaties. De trainers/vormingsverantwoordelijken kunnen dan 

beginnende of nieuwe collega’s op sleeptouw nemen in het werken 

met deze tool. 

 Een continu groeiende databank met inspirerende templates uit in-

tervisies en/of vorming (op sectorniveau) kan een meerwaarde bie-

den omdat het inspirerend, drempelverlagend en tijdbesparend 

werkt. 
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7.4 Financiële middelen 

Het uitgangspunt bij het inzetten van een onlinedagboek is dat het ge-

bruik ervan voor de cliënt /deelnemer zelf geen bijkomende kost mag 

betekenen. 

Ook al kan een betaalbare onlinedagboek-applicatie door ICT’ers worden 

gemaakt … toch is er in de sector relatief weinig budget voor dergelijke 

toepassingen. Hierdoor zal iedere organisatie een afweging moeten ma-

ken of het financieel de moeite is om deze tool aan te kopen binnen de 

eigen setting. Het financiële aspect versterkt daarmee het belang om de 

implementatiemogelijkheden van het onlinedagboek in de huidige bege-

leidingsprocessen goed te bestuderen zodat zoveel mogelijk begeleiders 

en cliënten/deelnemers kunnen ‘genieten’ van een dergelijke dagboekap-

plicatie. 

 

7.5 Betrokkenheid organisatiebeleid 

 Het introduceren van elke nieuwe werkvorm of methodiek in een 

organisatie heeft nood aan voldoende draagvlak in de organisatie. De 

organisatie moet openstaan voor de mogelijkheden van het inzetten 

van onlinedagboeken. 

 Directie of  beleidsmakers moeten bewust kiezen voor online dagboe-

ken als (een van de) middelen om de begeleidingsdoelen te realise-

ren. Dat betekent dat ze geloven in deze tool, het nut ervan inzien en 

bereid zijn erin te investeren. 

 Als een organisatie investeert, ziet ze graag return. Verhoog de be-

trokkenheid van de beleidsverantwoordelijke door gestructureerd te 

informeren over het gebruik van het onlinedagboek, ‘good practices’ 

door te spelen en zelf alert te zijn op het verbreden van de gebruiks-

mogelijkheden van deze tool in hulpverleningsprocessen. 

 Er is een goede visie en plan van aanpak nodig om de implementatie 

in het team of de organisatie mogelijk te maken – zoniet blijft het 

dagboek beperkt tot enkele medewerkers. 

 Vanuit de organisatie zullen een aantal beslissingen i.v.m. het gebruik 

van onlinedagboeken moeten gemaakt worden: 

o Welke begeleiders gaan met een onlinedagboek aan de slag? 

o Bij welke doelgroep(en) willen we onlinedagboeken inzetten? 

o Is het gebruik van onlinedagboeken een basisinstrument van 

een begeleidings– of coachingsaanbod of is dit een aanvul-

lend instrument? 

o Wordt een medewerker of een kerngroep aangesteld als aan-

spreekpunt voor het werken met deze tool?  

Welke taken of verantwoordelijkheden krijgt die dan: het 

opmaken en bijhouden van zinvolle templates voor iedereen 

in de school, helpdesk voor de collega’s, het opstellen van ge-

personaliseerde dagboeken, … 

o Welke deontologische aspecten resulteren in welke concrete 

werkafspraken? Bijv.  Hoe wordt omgesprongen met persoon-

lijke gegevens van de dagboekgebruikers? 

Sommige beslissingen i.v.m. het gebruik van het onlinedag-

boek worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de orga-

nisatie en de cliënt/deelnemer en/of in een overeenkomst met 

de ICT-leverancier. Meer hierover vind je in bijlage 1 en 2. 
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Deel 2: Het procesverloop en de verschillende stappen in het werken met een onlinedagboek 

Onlinedagboeken professioneel inzetten veronderstelt een zekere systematiek, doelgerichtheid en procesmatige aanpak. Het procesmatig karakter toont zich 

in een aantal stappen bij het doelgericht inzetten van onlinedagboeken in begeleidingen. 

 

 
 

1 Vooraf … voor de effectieve start 

Vooraleer een gebruiker aan de slag gaat, heb je al heel wat voorbereid. 

 

Check 

 Je hebt het onlinedagboek technisch onder de knie 

 Je weet waartoe en wanneer je het dagboek wil inzetten, 

 Je hebt overwogen en gecheckt of het voor jouw  

cliënt/deelnemer een geschikt instrument is 

 Je hebt een gepersonaliseerd dagboek aangemaakt en indien mo-

gelijk uitgetest met de cliënt/deelnemer. 

1.1 Krijg zicht op technische mogelijkheden van de tool 

 Neem deel aan een basisvorming, raadpleeg technische handleidin-

gen of  instructiefilmpjes; 

 Oefen vooraf met de technische mogelijkheden van de tool en maak 

jezelf als een testcliënt aan om je dagboek uit te proberen.  

 

1.2 Overweeg of de dagboektool geschikt is voor  

de cliënt/deelnemer 

Vragen die je kunnen helpen om deze inschatting te maken: 

› Kan de cliënt/deelnemer voldoende met een computer of tablet wer-

ken? 

› Beschikt de cliënt /deelnemer over voldoende internetfaciliteiten om 

online te kunnen gaan? 

› Kan de cliënt/deelnemer ongestoord, rustig en in alle privacy online 

gaan om het dagboek in te vullen? (zowel in de thuiscontext als in 

voorziening) 

› Is er sprake van een basisvertrouwen in de begeleiding? 

› Is dit een gemotiveerde cliënt/deelnemer? 

› Is een onlinetool als werkvorm iets waar de cliënt/deelnemer open 

voor zal staan? 

› Is de cliënt/deelnemer in staat en bereid tot zelfreflectie?  
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› Beschikt de cliënt/deelnemer over voldoende draagkracht om een 

dagboek over zijn/haar situatie in te vullen, om de confrontatie met 

zichzelf op die manier aan te gaan? 

Bij kinderen en jongeren is het extra belangrijk om vorige vraag in overweging 

te nemen. Kwetsbare kinderen hebben het soms extra moeilijk om te registre-

ren als het over gevoelige thema’s gaat. Een dagboek inzetten over een onder-

werp dat niet goed loopt, versterkt deze negatieve situatie soms.  

› Wat zijn voor jou als begeleider motieven/argumenten om het on-

linedagboek bij deze cliënt/deelnemer te gebruiken? 

› Met welke van deze motieven kan jij de cliënt/deelnemer activeren of 

warm maken om het onlinedagboek te gebruiken? Wat kan een mo-

gelijke intrinsieke motivatie zijn bij deze cliënt/deelnemer? 

 

Mogelijks zorgt het werken rond en met het onlinedagboek voor een ver-

andering in de begeleidingsrelatie.  

› Kan je de begeleidingsrelatie met de cliënt/deelnemer veranderen? 

› Wil je dat?  

› Is dit aangewezen? 

Voorbeeld: een cliënt kan beter met de computer en de tool overweg dan jij, 

samen ‘doe-tijd’ doorbrengen i.f.v. de opmaak van het concrete dagboek, bij 

elkaar zitten om samen naar hetzelfde computerscherm te kijken …  

› Hoe sturend wil je zijn in het voorstellen van het dagboek?   

Deelnemers verplichten/dwingen tot gebruik van het onlinedagboek heeft wei-

nig zin. Cliënten/deelnemers houden het meestal niet vol om dagelijks hun on-

linedagboek in te vullen enkel om jou als begeleider te plezieren. Het komt er 

vooral op aan om de cliënt/deelnemer te kunnen motiveren tot het gebruik van 

het onlinedagboek voor zijn eigen groei- of leerproces!  

1.3 Voorbereidend gesprek met de cliënt/deelnemer 

 

Check 

Het voorbereidend gesprek heeft verschillende doelen: 

 de cliënt/deelnemer informeren over het onlinedagboek als tool, 

 de cliënt/deelnemer motiveren tot het gebruik van het online-

dagboek, 

 het samen bepalen van het concrete doel(en) en inhouden van 

een gepersonaliseerd dagboek voor de cliënt/deelnemer, 

 het maken van duidelijke afspraken over het gebruik van het on-

linedagboek in het gehele hulpverleningsproces. 

 

 

De cliënt/deelnemer informeren over de online tool 

 Toon de cliënt/deelnemer hoe het onlinedagboek er concreet uit ziet. 

o Toon de onlinetool bijv. via een preview van een dagboek. 

o Toon een uitprint van een dagboek aan de cliënt/deelnemer. 

o Misschien maakte je op voorhand reeds een gepersonaliseerd 

dagboek voor deze cliënt/deelnemer aan en toon je dit al aan de 

cliënt/deelnemer. 

 Geef basisinformatie over privacy, wachtwoorden  

o Alle noodzakelijke info en garantie over de privacy, de deontolo-

gie, het gegeven dat er met een login en wachtwoorden wordt 

gewerkt … 
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 Informeer over mogelijkheden en beperkingen van de tool 

o Personaliseerbaarheid,  

o Overzichten via grafieken en tabellen,  

o De mogelijkheid om berichten te verzenden, het systeem van de 

herinneringen … 

 Geef ook de beperkingen aan 

o Is er al dan niet een chatmogelijkheid? 

o Berichten zijn niet bedoeld voor dringende situaties, 

o De onlinetool impliceert niet dat er constante verbinding is met 

de begeleider …. 

 Tip: Maak een flyer voor je cliënten/deelnemers met een stappenplan 

om in te loggen in het onlinedagboek (zie bijlage 4). 

 

De cliënt/deelnemer motiveren om het onlinedagboek te 

gebruiken  

 Probeer om de persoonlijke meerwaarde voor de gebruiker duidelijk 

te maken.  

Je kan hierbij vertrekken van de voordelen die jij als begeleider ziet 

voor het (zorg)traject in zijn totaliteit. Omschrijf die duidelijk, benoem 

de concrete voordelen van het onlinedagboek voor die specifieke ge-

bruiker. Beklemtoon waar deze tool een krachtig hulpmiddel kan zijn 

voor de begeleiding.  

Hierbij is het essentieel om aansluiting te vinden bij de gebruiker, om 

samen op zoek te gaan naar wat het specifieke voordeel voor 

hem/haar kan zijn zodat het gebruik van deze tool echt een win-win 

effect heeft. 

 

Goed om weten:  

 Sommige cliënten/deelnemers hebben tijd nodig en willen het ge-

bruik van deze tool even laten bezinken, om pas in een volgend ge-

sprek aan te geven of ze hiermee aan de slag willen gaan en op welke 

manier. 

 Het moeilijke is dat cliënten/deelnemers pas vaak na een periode van 

gebruik de voordelen van deze tool correct inschatten! De uitdaging 

ligt dus bij jou als begeleider om dit in het voorbereidende gesprek al 

zo concreet en levendig mogelijk te maken. 

 Niet gemotiveerde cliënten/deelnemers een onlinedagboek laten 

invullen, lijkt weinig zin te hebben. Bevraging leert dat het niet gemo-

tiveerd zijn van cliënten/deelnemers de belangrijkste reden van afha-

ken is.  

 Begeleiders hebben een verschillende visie op het motiveren van ge-

bruikers tot gebruik van deze onlinetool. Voorbeelden: 

“Niet opdringen! De gebruiker de volledige vrije keuze laten.” 

“Voor mij hoef je niet met dit dagboek te werken maar als je aan deze hulp-

vraag wil werken, is dit wel een handig middel.” 

 “Het invullen van het onlinedagboek is onderdeel van het zorgtraject” 

‘Als je het dagboek niet hebt ingevuld, is het moeilijker om situaties die je mee-

gemaakt hebt te bespreken.” 

 

De 2 volgende stappen, nl. ‘doel en inhoud bepalen’ en ‘afspraken ma-

ken’,  zijn pas aan de orde in hetzelfde voorbereidende gesprek als de 

cliënt/deelnemer op dat moment effectief aangeeft met het dagboek aan 

de slag te willen gaan. 
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Doel en inhoud (samen met cliënt/deelnemer) bepalen 

Ondersteunende vragen hierbij kunnen zijn: 

› Wat is het belangrijkste doel of opzet om een onlinedagboek in te 

zetten?  

› Is het doel van de cliënt/deelnemer hetzelfde als het doel van jou als 

begeleider?  Zo neen, zijn deze 2 doelen haalbaar/combineerbaar met 

elkaar?  

› Wat zal/wil de cliënt/deelnemer registreren? 

› Wat willen we te weten komen via dit dagboek? Wat kunnen/willen 

we dan met deze info doen? 

› Welk soort antwoorden heb je nodig om het (de) doel(en) van dit 

onlinedagboek te gebruiken? Zijn bepaalde dagboekelementen hier-

voor dan meer aangewezen? 

› Welk soort vragen en/of dagboekelementen spreken de cliënt/  

deelnemer het meest aan? (gesloten of open vragen, tekstvelden of 

tekstvakken met al dan niet voorgeprogrammeerde antwoordmoge-

lijkheden, sliders, tabellen …) 

› Is het verhelderend om met rubrieken te werken? 

› Welk concrete vragen (al dan niet met rubrieken) komen in het dag-

boek te staan?  

› Hoe uitgebreid moet dit dagboek zijn? Wordt een graduele opbouw 

voorzien? 

 

Afspraken maken over het gebruik van het onlinedagboek  

 

Checklist 

 Wie zal registreren? 

› Is het enkel de cliënt/deelnemer zelf die zal registreren? 

› Indien er meerdere dagboekgebruikers zijn, hoe zal dit gehan-

teerd worden?  

 Wanneer zal de cliënt/deelnemer registreren?  

› Dagelijks?  

› Enkele keren per week? 

› Alleen wanneer zich een bepaald incident of gevoel of situatie 

voordoet?  

› Registratie met terugwerkende kracht of niet? 

› Maak heel concreet wanneer de cliënt/deelnemer zijn/haar 

dagboek zal invullen! Is dit haalbaar en realistisch? 

› Hoe zal de cliënt/deelnemer zichzelf aanzetten tot het invul-

len van het onlinedagboek? Via welke manier; post-its, in gsm 

als herinnering steken, iemand uit de omgeving die de cli-

ent/deelnemer aanspoort tot invullen, een sms van de bege-

leider? 
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 Duur van de registreerperiode? 

› Hoe lang zal de cliënt/deelnemer registreren? 

› Vanaf hoeveel registratie-momenten of registratiedagen of 

weken lijkt het zinvol om tot bespreking van de ingeputte ge-

gevens over te gaan? 

 Over gebruik van berichten en herinneringen: 

› Wel of niet berichten naar elkaar verzenden tijdens de regi-

streerperiode? Duidelijk uitklaren waar deze berichten voor 

dienen en waarvoor niet!  

› Wel of niet gebruik maken van gestandaardiseerde herinne-

ringsberichten naar de cliënt/deelnemer? Is dit helpend voor 

de cliënt/deelnemer of verhoogt dit de druk?  

› Vanaf hoeveel ‘oningevulde dagen’ verstuur je zo’n herinne-

ringsbericht? 

 Over lezen en bespreken van het dagboekmateriaal: 

› Lees je als begeleider het dagboekmateriaal voor het begelei-

dingsgesprek of bekijk je dit samen met de cliënt/deelnemer 

tijdens het begeleidingsgesprek? 

› Wanneer lees je als begeleider het ingebrachte dagboekmate-

riaal? Hoe vaak zal je dit tijdens de registreerperiode        

checken? 

› Bespreek je de gegevens enkel met de cliënt/deelnemer       

tijdens de begeleidingsgesprekken of reageer je tussendoor 

ook al inhoudelijk op de dagboekgegevens? 

› Bereidt de cliënt/deelnemer zich (ook) voor op de bespreking 

van het dagboekmateriaal? Op welke wijze? 

Tips over afspraken maken 

 Inspraak van de cliënt/deelnemer bij het maken van deze afspraken is 

cruciaal. Hou rekening met de eigenheid van je cliënt/deelnemer! 

 Voor sommige cliënten/deelnemers is het zinvol om gemaakte af-

spraken op papier te zetten en als geheugensteuntje mee te geven. 

Dit afsprakenblad kan worden aangevuld met de (technische) inlog in-

formatie (zie flyer in bijlage). Zo wordt deze informatie gebundeld en 

is het overzichtelijk voor de cliënt/deelnemer. 

 Een dagboek (dagelijks) invullen vraagt echt wel engagement. Zorg 

daarom voor haalbare, realistische afspraken. Start bijv. met een kor-

te, afgebakende periode van bijv. 1 of 2 weken en evalueer dan. Be-

grens de registreerperiode. Maak hierover voor het van start gaan 

duidelijke afspraken. 

 Het dagboek materiaal lezen en analyseren vraagt ook tijd voor jou als 

begeleider. Zorg daarom ook voor haalbare, realistische afspraken 

voor jezelf. 

 Afspraken maken is belangrijk maar hou dit kort en bondig. Té lang 

hierover praten, kan de drempel verhogen voor de cliënt/deelnemer. 

 Als er meerdere dagboekinvullers zijn, is het maken van afspraken 

nog belangrijker!  

 Maak duidelijke afspraken i.f.v. noodsituaties. Noch het onlinedag-

boek zelf, noch de berichtenfunctie mag gezien worden of dienst 

doen dient als alarmsignaal! Spreek met de cliënt/deelnemer af waar 

hij of zij wel terecht kan in crisissituaties.  

 Denk samen met je cliënt/deelnemer na over hoe ze zichzelf eraan 

gaan herinneren om het dagboek in te vullen. Gaan ze anderen in-

schakelen om hem/haar eraan te herinneren? Of willen ze hier zelf 
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voor zorgen? Zoek samen met de cliënt/deelnemer naar iets wat 

hem/haar zou kunnen helpen. Gebruik de toepassing ‘herinneringen’ 

in de tool pas als blijkt dat de cliënt/deelnemer uit zichzelf hier niet 

toe komt. 

 Specifiek t.a.v. kinderen en jongeren: bespreek heel duidelijk wat wel 

en wat niet gedeeld mag worden met ouders of opvoeders. 

 Er zijn verschillende manieren voor de cliënt/deelnemer om de be-

spreking van het dagboekmateriaal voor te bereiden; 

› Doorlezen van het ingebrachte dagboekmateriaal. 

› Het al dan niet bekijken van overzichten, tabellen, grafieken,… 

› Het aanduiden of oplijsten van die inhouden die de cliënt/ 

deelnemer zeker wil bespreken met de begeleider.  

› Het noteren van eigen interpretaties of inzichten die de cliënt/ 

deelnemer hier zelf al uit haalt. 

 

1.4 Ontwerp een gepersonaliseerd dagboek 

In deze fase komt het er op neer om een onlinedagboek op te maken op 

maat van die specifieke cliënt/deelnemer. 

Onlinedagboeken kunnen voorbeelddagboeken bevatten die je als bege-

leider nog kan aanpassen, maar bieden ook de mogelijkheid om van een 

blanco blad te starten en zelf de (soort) vragen toe te voegen die je rele-

vant vindt.   

 Als je vertrekt van een bestaand dagboek dat je verder aanpast, ver-

geet dan niet om de (voorgeprogrammeerde) grafieken en tabellen 

en beschrijvingen ook aan te passen.  

 

Bij het ontwerpen van een gepersonaliseerd dagboek kan je: 

 Samen met de cliënt/deelnemer een onlinedagboek opmaken of zelf 

eerst een ontwerp van een dagboek opmaken 

 Kiezen voor een graduele opbouw van het dagboek 

 Diverse type vragen gebruiken 

 

Een dagboekontwerp maken: met of zonder de gebruiker  

Samen het onlinedagboek opmaken, heeft als belangrijkste voordeel dat 

de cliënt/deelnemer direct kan bijsturen. Zowel op vlak van inhoud, op 

vlak van eigen taalgebruik, op vlak van soort vragen (cfr. tool = soort dag-

boekelementen, qua opbouw of uitgebreidheid). Hoe meer het dagboek is 

opgesteld op een manier die de cliënt/deelnemer aanwakkert of haalbaar 

lijkt, hoe meer garanties dit biedt op effectief gebruik en invullen van het 

dagboek. 

Samen het onlinedagboek opmaken, vereist wel dat je als begeleider 

technisch voldoende vaardig bent om met deze tool te werken in aanwe-

zigheid van de cliënt/deelnemer. Als je teveel tijd ‘verliest’ aan de techni-

sche uitwerking ervan, kan dit demotiverend werken, zowel voor jezelf als 

voor de cliënt/deelnemer. 

Maak je zelf eerst een ontwerp van dagboek op, ga er dan vanuit dat dit 

‘slechts’ een ontwerp is. Dit ontwerp van dagboek moet dan uiteraard 

nog voorgelegd en besproken worden met de cliënt/deelnemer.  

Test eerst eens uit om te zien of alles duidelijk is want bij de opmaak, 

bekijk je dit in eerste instantie vanuit begeleidersperspectief. Pas als je 

echt in de cliënt/deelnemer zijn ‘positie’ kruipt, kan je merken of het vol-

doende duidelijk is. 
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Het voordeel om zelf eerst een ontwerp op te maken, is uiteraard dat je 

dit op eigen tempo en timing kan doen. Je bespaart ook tijd in het gesprek 

zodat je de volledige gesprekstijd kan wijden aan je cliënt/deelnemer. 

Als tussenoplossing kan je zelf ook een soort basisontwerp van een dag-

boek op papier maken en dat gebruiken als een soort leidraad om dan 

effectief samen met de cliënt het dagboek concreet op te maken. Je kan 

een tabel tekenen met in de linkerkolom het soort dagboekelement dat je 

wenst te gebruiken en in de rechterkolom de vraag die je zal stellen. 

 

Graduele opbouw van een online dagboek 

Als je denkt een onlinedagboek gedurende een langere periode te gebrui-

ken in een begeleidingsproces kan je een graduele opbouw voorzien van 

het dagboek.  

Voorbeeld : een ‘slaapdagboek van een baby’ – gradueel opbouwen  

› Eerst een registratieperiode met numerieke of gesloten vragen om zicht te 

krijgen op de frequentie van het in bed leggen en de duur van het in slaap 

vallen. 

o ‘hoe vaak werd Jorn in bed gelegd vandaag?’ (= numerieke vraag) 

o ‘hoe vaak heb je Jorn moeten gaan troosten voor hij sliep?’ (= nu-

merieke vraag) 

› Hierna kan je eventueel aanvullend (of vervangend) ingaan op de situaties 

en omstandigheden rond  het slapengaan. 

o ‘ wat is er gebeurd voor je Jorn in bed legde?’ (via tekstveld of 

meerkeuzeveld) 

o ‘ welke signalen gaf Jorn waaruit je afleidde dat hij moe was? (via 

tekstveld of tekstvak) 

› In een latere fase kan er misschien meer aandacht besteed worden aan de 

kinderbegeleider . 

o  ‘hoe was het voor jou om met het slaapgedrag van Jorn om te 

gaan?’ (= slider) 

o ’ wat heb je geprobeerd om hem te helpen zo snel mogelijk in 

slaap te vallen ?’ ( via tekstveld, meerkeuzeveld of tekstvak) 

Concreet kan je een graduele opbouw voorzien door: 

 bepaalde rubrieken of bepaalde vragen wel al op te maken maar nog 

niet zichtbaar te maken voor de cliënt/deelnemer in een eerste fase 

van registratie. 

 verschillende aparte dagboeken op te maken en bij een volgende 

registreerperiode een andere versie toe te voegen bij die cli-

ent/deelnemer (draagkrachtdagboek  mantelzorger – beknopte versie 

– draagkrachtdagboek  mantelzorger – uitgebreide versie). 

 Het voordeel van gradueel binnen een dagboek te werken is dat de 

resultaten (bijv. grafieken) in een en het zelfde dagboek zichtbaar 

blijven. 

 

Inhoud en soorten vragen 

Bij het opstellen van vragen zijn volgende aandachtspunten belangrijk:  

› Zijn de vragen voldoende duidelijk voor de cliënt/deelnemer? 

› Zorgen de pictogrammen (bijv. de smileys), de gebruikte schalen of 

bepaalde woorden voor eenzelfde interpretatie of begrip? (bv. wan-

neer geef jij een score 5?) 

› Worden de vragen als zinvol beschouwd, zowel door de cliënt/  

deelnemer als door de begeleider i.f.v. het doel? 

› Zijn de vragen uitnodigend genoeg voor de cliënt/deelnemer? 

› Bij kinderen/personen met een mentale beperking: kan een picto-

gram een inhoudelijke vraag ondersteunen/versterken? 
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Tips bij het ontwerpen van een gepersonaliseerd onlinedagboek  

 Let op dat de vele technische mogelijkheden van de tool je niet doen 

afwijken van het doel en opzet van het dagboek. 

 Maak eventueel voor je begint een lijstje van mogelijke vragen. 

 Stel je flexibel op. De regie ligt bij de cliënt/deelnemer; ga dus altijd in 

dialoog over hoe het dagboek er best uit zal zien. 

 Het dagboekontwerp samen met een collega maken/ bekijken/ over-

leggen, kan verrijkend werken. 

 Kom tot de essentie in functie van het doel, waak over ‘nice to know 

versus need to know’. 

 Stel niet teveel vragen in een dagboek. Begin eerder beknopt (3 of 4-

tal vragen). Als het invullen van het dagboek vlot verloopt, kan je (na 

overleg met de cliënt/deelnemer) extra vragen zichtbaar maken of 

toevoegen. Bij jonge kinderen is het belangrijk om korte en duidelijke 

vragen te stellen eventueel ondersteund met pictogrammen. 

 Soms kan het zinvol zijn om te vertrekken van hypotheses van de  

cliënt/deelnemer over de problematiek om tot concrete vragen te 

komen. Achteraf fungeren de antwoorden dan mogelijks ook als een 

toetssteen.  

Voorbeeld: In de sector kinderopvang werden er door de medewerkers (= deel-

nemer) veel vragen gesteld over de kwaliteit en de variatie van het voedsel dat 

de kinderen kregen. Er werd een ‘voedsel’-dagboek gebruikt om vragen en be-

denkingen te objectiveren.  

 Specifiek in het werken met kinderen: Start met toegankelijke, een-

voudige of heel concrete vragen zodat de drempel niet te hoog is. 

Bijv. ‘hoe was je dag?’ – ‘wat was er leuk?’  

1.5 Test – Check van het gepersonaliseerde onlinedagboek 

De laatste stap in deze voorbereidende fase is het effectief uittesten en 

bekijken van het onlinedagboek vanuit cliënt- of deelnemersperspectief. 

Deze stap doe je best samen met de cliënt/deelnemer.  Lukt dit niet, dan 

vraag je aan de gebruiker om alles zelf al eens uit te testen en je te laten 

weten of alles gelukt en duidelijk is. 

De bedoeling van deze test is om na te gaan of alle vragen duidelijk zijn en 

of het voor de cliënt/deelnemer lukt om met het onlinedagboek te wer-

ken. Bij het werken met kinderen en jongeren is dit extra belangrijk.  

Volgende taken komen hierin aan bod: 

 De cliënt/deelnemer laten inloggen; met mailadres en wachtwoord.  

 De mogelijkheden van de onlinetool met de cliënt/deelnemer bekij-

ken en/of uitleggen. Zo zijn er in de applicatie diverse pagina’s en 

tabbladen mogelijk:  

o Intropagina 

o Dagboek 

o Resultaten bekijken + eventueel downloaden 

o Berichten verzenden 

o Mijn profiel  

 Het dagboek nog eens samen overlopen en ook al eens laten invullen 

door de cliënt/deelnemer.  
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 Soms blijkt uit deze check dat er inhoudelijk of technisch onduidelijk-

heden zijn. Bijv.  het inloggen lukt niet, de intropagina roept vragen 

op, de opeenvolging van de verschillende vragen in het dagboek is 

niet echt logisch, een vraag is onduidelijk voor de cliënt/deelnemer, 

het is niet duidelijk voor de cliënt/deelnemer dat ze een volgende ru-

briek moeten aanklikken om de rest van de vragen in te vullen, be-

paalde vragen zijn al zichtbaar terwijl dit nog niet de bedoeling was in 

de startfase, de woordkeuze sluit niet helemaal aan bij de cliënt/ 

deelnemer, enz…  

 

Tips 

 Bij jonge kinderen is deze test héél belangrijk!  

 Toch ook even checken (of laten checken bij ouders van kinderen) of 

de pc waarop het onlinedagboek zal worden ingevuld over de nood-

zakelijke internetversie beschikt omdat dit problemen kan geven met 

lay-out, opslaan van gegevens …. (De website van bv. online dag-

boek.be werkt bv. optimaal via Internet Explorer 11, Google Chrome 

of Mozilla Firefox. Oudere versies van Internet Explorer worden niet 

ondersteund). 

2 Effectieve gebruiksperiode  

 

Dit is de fase waarin de cliënt/deelnemer registreert in het onlinedagboek 

en waarin gewerkt wordt met de inhoud van het verkregen dagboekma-

teriaal. 

 

Check 

Deze gebruiksperiode omvat volgende stappen: 

 Registreren door de cliënt/deelnemer, 

 Feedback geven tussendoor, 

 Voorbereiding van bespreking van het dagboekmateriaal, 

 Bespreking van het verkregen dagboekmateriaal, 

 Optioneel: het dagboek aanpassen en/of herwerken. 

 

 

2.1 Registreren door de cliënt/deelnemer 

Nu ligt de bal volledig in het kamp van de cliënt/deelnemer!  

Hij/zij moet nu aan de slag gaan, regelmatig registreren (vb. een dagelijks 

gezond-leven- dagboek) of enkel op specifieke momenten. (vb. een pest-

dagboek, enkel in te vullen op momenten dat het pesten zich voordeed.) 

Eigenlijk kan je het werken met een onlinedagboek beschouwen als een 

soort ‘huiswerkopdracht’. Het is een taak die de cliënt/deelnemer op zich 

neemt om uit te voeren in de tijd tussen twee begeleidingsgesprekken. 

Op die manier is de cliënt/deelnemer ook tussen de gesprekken bezig met  

zijn/haar proces.  
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Tips 

 Het effectief registreren in het onlinedagboek, zeker als dit dagdage-

lijks of zeer regelmatig dient te gebeuren, is een hele opgave voor de 

cliënt/deelnemer. Wees hier bij de opstart van de registreerperiode 

ook duidelijk in t.a.v. de cliënt/deelnemer. Dit kan ervoor zorgen dat 

de cliënt/deelnemer tijdens de besprekingen over het dagboek ook 

gemakkelijker zal durven aangeven wanneer dit niet lukt, wanneer dit 

te veel is, 

 Benadruk eerlijkheid bij het invullen van het onlinedagboek. Anders 

dient deze opdracht tot niets. 

 Moedig de cliënt/deelnemer aan om niet te lang te wachten om na 

een bepaalde gebeurtenis te registreren. Hoe langer de cliënt/ 

deelnemer zal wachten, hoe minder goed hij/zij zich zal herinneren 

wat er precies gebeurd is en wat zijn/haar gevoelens hierbij waren.  

 In de meeste contexten registreert de cliënt/deelnemer zelfstandig en 

dus zonder aanwezigheid van de begeleider. In het werken met kin-

deren/jongeren kan er ook voor gekozen worden om samen met de 

cliënt/deelnemer de dagboekregistratie te doen. Redenen hiervoor 

kunnen zijn:  

o het kind/de jongere heeft moeite om dit volledig zelfstandig in te 

vullen; 

o het kind/de jongere komt er zelf niet aan toe om het in te vullen, 

samen lukt dit wel; 

o het gebruik en het invullen van het onlinedagboek zorgt er soms 

voor dat het kind/de jongere makkelijker praat; 

o de interactie verloopt makkelijker; samen kijken naar een scherm, 

intikken en eventueel hierover praten voelt voor sommige cliën-

ten/deelnemers aangenamer aan en verloopt daardoor vlotter; 

o deze manier van aan de slag gaan met het onlinedagboek resul-

teert soms in het verkrijgen van meer, andere of aanvullende in-

formatie. 

 

2.2 Feedback geven tussendoor 

Het kan helpend, motiverend zijn voor de cliënt/deelnemer om tijdens de 

registreerperiode feedback of aanmoediging te krijgen bij het invullen van 

het onlinedagboek. In principe zijn hieromtrent reeds vooraf afspraken 

gemaakt. Je kan deze feedback bijv. geven via persoonlijke berichten of 

standaardherinneringen die in de online dagboekapplicatie zijn voorzien.  

 

Tips 

 Feedbackmogelijkheden in online dagboekapplicaties, beogen vooral 

het aanmoedigen en motiveren van de cliënt/deelnemer. Je hoeft dus 

niet per se de registraties al allemaal te hebben gelezen om een      

cliënt/deelnemer een aanmoediging te verzenden.  

 Maak gebruik van deze feedbackmogelijkheid. Voor jou als begeleider 

is dit niet zoveel werk maar voor de cliënt/deelnemer kan dit een we-

reld van verschil maken. 

 Het is mogelijk dat tussen twee begeleidingsmomenten soms meer 

dan een maand tijd zit. Toets vooraf de verwachtingen (inzake tussen-

tijdse feedback) van je cliënt/deelnemer af.  

 Als de cliënt/deelnemer zijn dagboek niet invult, is het aangewezen 

om herinneringen te verzenden om de cliënt/deelnemer alsnog aan te 

moedigen. Zicht krijgen op de oorzaak van het niet invullen van het 

dagboek gebeurt best in een face-to-face gesprek. 
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2.3 Voorbereiding van bespreking van dagboekmateriaal 

Er zijn zowel voor jezelf als begeleider als voor de cliënt/deelnemer ver-

schillende manieren om de bespreking van het dagboekmateriaal voor te 

bereiden; 

 Doorlezen van al het dagboekmateriaal. 

 Het specifiek focussen op de overzichten, tabellen, grafieken,… 

 Het noteren van eigen interpretaties of inzichten. 

 Het aanduiden of oplijsten van die inhouden die onderwerp van ge-

sprek kunnen zijn in het hulpverlenend gesprek. 

Over de wijze van voorbereiding zijn in principe vooraf met de cliënt/ 

deelnemer reeds afspraken gemaakt. 

 

2.4 Bespreking van het verkregen dagboekmateriaal  

Een begeleider voert de bespreking van het verkregen dagboekmateriaal 

in congruentie met de eigen begeleidingsstijl en de, al dan niet reeds op-

gebouwde, relatie met de cliënt/deelnemer. 

Er zijn verschillende manieren om de bespreking vorm te geven: 

 De cliënt/deelnemer zelf laten kiezen op welke inhouden van het 

dagboekmateriaal in de bespreking wordt ingegaan. 

 Samen in overleg bepalen op welke inhouden van het dagboekmate-

riaal in de bespreking wordt ingegaan. 

 Als begeleider vooral bepalen op welke inhouden van het dagboek-

materiaal in de bespreking wordt ingegaan.  

 

Volgende tips kunnen worden meegenomen ongeacht de aanpak of bege-

leidersstijl. 

 

Tips 

 Het werken met dit onlinedagboek en het bespreken van het inge-

brachte materiaal moet een onderdeel van de begeleiding zijn. Plan 

voor jezelf als begeleider in wanneer je het dagboek zal bekijken. 

 Geef de cliënt/deelnemer tijd en ruimte, om ook naast het bespreken 

van de inhoud, te ventileren over het invullen zelf. Hoe ervaart de  

cliënt/deelnemer het invullen van het dagboek? Wat valt mee of te-

gen? 

 Het centrale thema van het onlinedagboek gaat heel vaak over moei-

lijkheden, problemen,… Besteed daarom ook aandacht aan het posi-

tieve dat in het dagboek vermeld staat. 

 Als jij als begeleider bepaalt welke inhouden uit het dagboek worden 

besproken, geef dan jouw inbreng weer als ‘indrukken’ en toets deze 

af bij de cliënt/deelnemer. Wees voorzichtig met de interpretatie van 

de resultaten zonder dat je de cliënt/deelnemer hierover bevraagt. 

 Het dagboek is geen doel op zich. Het is een middel om één of meer-

dere doelen te bereiken. Gebruik het ingevulde dagboekmateriaal dus 

als een belangrijke aanzet in het bespreken van dit thema maar ver-

geet niet in het gesprek met de cliënt/deelnemer de inhoud eventu-

eel te verbreden. Niet alles zal in het dagboek staan, sommige inhou-

den zijn moeilijk neer te schrijven of sommige cliënten/deelnemers 

vinden dit schrijven niet zo evident. 

 Grafieken verduidelijken veel, het resultaat in een grafiek legt soms 

heel sterk de vinger op de wonde! Besef dat dit voor cliënten/deelne-

mers soms heel confronterend en ingrijpend kan zijn maar daarom 

net ook zo krachtig!  
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 Voorkom bij de bespreking dat de focus té sterk op het (eind)resultaat 

komt te liggen. 

Voorbeeld: bij een bewegingsactivatiedagboek is een concreet voornemen  

i.v.m. het aantal bewegingsactiviteiten niet behaald. Dan is het veel be-

langrijker om de aandacht te vestigen op wat hieruit kan geleerd of ge-

haald worden i.f.v. aanpak i.p.v. op het al dan niet behalen van dit voorne-

men op zich. 

 Bij de bespreking kan je werken met een uitprint van de resultaten of 

je bekijkt de resultaten samen op computer.  

 In een begeleidingsrelatie waarbij je de cliënt/deelnemer slechts spo-

radisch ziet, is het telefonisch bespreken van de resultaten een optie 

maar zeker geen ideale situatie.  

 

2.5 Eventueel het dagboek aanpassen, herwerken … 

 Als het opzet van het dagboek reeds bij aanvang voorzag in een gra-

duele opbouw, dan is het aanpassen of herwerken van het onlinedag-

boek een onderdeel van het voorziene tijdspad. 

 Los daarvan kan iedere bespreking een aanleiding zijn om het dag-

boek aan te passen of te herwerken. 

 Er kunnen aanpassingen nodig zijn van schoonheidsfoutjes, op vlak 

van taal, zinsbouw of inhoudelijk ... 

 Steeds zal het aanvankelijk vooropgestelde doel (van het dagboek in 

zijn geheel of van bepaalde vragen in het bijzonder) moeten gecheckt 

worden.  

 Op basis daarvan kan dan in overleg met de cliënt/deelnemer geke-

ken worden welke aanpassing het meest aangewezen lijkt. 

 

Tips 

 Laat de cliënt/deelnemer weten wanneer je de aanpassing hebt inge-

voerd. Je kan hierover communiceren via de berichtenfunctie in on-

linedagboeken! 

 Verander niet voortdurend. De rode draad is daardoor soms niet 

meer duidelijk voor je cliënt/deelnemer.  

 Voor sommige cliënten/deelnemers is de overstap naar een herwerkt 

dagboek moeilijk. Anderen vinden dit net tof; het doorbreekt de rou-

tine van het invullen. Een aanpassing werkt voor hen dus eerder als 

een bijkomende stimulans! Check bij je cliënt/deelnemer  wat dit met 

hem/haar doet. 
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3 Afsluiting 

 

Het afronden of afsluiten van het onlinedagboek is aan de orde als: 

 het doel waarvoor het dagboek werd ingezet, werd behaald.  

Voorbeeld: een angstdagboek met als doel zicht te krijgen op het aantal 

angstaanvallen, de ernst van de angst en hoe zwaar dit weegt op het func-

tioneren. Na een registreerperiode van een maand zorgen de grafieken en 

de overzichten voor meer duidelijke informatie en is het invullen van het on-

linedagboek niet meer nodig. 

Soms kan het behalen van het doel, zoals hiervoor, (verkenning van de pro-

blematiek), ervoor zorgen dat het onlinedagboek als tool ook nog voor an-

dere doelen in het begeleidingstraject wordt ingezet! 

 de cliënt/deelnemer er niet of onvoldoende toe komt om het online-

dagboek in te vullen. 

 de cliënt/deelnemer op een bepaald moment zelf aangeeft dat het 

dagboek voor hem/haar geen meerwaarde betekent waardoor verder 

invullen niet meer zinvol lijkt! 

Bij het afsluiten moet er duidelijke info gegeven worden aan de cli-

ent/deelnemer over: 

› wat er met de dagboekgegevens zal gebeuren. Dit zal/kan verschillen 

per concrete werksector. Bijv.  downloaden van alle ingeputte gege-

vens om te bewaren in een pdf-bestand in het dossier van de cliënt/ 

deelnemer. 

› of de cliënt/deelnemer zelf nog iets met de gegevens wil doen. 

› hoe lang deze gegevens worden bewaard. 

› vanaf wanneer de cliënt/deelnemer gedeactiveerd wordt en dus niet 

meer zal kunnen inloggen. 

 

 

 

Tips: 

 Het gebruik van het dagboek moet echt worden afgesloten. Het is niet 

de bedoeling om het gebruik ervan te laten uitdoven. Je stopt beter 

op een gepast moment, in overleg met de cliënt/deelnemer. 

 Bij het afsluiten van het gebruik van het onlinedagboek, kan het zinvol 

zijn om kort te evalueren. Een cliënt/deelnemer kan je tips of advie-

zen geven, voor-en nadelen van deze tool aangeven  … Zo kan je als 

begeleider hier tips uit mee nemen i.f.v. het gebruik van het dagboek 

bij volgende cliënten/deelnemers. 
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Deel 3: De actoren en hun invloed op het werken met onlinedagboeken 

 

1 De begeleider en zijn context 

Bij het gebruik van het onlinedagboek zijn er verschillende vertreksitua-

ties wat de actor ‘begeleider’ betreft: 

 Eén begeleider gaat aan de slag met een cliënt/deelnemer en zijn 

context. 

 Meerdere collega’s begeleiders volgen het onlinedagboek op. 

 Meerdere begeleiders, misschien ook externe hulpverleners, volgen 

het onlinedagboek op. 

 

1.1 Eén begeleider gaat aan de slag met een gebruiker en 

zijn context 

De begeleider die samen met de cliënt/deelnemer aan de slag gaat met 

een onlinedagboek is doorgaans een begeleider die professioneel in rela-

tie staat tot de cliënt/deelnemer. Soms is de begeleider die het online-

dagboek ontwerpt (samen met of voor de cliënt/deelnemer) een collega-

begeleider die zich binnen de organisatie als het ware ‘specialiseert’ in de 

opmaak van onlinedagboeken en hier gemakkelijker/sneller mee aan de 

slag gaat.  

1.2 Meerdere collega’s volgen het onlinedagboek op 

In sommige begeleidingscontexten (bijv. een residentiële setting met een 

multidisciplinair team) kan het zinvol of aangewezen zijn om een dagboek 

van een cliënt/deelnemer te delen met een of meerdere collega’s. Dit 

‘delen’ impliceert dat een collega ‘leesrecht’ krijgt en op die manier ook 

op de hoogte is van datgene wat een cliënt/deelnemer invult in zijn dag-

boek. Bij het delen van een onlinedagboek is enkel die begeleider die het 

onlinedagboek voor de cliënt/deelnemer aanmaakte gemachtigd om dit 

dagboek aan te passen, wijzigingen toe te voegen, enz… 

Voorbeeld:  

In een residentiele setting van de bijzondere jeugdzorg worden kin-

deren/jongeren zowel begeleid of ondersteund door de opvoeders – groepsbe-

geleiders als door  de gezinsbegeleider of ook nog aanvullend door een psycho-

loog. Ook al maakte de psycholoog een ‘kras-dagboek’ op samen met of voor 

de jongere en is deze professional diegene die dit met de jongere ook bespreekt, 

toch kan het zinvol zijn dat de twee andere begeleiders leesrecht krijgen in dit 

‘krasdagboek’. 

 

Niet onbelangrijk is uiteraard dat de cliënt/deelnemer op de hoogte is van 

het delen van de onlinedagboekinformatie en zich hiermee akkoord heeft 

verklaard.  
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1.3 Meerdere begeleiders, misschien ook externe  

begeleiders, volgen het onlinedagboek op 

De mogelijkheid bestaat dat het onlinedagboek ook gedeeld wordt met 

externe hulpverleners. Uiteraard moeten deze externe hulpverleners ook 

beschikken over een toegang tot de dagboekapplicatie zodat zij vanuit 

een eigen beheerderspaneel werken en het dagboek kunnen delen met 

elkaar. 

Voorbeeld: 

een jongere met gedragsproblemen wordt zowel door de leefgroepbegeleider 

van de voorziening waar hij verblijft als door de zorgcoördinator op school op-

gevolgd. Na gezamenlijk overleg is beslist dat beide begeleiders het dagboek 

opvolgen.  

 

 

2 De cliënt/deelnemer en zijn context 

 

De cliënt/deelnemer die aan de slag gaat met het onlinedagboek kan zo-

wel een kind, een jongere als een volwassene zijn. De mogelijkheid om 

dagboeken te personaliseren en pictogrammen te gebruiken helpen bij 

het afstemmen op de cliënt/deelnemer. 

Iedere cliënt/deelnemer is uniek en dat bepaalt ook hoe het onlinedag-

boek er concreet kan uitzien. 

 Is de cliënt/deelnemer iemand die graag zelf veel schrijft of juist liever 

niet? 

 Kan/wil de cliënt/deelnemer voldoende tijd maken om het dagboek in 

te vullen? 

 Ziet de cliënt/deelnemer dit dagboek als een werkvorm om te ventile-

ren of eerder als  een doelgericht, concreet registratie-instrument van 

hoofdzakelijk feitelijke gegevens? 

Meestal wordt binnen de welzijnssector het onlinedagboek ingevuld door 

één persoon en is de dagboekgebruiker de cliënt/deelnemer zelf. 

Toch is het ook mogelijk om met meerdere personen rond eenzelfde in-

houd of thema een onlinedagboek bij te houden. Bijv. de cliënt/ deelne-

mer en iemand uit zijn directe omgeving: partner, ouder, vriendin. 

 

2.1 Twee (of meerdere) personen vullen een gelijkaardig 

onlinedagboek in m.b.t. hetzelfde thema  

In de meeste situaties zal dit een onlinedagboek zijn dat vooral feiten, 

gedrag registreert en minder emoties van de betrokkenen bevraagt om-

dat het hier over verschillende dagboekgebruikers gaat. 

Als meerdere personen met één en hetzelfde dagboek aan de slag gaan 

met eenzelfde login, heeft dit volgende consequenties: 

 Het voordeel van samen in eenzelfde tool te werken is dat de inge-

vulde gegevens direct zichtbaar worden voor de beide dagboekinvul-

lers en voor de begeleider. Het ingevulde dagboekmateriaal kan zo 

ook samen verwerkt worden in grafieken, tabellen, overzichten …. Dit 

impliceert wel dat de betrokken dagboekinvullers zich bewust moeten 

zijn van deze transparantie! 

 Indien men de gegevens van de twee dagboekinvullers apart in resul-

taten wil laten verschijnen, kan er bij de opmaak van het onlinedag-

boek als beginvraag gevraagd worden wie het dagboek invult om zo 

te kunnen achterhalen van wie welke dagboekgegevens zijn. 
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2.2 Twee (of meerdere) personen vullen elk een onlinedag-

boek in met dezelfde vragen, maar met een eigen, 

persoonlijke login  

In dit geval kan enkel de begeleider  de beide ingevulde onlinedagboeken 

lezen. De twee gebruikers van het onlinedagboek hebben geen inkijk in de 

ingevulde dagboekgegevens van de andere persoon waardoor ze zich niet 

geremd moeten voelen om iets wel of niet in te vullen.  

Ook hier is het eveneens noodzakelijk duidelijke afspraken te maken met 

de twee gebruikers over hoe de begeleider met de verkregen informatie 

zal omgaan t.a.v. de beide partijen. Ook de begeleider dient zich heel dui-

delijk bewust te zijn van de eigen positionering t.a.v. deze twee gebrui-

kers.  

Voor de begeleider kruipt er ook meer tijd in om de apart verkregen dag-

boekgegevens samen te leggen en daarin dan zelf naar verbanden, aan-

dachtspunten,… te zoeken. 

Voorbeeld: ouders van een cliënt/deelnemer vullen een identiek dagboek in 

over de jongere. Als daar iets instaat dat belangrijk is, haalt de begeleider dit 

aan in het gesprek met de jongere en wordt er gekeken hoe hier eventueel mee 

aan de slag wordt gegaan 

 

2.3 Twee (of meerdere) personen vullen een online-

dagboek in met andere vragen over hetzelfde thema 

Dergelijke manier van werken biedt de mogelijkheid dat de cliënt/ deel-

nemer en iemand anders die ook betrokken is op de  problematiek of op 

de concrete leefsituatie, zich beiden kunnen focussen op verschillende 

aspecten of facetten van het thema. Waardoor beide personen maar ook 

de begeleider een breder zicht of inzicht kunnen krijgen in bepaalde beïn-

vloedende factoren. 

Voorbeeld:  

Een mantelzorger die de zorg voor zijn/haar dementerende ouder opneemt, 

vult dagelijks een persoonlijk draagkrachtdagboek in over hoe hij/zij zich voelt 

in de rol als mantelzorger, hoe zwaar de zorg weegt in combinatie met andere 

dagelijkse activiteiten en verantwoordelijkheden. 

De partner van deze persoon vult ook dagelijks een onlinedagboek in maar de 

focus ligt hier hoofdzakelijk op het concrete waarneembare gedrag van de 

partner/mantelzorger. 

Doel is om na het invullen van deze verschillende dagboeken deze gegevens bij 

elkaar te leggen om een ruimer zicht te krijgen op de situatie. 

 

2.4 Dagboekgebruiker/deelnemer registreert over een  

cliënt/deelnemer 

Dit onlinedagboek kan ook ingezet worden als een registratietool over 

een cliënt/deelnemer zonder dat de cliënt/deelnemer zelf registreert. 

Voorbeeld: Kindbegeleiders die registreren over een kind. 

Dan is het diegene die het onlinedagboek invult niet de cliënt/deelnemer zelf. 

De gebruiker kan iemand uit het directe sociale netwerk van de cli-

ent/deelnemer zijn. Het kan ook een (of meerdere) hulpverlener of begeleider 

zijn die de dagboektool invult. 

Redenen om onlinedagboeken op die manier in te zetten kunnen heel 

verschillend zijn: 

 De cliënt/deelnemer is zelf niet in staat om dit in te vullen. (bijv. een 

jong kind ...) 
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 De cliënt/deelnemer zelf ziet het niet zitten om het dagboek in te 

vullen maar gaat er wel mee akkoord dat anderen dit doen.  

 De tool maakt deel uit van een vastliggende, gestructureerde manier 

van werken die hoort bij het vaste begeleidingsaanbod van de organi-

satie, bijv. als een soort observatie-of registratiemiddel over iedere 

cliënt/deelnemer in bepaalde situaties bijv. kind-volgsysteem. 

De cliënt/deelnemer kan ook zijn dagboekresultaten meenemen in ande-

re begeleidingscontexten dan diegene waar met het onlinedagboek wordt 

gewerkt. 

 

 

3 De organisatie en haar context 

Naast de cliënt en de hulpverlener is ook de organisatie een actor in het 

werken met een onlinedagboek. 

 

3.1 De begeleider werkt binnen een organisatie 

In hoofdstuk 6 van deel 1 werd reeds ingegaan op de organisatorische 

randvoorwaarden die nodig zijn om op een kwaliteitsvolle manier met 

een onlinedagboek te kunnen werken: 

 Voldoende tijdsinvestering; 

 Volwaardige ICT-technologie; 

 Vorming en intervisie; 

 Financiële middelen; 

 Betrokkenheid van het schoolbeleid. 

Ook de organisatie van waaruit de begeleider werkt, is dus een onder-

steunende en beïnvloedende actor in het werken met onlinedagboeken. 

Dat vertaalt zich in volgende aspecten. 

Visie op onlinehulp of op ondersteunende onlinetools …  

In sommige organisaties wordt onlinehulp of een onlinetool met de nodi-

ge argwaan bekeken. Andere organisaties zijn overtuigd van de mogelijk-

heden van onlinehulp en willen onlinedagboeken implementeren in hun 

dagelijkse werking om zo blended hulpverlening te realiseren.  

Wordt het inzetten van een onlinedagboek beschouwd als een persoonlij-

ke keuze van een individuele begeleider of wordt dit gezien als een doel-

bewuste, weloverwogen organisatiekeuze?  

De visie op onlinehulp of op het gebruik van ondersteunende onlinetools  

vertaalt zich heel concreet in organisatorische randvoorwaarden voor het 

gebruik van een onlinedagboek.  

 

Visie op het geven van en werken met huiswerkopdrachten  

In welke mate is men overtuigd van de meerwaarde van een huiswerkop-

dracht op zich als een middel om de cliënt/deelnemer op een gestructu-

reerde wijze actief te laten werken tussen 2 begeleidingsgesprekken in 

(reflecteren, registreren,…. )?  

In welke mate is het werken en geven van huiswerkopdrachten offline of 

online al geïntegreerd in lopende begeleidingen?  

 

Het faciliteren van het werken met een onlinedagboek 

Voorziet de organisatie in de nodige ruimte en tijd om de onlinedagboek-

tool te leren kennen en er mee aan de slag te gaan met cliënten/ deelne-

mers? 

Ook praktisch dient het onlinedagboek gebruik te worden gefaciliteerd:  

› Zijn er voldoende computers met internettoegang beschikbaar? 
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› Beschikt de dienst enkel over desktoppen in een gemeenschappelijke 

ruimte?  

› Is je bureau niet ideaal omwille van zichtbaarheid van dossiers?  

› Zijn er gespreksruimtes met internettoegang? 

Kunnen tablets of laptops worden voorzien? 

 

3.2 De organisatie als eindverantwoordelijke 

Daarenboven is de organisatie verantwoordelijk voor de juiste ethische en 

juridische context waarbinnen met het onlinedagboek gewerkt wordt. Om 

daarbij tot een transparante werking te komen, is het wenselijk dat de 

organisatie werk maakt van twee ‘overeenkomsten’ in verband met het 

werken met het onlinedagboek. 

 Een ‘overeenkomst’ tussen de organisatie/begeleider enerzijds en de 

cliënt/deelnemer anderzijds; 

 Een overeenkomst tussen de organisatie enerzijds en de ICT-

leverancier anderzijds. 

 

De term ‘overeenkomst’ wordt bewust tussen haakjes gezet omdat de 

overeenkomst tussen organisatie en cliënt/deelnemer niet noodzakelijk 

betrekking heeft op een geschreven en ondertekend document tussen 

beide partijen, maar dat het ook om (aanvinkbare) info kan gaan op de 

website. 

 
De bedoeling van deze ‘overeenkomsten’ is om een transparante werking 

te garanderen voor alle betrokken partijen en daardoor de samenwerking 

tussen alle betrokkenen optimaliseren. Toegankelijkheid en verstaan-

baarheid staan in deze overeenkomsten dan ook centraal 

3.3 Een ‘overeenkomst’ tussen organisatie en 

cliënt/deelnemer 

Een overeenkomst over het werken met het onlinedagboek tussen de 
organisatie/begeleider enerzijds en de cliënt/deelnemer anderzijds wil 
een aantal werkafspraken verduidelijken die verband houden met de wij-
ze waarop met persoonlijke gegevens van de dagboekgebruikers omge-
sprongen wordt. 
 
Het is niet de bedoeling om van deze overeenkomsten sluitende ‘verzeke-
ringscontracten’ te maken waar alle mogelijke risico’s die aan het werken 
met een onlinedagboek verbonden zijn, tot in detail aangehaald en gere-
geld worden.  
 
In zo’n overeenkomst tussen organisatie en cliënt/deelnemer is het zinvol 
onder andere aandacht te besteden aan: 
 

 De bedoeling van het onlinedagboek; 

 Wie eigenaar is van de dagboekgegevens (cliënt/deelnemer of  

organisatie); 

 Wie de dagboekgegevens kan inkijken; 

 Afspraken over beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de werking 

van het dagboek; 

 Hoe dagboekgegevens bewaard worden (o.a. termijn en veiligheid); 

 Een klachtenprocedure. 

In bijlage 1 van deze handleiding is een checklist opgenomen op basis 

waarvan je als organisatie kan bepalen welke elementen je in een ‘over-

eenkomst’ met de cliënt/deelnemer wil opnemen en op welke wijze. 
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3.4 Een overeenkomst tussen organisatie en ICT-leverancier 

De kans is groot dat een organisatie in het welzijnswerk met een ICT-

leverancier werkt die het onlinedagboek aanbiedt. 

Een goede overeenkomst met duidelijke afspraken over de beschikbaar-

heid en werking van het onlinedagboek is dan ook noodzakelijk om op 

een kwaliteitsvolle wijze deze tool te kunnen aanbieden. 

In de ‘overeenkomst’ tussen de organisatie en de ICT-leverancier worden 

alle mogelijke werkafspraken verduidelijkt die verband houden met de 

wijze waarop met persoonlijke gegevens van de dagboekgebruikers om-

gesprongen wordt en de voorwaarden waarmee met het onlinedagboek 

kan gewerkt worden. 

Hierbij is het wel de bedoeling om van deze overeenkomst een sluitend 

‘verzekeringscontract’ te maken waarin alle mogelijke risico’s die aan het 

werken met een onlinedagboek verbonden zijn, aangehaald en geregeld 

worden.  

 

Volgende aspecten zijn zeker te overwegen bij het opmaken van zo’n 

overeenkomst: 

 Toegang, gebruik en beheer van het onlinedagboek en de cliëntgege-

vens; 

 Eigenaarschap van de dagboektool en de dagboekgegevens; 

 Afspraken over beschikbaarheid en kostprijs; 

 Afspraken over service level door de ICT-leverancier; 

 Afspraken over privacy en beveiliging van persoonsgegevens; 

 Afspraken over te voorziene extra kosten; 

 Afspraken over wat gebeurt bij stopzetting van dienstverlening door 

ICT-leverancier. 

 

In bijlage 2 van deze handleiding is een voorbeeld van een overeenkomst 

tussen een organisatie en een ICT-leverancier opgenomen. 
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Deel 4: Specifieke aandachtspunten  

Volgende aspecten in het werken met een onlinedagboek vereisen speci-

fieke aandacht:  

 Hoe de cliënt/deelnemer motiveren? 

 Werken vanuit een template of vertrekken van een leeg dagboek? 

 Voor- en nadelen van specifieke dagboekelementen 

 

1 Hoe de cliënt/deelnemer motiveren? 

 

De cliënt/deelnemer motiveren om te werken met een onlinedagboek is 

niet altijd vanzelfsprekend. 

In eerste instantie moet je een cliënt/deelnemer overtuigen om met het 

onlinedagboek aan de slag te willen gaan. Bij aarzeling kan je vragen wat 

de cliënt/deelnemer nodig heeft om het gebruik van het dagboek te zien 

zitten.  

Hierna komt het erop neer de gebruiker gemotiveerd te houden zodat de 

positieve effecten van het gebruik van het onlinedagboek ten volle tot zijn 

recht kunnen komen.  

Het is dus op verschillende momenten en via verschillende manieren aan-

gewezen om de cliënt/deelnemer te motiveren. 

 

1.1 Motiveren voor de effectieve start 

Enkele argumenten die je als begeleider kan gebruiken om je cliënt/    

deelnemer (intrinsiek) te motiveren: 

 De cliënt/deelnemer zal meer inzicht verwerven in de eigen situatie: 

verbanden ontdekken tussen gebeurtenissen, gevoelens, gedachten, 

gedragingen … 

 Ook de begeleider zal meer inzicht verwerven in de specificiteit van 

de situatie of in de eigenheid van de cliënt/deelnemer waardoor de 

begeleiding beter kan worden afgestemd op de cliënt/deelnemer en 

diens specifieke situatie. 

 Registreren in een dagboek vergemakkelijkt en stimuleert bewust-

wording en zelfreflectie. 

 Begeleiding stopt niet bij het beëindigen van een begeleidingsge-

sprek. Het onlinedagboek zorgt ervoor dat de cliënt/deelnemer be-

wust en zelfstandig aan de slag kan gaan. 

 De cliënt/deelnemer is zelf bezig met de aanpak van zijn/haar 

(hulp)vraag of problematiek waardoor de zelfredzaamheid (of het ge-

voel van zelfredzaamheid) vergroot. 

 Door de ‘hier-en-nu’-registratie in een onlinedagboek gaat géén in-

formatie verloren en kan er tijdens een begeleidingsgesprek veel ge-

makkelijker worden teruggegrepen naar een bepaalde situatie die 

zich in tussentijd voordeed. De transfer tussen het begeleidingsge-

sprek en de dagdagelijkse realiteit van de cliënt/deelnemer en vice 

versa wordt hierdoor bevorderd. 

 De cliënt/deelnemer kan zijn eigen situatie en/of evolutie beter 

(op)volgen: door de eigen registraties in het onlinedagboek (in plaats 

van reconstructie achteraf), door weergave in o.a. grafieken en tabel-

len, door het overzicht dat hierdoor ontstaat. 

 Een onlinedagboek biedt de mogelijkheid om heel doelgericht te fo-

cussen op bepaalde, afgebakende doelen.  
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Daarnaast motiveren ook volgende concrete zaken: 

 De naam of titel van het dagboek door de cliënt/deelnemer zelf laten 

invullen/geven: 

Voorbeeld: Mijn dagboek voor emotionele uitschieters – ‘bij de familie 

Janssens thuis’ - ‘Cindy’s bezoekdagboek’ - ‘Mijn goed-gevoel-dagboek’  

 De intropagina van het onlinedagboek personaliseren. Het spreekt 

aan als de cliënt/deelnemer op de intropagina de eigen naam, de 

concrete afspraken over het dagboek en het bespreken ervan, ziet 

staan. 

 Het taalgebruik in de dagboekvragen of elementen volledig aanpas-

sen aan de cliënt/deelnemer. 

Voorbeeld: Wanneer heb ik “goesting” om te “smoren” ? 

De verschillende labels van een smiley-balans bij de dagboekvraag: ‘hoe 

cool vond ik ’t weekend bij mijn pa?’ 

keicool –  cool – gewoon – stom – archie-stom 

 De vragen zoveel mogelijk vanuit de ik-persoon opstellen.  

Dit komt veel persoonlijker over waardoor de cliënt/deelnemer zich 

ook meer direct aangesproken voelt. 

Voorbeeld: ‘Hoe vond ik mijn weekend?’ i.p.v . ‘Hoe was het weekend?’  

 De cliënt/deelnemer inspraak geven in de keuze en het gebruik van 

de verschillende soorten dagboekelementen. 

Voorbeeld: Sommige cliënten/deelnemers voegen zelf graag iets persoon-

lijk in. Zij verkiezen dus eerder tekstvelden zonder voorgeprogrammeerde 

mogelijke antwoorden of een tekstvak waarin ze een zelfgeschreven tekst 

kunnen intikken. 

 Aangepaste ‘meer-info’ velden maken op maat van de cliënt/  

deelnemer kan verhelderend en dus ook motiverend werken. 

 Een onlinedagboek nadrukkelijk eindigen met een positief gegeven of 

evenwicht voorzien in de vragen en dus niet alleen focussen op pro-

blemen. 

Voorbeeld: Welk positief punt wil ik onthouden van vandaag? 

 Om kinderen en jongeren warm te krijgen voor het gebruik van het 

onlinedagboek is het van belang hoe je het dagboek bij hen aan-

brengt: 

o Overloop samen het dagboek en zorg dat alles duidelijk is. 

o Schets grondig waarom jullie het dagboek gebruiken en waarom 

je als begeleider wil dat het kind het invult. 

o Bespreek grondig met het kind welke informatie en hoe de in-

formatie zal worden besproken met de ouders. 

o Het is ook belangrijk de ouders te informeren over wat van hen 

wordt verwacht tijdens het proces. 

 

 

1.2 Motiveren tijdens de registreerperiode 

Tijdens de registreerperiode (tussen de besprekingsmomenten) kan je de  

cliënt/deelnemer motiveren door gebruik te maken van mogelijkheden 

binnen de onlinedagboektool. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door: 

 een persoonlijk bericht te verzenden; 

 gebruik te maken van de herinneringen-functie die je uiteraard op 

naam en op maat van je cliënt/deelnemer aanpast. 

 

Je kan in eerste instantie motiveren door een bericht of een herinnering 

te verzenden over het invullen van het dagboek op zich. Doch dit kan 

evengoed ook een kort inhoudelijke feedback zijn. 
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Voorbeelden:  

‘Super, Louise, dat je deze week opnieuw iedere dag je onlinedagboek hebt 

ingevuld!’ 

‘Ik vind het echt tof vast te stellen dat het je zo vaak lukt om het dagboek in te 

vullen!’ 

‘Wauw, heb je al eens naar je grafiek over je algemeen ‘goed gevoel’ van deze 

week gekeken? Als je dit vergelijkt met de grafiek van je eerste week registratie 

dan is dit een immens verschil! Houden zo!’ 

 

1.3 Motiveren tijdens de besprekingen 

Dit kan je doen door: 

 Het besprekingsmoment te starten met het bekrachtigen van de gele-

verde inspanningen. Blijf dit doen, ook bij consequente invullers! 

 Het invullen op zich, alsook wat dit bij de cliënt/deelnemer teweeg 

brengt, te bevragen. De cliënt/deelnemer voelt hierdoor dat je dit ook 

niet loslaat en dat je beseft welke inspanning dit hoe dan ook voor 

hem/haar betekent! 

 

1.4 Motiveren tijdens het totale traject 

 Waak erover dat je in heel het proces je cliënt/deelnemer blijft moti-

veren en triggeren. Dit is niet enkel nodig bij de opstart maar in de he-

le begeleiding.  

 Moedig de cliënt/deelnemer aan om ergernissen, problemen die het 

invullen of het gebruik van het onlinedagboek oproepen met jou te 

bespreken. Belemmeringen i.v.m. het gebruik en/of het invullen van 

het onlinedagboek moeten zo vlug als mogelijk worden weggewerkt 

want anders werkt dit heel demotiverend. 

 De aanpasbaarheid binnen deze tool is tevens zijn grote kracht. 

Wacht niet om aanpassingen in te voeren in het onlinedagboek als de 

cliënt/deelnemer aangeeft dat iets niet volledig is zoals hij/zij het 

verwacht had. 

 

Tips  

Wat met cliënten/deelnemers die niet gemotiveerd blijven of de gemaak-

te afspraken over het invullen niet nakomen? 

 Bij weerstand of bij niet invullen is het veel belangrijker te polsen naar 

de achterliggende redenen hiervan dan stil te staan bij het feit dat het 

onlinedagboek niet of onvoldoende is ingevuld. 

 Leg eventueel opnieuw uit wat de verwachtingen zijn i.v.m. het on-

linedagboek. Soms zijn cliënten/deelnemers niet altijd direct mee. 

 Niet gemotiveerde cliënten/deelnemers dwing je beter niet om nog 

verder met het onlinedagboek te werken. Dwingen kan immers een 

negatief effect hebben op de relatie begeleider - cliënt/deelnemer.  

 Ingevulde dagboeken kunnen heel confronterend zijn. Het komt er op 

neer om niet inhoudelijk te veroordelen op wat bij de cliënt/        

deelnemer niet is gelukt en waardoor dit in het dagboek zwart op wit 

komt te staan.  

Voorbeeld: een ingevuld alcoholdagboek toont aan dat de cliënt/           

deelnemer meer heeft gedronken de voorbije periode dan voordien. 
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2 Werken vanuit een template/voorbeelddagboek 

of vertrekken van een leeg dagboek? 

 

Bij het opmaken van onlinedagboeken kan je vertrekken van een be-

staand voorbeelddagboek (template) en dat bewerken of vertrekken van 

een leeg dagboek. 

Zo voorziet bv. de applicatie best in een aantal ‘voorbeeldtemplates’ en in 

de mogelijkheid om templates te delen met collega’s uit je organisatie. Dit 

levert mogelijke ideeën voor de opmaak van een gepersonaliseerd dag-

boek en zorgt ervoor dat niet elke begeleider telkens opnieuw het warm 

water moet uitvinden.  

 

Argumenten om te vertrekken vanuit een bestaande 

dagboektemplate 

 De inhoud sluit aan bij het gepersonaliseerde dagboek dat je wil op-

maken en kan dus dienen als een goed vertrekpunt. 

 De opbouw en de gebruikte dagboekelementen spreken jou en de 

cliënt/deelnemer aan en kunnen dus dienen als basis qua lay-out en 

structuur voor het gepersonaliseerde onlinedagboek dat je wil opma-

ken. 

 Het is voor sommige begeleiders en/of cliënten/deelnemers gemak-

kelijker en aangenamer om van een bestaande basis te kunnen ver-

trekken en enkele aanpassingen te doen om het onlinedagboek te 

personaliseren. 

 Tijdswinst voor de begeleiders. Het opstellen van een volledig nieuw 

dagboek vanuit een lege template vergt wel wat tijd. 

 Vele dagboektemplates vertrekken van een bepaalde visie die als 

basis of als onderbouw dient.  

In bijlage 3 van deze handleiding vind je 22 voorbeelddagboeken die ge-

bruikt (kunnen) worden in de welzijnssector. 

 

Argumenten om te vertrekken vanuit een lege template 

 Er kan direct op maat van de cliënt/deelnemers iets worden uitge-

werkt dat de motivatie en de betrokkenheid vergroot. 

 Je hebt de volledige vrijheid om het dagboek zowel qua inhoud als 

qua soorten vragen en dagboekelementen uit te werken. 

 Je vindt het gemakkelijker eerst een ontwerp te maken op papier dat 

je daarna kan inputten in het lege dagboek. 

 

Tips 

 Bekijk de aangeboden dagboektemplates als inspirerende voorbeel-

den. Lees zeker ook de beschrijving omdat deze duidelijkheid geeft 

over de doelen van deze voorbeeldtemplate en soms ook het metho-

dische denkkader weergeeft van waaruit deze tool is opgemaakt. 

 Gebruik geen standaardtemplate voor iedere cliënt/deelnemer, per-

sonaliseren is heel belangrijk i.f.v. motivatie van je cliënt/deelnemer. 
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3 Voor- en nadelen van specifieke  

dagboekelementen  

 

We bespreken hier aandachtspunten van mogelijke specifieke elementen 

en soorten vragen die in een onlinedagboek aan bod kunnen komen. 

 

3.1 Het vak ‘datum’ en ‘tijd’ 

Het dagboekelement ‘datum’ wordt in elk onlinedagboek automatisch als 

eerste veld opgenomen omdat registreren anders niet mogelijk is. Hierbij 

kan gekozen worden voor datum en/of tijd. 

 
 

Het al dan niet aanduiden van het tijdstip bij het begin van het dagboek 

heeft een invloed op de verdere inhoudelijke opbouw van het dagboek. 

De cruciale keuze die zich hierbij stelt is de volgende:  

Je gebruikt best enkel het vak ‘datum’ wanneer: 

 je wil dat de cliënt/deelnemer in het onlinedagboek registraties doet 

over 1 specifiek moment of voorval, 

 je wil dat de cliënt/deelnemer 1 keer per dag iets registreert.  

Je gebruikt best ook het vak ‘tijd’ wanneer je wil dat de cliënt/deelnemer 

meerdere keren per dag iets registreert.  

Voorbeeld: in het geval van een eetstoornis kan het handig zijn om zowel  

’s morgens, ’s middags als ’s avonds te laten registreren wat er gegeten werd.  

 

Of je meerdere keren per dag laat registreren hangt af van het doel en de 

inhoud van het onlinedagboek maar evenzeer van de haalbaarheid voor 

de gebruiker. 

 

3.2 Het vak ‘meer info’ 

Dit dagboekelement zorgt ervoor dat je als begeleider informatie kan 

invoegen voor de cliënt/deelnemer. Deze info verschijnt in een pop-up 

scherm als de cliënt/deelnemer er op klikt. 

Het invoegen van informatie heeft als doelstelling om ervoor te zorgen 

dat iedere cliënt/deelnemer die een bepaalde vraag in een dagboek moet 

invullen heel goed weet wat hier juist mee wordt bedoeld. 
 

Voorbeeld: In het draagkrachtdagboek voor mantelzorgers verschijnt bij de 

tabel over energiegevers en energienemers volgende informatie op het pop-

upscherm als de cliënt klikt op: ‘Meer Info: energienemers & energiegevers’. 
 

Energiegevers zijn activiteiten … Energienemers zijn activiteiten … 

… waarvan je geniet … waarbij de tijd niet vordert 

… waar je naar uitkijkt … waar je niet naar uitkijkt 

… die weinig inspanning kosten … waar je mentaal moe van wordt 

… die ook goed lopen als je wat 
onder druk staat 

… die extra moeite kosten wanneer 
je onder druk staat 

… die je bijna nooit uitstelt … die je vaak uitstelt 

… die niet noodzakelijk zijn, maar 
wel leuk 

… die ‘moeten’ of ‘er nu eenmaal 
bij horen’ 

… waar je met plezier aan terug-
denkt 

… die vaak opduiken in storende 
gedachten of waarover je piekert. 
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Het is moeilijk om algemene voorbeelden te geven. Wat voor de ene een 

activiteit is die energie geeft, is voor de andere misschien een activiteit 

die energie kost. Bijvoorbeeld: 

Samen met de collega’s lunchen kan een ENERGIEGEVER zijn voor Els om-

dat zij het heerlijk ontspannend vindt om wat te kunnen kletsen over de 

kinderen, maar kan voor Anke alleen maar meer stress zijn omdat ze dan 

’s avonds nog later thuis is (ENERGIENEMER). 

Karine vindt het een corvee om haar tijdsregistratie elke week aan te vul-

len in het elektronisch systeem (ENERGIENEMER). Voor Elke is het een 

welkome afwisseling en het moment van de dag waarop ze even haar 

gedachten kan afzetten en de cijfers invoeren (ENERGIEGEVER).  

 

Soms is het aangewezen om de informatie echt op maat en in de taal van 

die ene specifieke cliënt/deelnemer op te maken. In het werken met kin-

deren en/of jongeren of personen meteen mentale beperking kan dit echt 

noodzakelijk zijn. 

 

Tip 

 Vergeet niet om het ‘meer - info’ vak aan te passen als je een bepaal-

de vraag aanpast of als  je werkt vanuit een reeds bestaande template 

met reeds op voorhand ingevulde  informatie.  

 

 

 

 

3.3 Werken met ‘tekstvelden’ en vooraf ingevulde  

mogelijke antwoorden 

 

 

In een tekstveld kan de cliënt/deelnemer korte antwoorden (een of 

meerdere) invullen. Door de cliënt/deelnemer zelf ingevulde antwoorden 

verschijnen bij een volgende registratie automatisch als een mogelijk 

antwoord. 

Bij de opmaak van het onlinedagboek kan je als begeleider reeds voor-

beelden/mogelijke antwoorden ingeven. Het invoegen van voorbeeld-

antwoorden kan volgende effecten hebben: 

 Het vergemakkelijkt en versnelt de registratie voor de clënt/deel-

nemer. 

 Antwoorden op maat van de cliënt/deelnemer kunnen vooraf inge-

vuld worden. 

 Voorbeeldantwoorden kunnen inspirerend zijn voor cliën-

ten/deelnemers. 

 Cliënten/deelnemers die niet graag of liefst niet te veel zelf intypen, 

ervaren dit als gebruiksvriendelijk. 
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 Het is een gemakkelijke manier voor mensen die minder talig zijn. 

 Sommige begeleiders geven bewust geen voorbeelden in omdat ze in 

eerste instantie de cliënt/deelnemer zelf willen activeren en doen na-

denken. Hierdoor wordt vermeden dat de cliënt/deelnemer uit zich-

zelf niets inbrengt. 

 

Tips 

 Je kan er ook voor kiezen om bij de opmaak van het dagboek de voor-

geprogrammeerde antwoorden door de cliënt/deelnemer te laten 

bedenken zodat jij ze gewoon ingeeft. 

 Pols voor het gebruik van voorgeprogrammeerde antwoorden eerst 

grondig naar de motivatie van uw cliënt/deelnemer. Soms  zorgen 

voorbeeldantwoorden ervoor dat minder gemotiveerde cliënten/ 

deelnemers snel maar iets aanklikken.  

 

3.4 Werken met ‘tekstvakken’ 

 

 

Een tekstvak is een groot leeg vak waar de cliënt/deelnemer meer tekst 

kan intypen: bijv. eigen nota’s. Het gebruik van tekstvakken zorgt ervoor 

dat: 

 de cliënt/deelnemer uitgebreid en volgens eigen zin en behoefte tekst 

kan ingeven.  

 je hierdoor héél duidelijk (vaak ook aanvullende) informatie krijgt die 

de cliënt/deelnemer met jou wil delen, verbonden aan die dag of dat 

specifieke moment waarover geregistreerd wordt.  

 sommige cliënten/deelnemers tekstvakken gebruiken als een manier 

om te ‘ventileren’, wat voor henzelf heel helpend, ontladend werkt.  

 je als begeleider uiteraard meer tijd besteedt aan het doornemen van 

dit materiaal.   

 een tekstvak het meest aangewezen dagboekelement is voor het in-

voegen van een open vraag aan de cliënt/deelnemer. In de voor-

beeldtemplates komt dit soms aan bod in de rubriek ‘nota’s’. 

Sommige begeleiders suggereren om het dagboek steeds te eindigen 

met een tekstvak met een open vraag.  

Voorbeeld: ‘wat wil ik onthouden van vandaag?’ OF ‘waar wil ik het in ons 

eerstvolgend gesprek zeker over hebben’ 

 

3.5 Werken met ‘numerieke vakken’ en ‘sliders’ 

In een numeriek vak kan een cliënt/deelnemer enkel getallen invullen. 

Een slider is een balk (met smileys, puntenschaal, kleurbalk) waar een 

cliënt/deelnemer mee kan schuiven om zijn/haar antwoord aan te dui-

den.  
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Gegevens die in een numeriek vak of in een slider zijn ingevuld, zijn de 

basis voor het weergeven van resultaten in grafieken.  

 

Tips 

 Bekijk vooraf heel gericht welke gegevens je zichtbaar wil maken in 

grafieken en welk soort vraag je dan best stelt. 

 Laat je cliënt/deelnemer mee beslissen welke soort slider je kiest. De 

ene cliënt/deelnemer wil het liefst smileys, de andere zal eerder een 

cijfer-slider willen gebruiken. 

 Bespreek met je cliënt/deelnemer wat hij/zij verstaat onder de ver-

schillende labels. Een cijfer  5 op een 11-punt slider, wat betekent dat 

voor je cliënt/deelnemer?  

 Pas in sliders de labels onder de cijfers aan in de eigen woorden van 

de cliënt/deelnemer.  

 

 

 

 

3.6 Werken met ‘geavanceerde vragen’ 

Geavanceerde vragen zorgen ervoor dat vervolgvragen (op een keuze-

vraag) wel of niet verschijnen afhankelijk van het aangeduide antwoord 

door de cliënt/deelnemer.  

Werken met geavanceerde vragen kan heel nuttig zijn omdat: 

 de lay-out van het onlinedagboek zich automatisch aanpast afhanke-

lijk van het ingebrachte antwoord waardoor het dagboek minder lang 

wordt. 

 de cliënt/deelnemer geen enkele vraag moet beantwoorden die niet 

aan de orde is voor hem/haar. 

 er totaal andere vragen ingevoegd kunnen worden, die afhankelijk 

van de vertreksituatie (ja of neen) zinvol zijn.  

 de begeleider gericht vragen kan stellen die direct gelinkt zijn aan het 

concrete antwoord van de cliënt/deelnemer van die dag. 

 dit extra mogelijkheden biedt om ook te focussen op goede ervarin-

gen, goede dagen, sterktes van de cliënt/deelnemer … 

Voorbeeld: Hoofdvraag: Heb ik me vandaag woedend gevoeld?  

Antwoordmogelijkheden: Ja /Nee  

Bij het “ja” aanklikken, verschijnen aanvullend volgende vragen: 

› Wanneer was ik woedend? 

› Waar was ik toen? 

› Wat was de aanleiding voor dit gevoel? 

Bij het “nee” aanklikken, verschijnen aanvullend volgende vragen: 

› Wat heb ik vandaag gedaan? 

› Wat zou mij vandaag woedend hebben kunnen maken? 

› Hoe zorgde ik ervoor dat ik toen niet woedend werd? 
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Tip 

 Vergeet niet om bij ieder antwoord (“ja” of “nee”) toch minstens nog 

een vraag te voorzien.  Zeker als een geavanceerde vraag de begin-

vraag is van het onlinedagboek. Als je dit niet doet, dan is deze begin-

vraag meteen ook de eindvraag van het dagboek. Enkel inloggen om 

een ja- of een neen-antwoord aan te klikken is een te grote investe-

ring. Dit werkt demotiverend voor de cliënt/deelnemer en je blok-

keert ook het verkrijgen van andere, even interessante informatie. 

 

Voorbeeld: Hoofdvraag: Heb ik vandaag wiet gebruikt?  

Antwoordmogelijkheden: Ja /Nee 

Bij het “ja” aanklikken, verschijnen nog een hele reeks vragen. 

Bij het “nee” aanklikken, komt geen enkele vraag meer.  

Zo wordt er enkel informatie bevraagd over cannabisgebruik.  

 

 

3.7 Werken met ‘pictogrammen’ 

Het gebruik van pictogrammen is voor kinderen en personen die niet zo 

vlot kunnen lezen een ondersteuning bij het verduidelijken van de vraag. 

Het blijft ook met het werken met pictogrammen heel belangrijk dat het 

dagboek grondig met de cliënt/deelnemer wordt doorgenomen. 

Bij kinderen en jongeren die wel vlot kunnen lezen,  maakt het gebruik 

van pictogrammen het dagboek aantrekkelijker. Het oogt toffer. 

 

 

 

Tip 

 Maak gebruik van picto’s uit pictodatabanken - bijvoorbeeld Sclera.  

 Let er op dat je steeds picto’s kiest die herkenbaar zijn voor de leer-

lingen.  
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Bijlage 1 Checklist voor een ‘overeenkomst’ over het onlinedagboek tussen organisatie 

en cliënt/deelnemer 

De elementen uit deze ‘overeenkomst’ kunnen op 4 verschillende manieren kenbaar gemaakt worden aan de cliënt/deelnemer: 
 Een tekst op de inlogpagina van het onlinedagboek – waarbij de cliënt/deelnemer deze tekst bij het gebruik van de tool moet aanvinken als ‘ik ga  

akkoord met de voorwaarden’. Deze items zijn dezelfde voor iedereen die met het onlinedagboek werkt; 
 De introtekst na het inloggen in het gepersonaliseerde onlinedagboek. Deze items kunnen standaard worden ingebracht voor alle cliënten en/of  

gepersonaliseerd worden per cliënt/deelnemer; 
 Een verduidelijkende pop-uptekst in de loop van het dagboek; 
 Via mondelinge bespreking met de cliënt/deelnemer. 
 
Onderstaande items kunnen deel uitmaken van deze ‘overeenkomst’. 
Vink aan welke items voor het werken met het onlinedagboek vanuit jouw organisatie zinvol zijn en waar het item best geconcretiseerd wordt. 
Als je vindt dat dit item nergens moet opgenomen worden, vink je niets aan. 
 

 

item Standaard 
op  inlog-

pagina 

Geperso-
naliseerd 

na inloggen 

In een pop-
up-bijlage 

Monde-
ling mee 
te delen 

Wat is het doel / de meerwaarde van het onlinedagboek? 
(bijv. tijdens het invullen, voor het vervolg van de begeleiding …) 

 
 
 

 
 
 

Waarvoor is het dagboek niet bedoeld? 
(bijv. gebruik in crisissituaties) 

 
 

 
 

Wie is ‘eigenaar’ van deze dagboekgegevens? 
(= bijvoorbeeld, wie heeft het recht om te vragen om dagboekgegevens te verwijderen) 

 
 
 

 
 
 

Wie kan de dagboekgegevens inkijken? 
(bijv. de dagboekgebruiker(s), de hulpverlener(s), de ouders indien de dagboekgebruikers min-
derjarig zijn, andere hulpverleners/leerkrachten …) 

 
 
  

 
 

 

 



Onlinedagboeken voor welzijn 

 48  

 

item Standaard 
op  inlog-

pagina 

Geperso-
naliseerd 

na inloggen 

In een pop-
up-bijlage 

Monde-
ling mee 
te delen 

Welke afspraken worden gemaakt over het invullen van het dagboek? 
(bijv. frequentie, moment, door wie …)     

Wat kan de gebruiker doen en zien in het onlinedagboek? 
(bijv. gegevens invullen, gegevens aanpassen, overzichten bekijken en downloaden …)     

Wat kan de begeleider zien – transparantie? 
(bijv. wanneer de gebruiker het dagboek invulde, wat de gebruiker invulde, wanneer hij gege-
vens aanpaste …) 

 
 

 
 

Wat zal de begeleider met de dagboekgegevens doen? 
(bijv. hoe frequent hij/zij de dagboekgegevens bekijkt, of hij/zij tussentijds feedback geeft; of 
hij/zij via dagboekgegevens de volgende bijeenkomst voorbereidt) 

 
 

 
 

In welke situaties moet de begeleider ‘anderen’ informeren + wie? 
(bijv. meldingsplicht bij levensbedreigende situaties)     

Welke afspraken gelden over de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid over de werking 
van het dagboek?     

Wat blijft er achter op de computer van de dagboekgebruiker na het gebruik van het dag-
boek? 
(bijv. niets tenzij in historiek) 

 
 

 
 

Hoe beveiligd is het uitwisselen van dagboekgegevens? 
(bijv. dat daarom zo’n lang paswoord nodig is)     

Waar worden de dagboekgegevens verzameld? 
(bijv. naam en adres van ICT-organisatie)     

Worden dagboekgegevens veilig bewaard? 
(bijv. hoe veiligheid gegarandeerd wordt)     

Hoe lang worden dagboektemplates (op maat van cliënt/deelnemer) bewaard? 
(bijv. termijn – hoe lang na begeleiding)     

  



Onlinedagboeken voor welzijn 

 49  

Item Standaard 
op inlog-
pagina 

Geperso-
naliseerd 

na inloggen 

In een pop-
up-bijlage 

Monde-
ling mee 
te delen 

Hoe lang worden ingevulde dagboeken bewaard? 
(tip: opteer hier voor uniformiteit, nl. zelfde termijnen hanteren voor bijhouden van papieren 
dossiers of dossiergegevens.)  

   
 

Wat gebeurt er daarna met de dagboekgegevens? 
(bijv. of ze verwijderd of gedepersonaliseerd worden)     

Worden dagboekgegevens aan een cliënt-, deelnemerdossier toegevoegd (en zo ja welke 
gegevens)?     

Kunnen dagboekgegevens aan andere hulpverleners/organisaties doorgegeven worden? (+ zo 
ja, aan wie + onder welke voorwaarden)     

Kunnen geanonimiseerde dagboektemplates en –dagboekgegevens gebruikt worden voor 
onderzoeksdoeleinden? (+ onder welke voorwaarden)     

Waarvoor kunnen dagboekgegevens (buiten de begeleiding) gebruikt worden en onder welke 
voorwaarden?  
(bijv. voor onderzoeksdoeleinden – gedepersonaliseerd) 

   
 

Persoonlijke informatie over de dagboekgebruiker zal buiten de begeleidingssituatie niet 
gebruikt, noch doorgegeven worden.     

Kan de dagboekgebruiker beschikken over de dagboekgegevens na de begeleiding?     
(Onder welke voorwaarden) kan de dagboekgebruiker verder gebruik maken van het online-
dagboek ook als hij niet meer in begeleiding is bij de organisatie die hem de tool aanbood?     

Waar kan de dagboekgebruiker terecht met een vraag of klacht over het gebruik van het  
onlinedagboek?     
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Bijlage 2 Sjabloon van overeenkomst i.v.m. onlinedagboek tussen organisatie en ICT-leverancier 

Tussen 
 
[organisatie], ondernemingsnummer ………, met maatschappelijke zetel te [postnummer gemeente], [straat nummer], vertegenwoordigd door de [naam], 
[functie], 
 
en 
 
[ICT-organisatie], ondernemingsnummer ………, met maatschappelijke zetel te [postnummer gemeente], [straat nummer], vertegenwoordigd door de 
[naam], [functie], 
 
wordt het volgende overeengekomen: 
 
 
Artikel 1: voorwerp 
 
1.1. Deze overeenkomst heeft tot voorwerp het gebruik van [titel onlinedagboektool] dat eigendom is van [ICT-organisatie] door [organisatie] van [begin-

datum] tot [einddatum] 
 
 
Artikel 2: Eigenaarschap van [titel onlinedagboektool] 
 
2.1. Het functioneel werkende [titel onlinedagboektool] dat ontwikkeld werd door [ICT-organisatie] is eigendom van deze ICT-organisatie. [ICT-organisatie] 

behoudt de volledige eigendomsrechten. 
2.2. Ook wanneer op vraag van [organisatie] de [ICT-organisatie] aanpassingen aanbrengt aan de werking en/of functionaliteiten van [titel onlinedagboek-

tool] blijft de tool eigendom van [ICT-organisatie]. 
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Artikel 3: Een licentie [titel onlinedagboektool] inzetten 
 
3.1 [organisatie] heeft vanaf [begindatum] toegang tot [titel onlinedagboektool] met de mogelijkheden en functionaliteiten die het bevat op [datum]. 
3.2 Het gebruik van [titel onlinedagboektool] wordt begrensd tot [aantal] begeleiders en/of [aantal] actieve cliënten en/of [aantal] dagboekregistraties 

per maand. 
3.3 Als begeleiders krijgen enkel medewerkers van [organisatie] een log-in en wachtwoord om gebruik te maken van [titel onlinedagboektool]. 
3.4 De kostprijs voor deze licentie op [titel onlinedagboektool] gedurende deze periode bedraagt [aantal] euro; te betalen op volgende wijze: … 
 
 
Artikel 4: Eigenaarschap van dagboekgegevens en templates 
 
4.1 [organisatie] wordt eigenaar van de dagboektemplates die door haar medewerkers via [titel onlinedagboektool] worden ontwikkeld. 
4.2 [organisatie] (of de cliënt) is eigenaar van de dagboekgegevens die door ‘cliënten’ worden ingevuld via de onlinedagboeken die door haar  

medewerkers worden ingezet. 
4.3 [organisatie] (of de cliënt) heeft het recht om door [ICT-organisatie] dagboektemplates en/of dagboekgegevens bedoeld in 4.1 en 4.2 uit het program-

ma te laten verwijderen. 
 
 
Artikel 5: Beveiliging van dagboekgegevens door [ICT-organisatie] 
 
5.1 De ingebrachte templates en dagboekgegevens op [titel onlinedagboektool] worden door [ICT-organisatie] beveiligd via SSL (Secure Sockets Layer).  

Alle informatie die uitgewisseld wordt tussen gebruikers wordt 'versleuteld' bij verzending en vervolgens 'ontsleuteld' bij aankomst. 
5.2 [ICT-organisatie] brengt alle passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonlijke gegevens van deelnemers die door 

hen bewaard worden, te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
 
 
Artikel 6: Technische ondersteuning door [ICT-organisatie] 
 
6.1 Voor technische problemen bij het werken met [titel onlinedagboektool] is [ICT-organisatie] gratis bereikbaar via de helpdesk.  
6.2 Onder helpdesk bij technische problemen wordt verstaan: support betreffende het oplossen van fouten in de applicatie. Inhoudelijke ondersteuning  

bij het werken met [titel onlinedagboektool] wordt door [ICT-organisatie] niet voorzien. 
Binnen de 2 werkdagen wordt een oplossing gezocht. 
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6.3 Globale updates van [titel onlinedagboektool] om de tool met de huidige mogelijkheden en functionaliteiten verder optimaal te laten werken, worden 
gedurende de contractperiode gratis ter beschikking gesteld door [ICT-organisatie], tenzij deze updates of aanpassingen specifiek door [organisatie] 
werden aangevraagd in het kader van haar specifieke werking. In dat geval wordt in overleg een regeling uitgewerkt. 
 
 

Artikel 7: Verrijking en uitbreiding van [titel onlinedagboektool] 
 
7.1 Indien [organisatie] een eigen ‘look and feel’ willen geven aan [titel onlinedagboektool] of deze wil uitbreiden met andere toepassingsmogelijkheden 

of koppelen aan andere onlinetoepassingen, zal [ICT-organisatie] hiervoor een offerte opmaken. 
7.2 Per dagdeel voor het ontwikkelen van deze verrijking of uitbreiding van [titel onlinedagboektool] zal door [ICT-organisatie] een bedrag van … €  

aangerekend worden. 
7.3 Hierover wordt dan een aparte overeenkomst gemaakt. 
 
 

Artikel 8: Beëindiging van [titel onlinedagboektool] door [ICT-organisatie] 
 
8.1 Wanneer [ICT-organisatie] zich voorneemt om [titel onlinedagboektool] niet verder aan te bieden, gaan betrokken partijen met elkaar in overleg om 

overgangsmaatregelen uit te werken. 
Daarin wordt aandacht besteed aan volgende elementen: 
 Het stopzetten van [titel onlinedagboektool] kan pas ten vroegste zes maanden nadat de [ICT-organisatie] de [organisatie] per aangetekend  

schrijven in kennis stelde van het voornemen om de dienstverlening van deze tool te beëindigen; 
 Een laatste update van de prototypebeschrijving van de [titel onlinedagboektool] wordt bezorgd aan de [organisatie]; 
 Enkele bedrijven die [titel onlinedagboektool] kunnen uitwerken, worden gesuggereerd. 

8.2 [ICT-organisatie] behoudt na beëindiging van [titel onlinedagboektool] de volledige eigendomsrechten op de broncode die ter beschikking wordt  
gesteld 
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Artikel 9: Varia 
 
9.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Partijen zullen elk geschil dat voortvloeit uit de totstandkoming, de uitvoering, de  

beëindiging en/of de interpretatie van deze overeenkomst op minnelijke wijze trachten te regelen. Indien een minnelijke regeling onhaalbaar blijkt,  
zal het geschil door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement …... 

9.2 Deze overeenkomst kan niet worden gewijzigd of aangevuld worden tenzij door een schriftelijke overeenkomst die door alle partijen is ondertekend. 
9.3 De ongeldigheid, onwettelijkheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de geldigheid, wettelijk- 

heid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze overeenkomst. 

Deze overeenkomst loopt van [begindatum] tot [einddatum] en is mogelijks verlengbaar. Opgemaakt te [plaats] op [begindatum] in [aantal] exemplaren. 

Elke partij erkent één origineel exemplaar te hebben ontvangen. 
 

Voor [organisatie] Voor [ICT-organisatie] 

 

 

[naam]       [naam] 

[functie]      [functie] 
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Bijlage 3 Voorbeeldtemplates van onlinedagboeken 

Hierna volgen voorbeelden van onlinedagboeken die inzetbaar zijn in onderwijs. 

Bij iedere template is een beknopte omschrijving terug te vinden met de specifieke doelstelling/opzet ervan. 

Sommige van deze templates zijn ontwikkeld of gebaseerd op onlinedagboeken die tijdens de proefperiode effectief in reële praktijksettings werden ge-

bruikt en geven dit ook aan. Andere templates zijn ontworpen door de projectmedewerkers van dit Tetra-project. 

In dit overzicht is er tevens voor gekozen om één template als voorbeeld via printscreen zichtbaar te maken. De andere templates bevatten alle concrete 

dagboekvragen, met per vraag de vermelding van het specifieke dagboekelement dat hierbij is gebruikt. 

 

Inhoud 

1 Printscreen stemmingsdagboek ................................................................................................................................................................ 566 

2 Alcoholdagboek ......................................................................................................................................................................................... 577 

3 Autismedagboek over een kind ................................................................................................................................................................... 58 

4 Basis-emotiesdagboek (voor een kind) (met pictogrammen) ..................................................................................................................... 59 

5 Bewegingsactivatiedagboek ........................................................................................................................................................................ 60 

6 Bezoek(regeling)dagboek ............................................................................................................................................................................ 61 

7 Draagkrachtdagboek ‘De kenmerken van mijn groep’ ................................................................................................................................ 62 

8 Draagkrachtdagboek ‘Ik als begeleider in de gezinsopvang’ ...................................................................................................................... 63 

9 Draagkrachtdagboek ‘Mantelzorger’ (beknopte versie) ............................................................................................................................. 64 

10 Draagkrachtdagboek ‘Mantelzorger’ (uitgebreide versie) .......................................................................................................................... 65 

11 Energiedagboek ........................................................................................................................................................................................... 66 

12 Gevoelensdagboek ...................................................................................................................................................................................... 67 

13 Gezond Leven-dagboek ............................................................................................................................................................................... 68 
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14 Krasdagboek ................................................................................................................................................................................................ 69 

15 Pestdagboek ................................................................................................................................................................................................ 70 

16 Ruziedagboek............................................................................................................................................................................................... 71 

17 Schooldagboek............................................................................................................................................................................................. 72 

18 Slaapdagboek van een kind ......................................................................................................................................................................... 73 

19 Sollicitatiedagboek ...................................................................................................................................................................................... 74 

20 Studeerdagboek........................................................................................................................................................................................... 75 

21 Uitgavendagboek ......................................................................................................................................................................................... 76 

22 Vriendschapsboek ....................................................................................................................................................................................... 77 
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1 Printscreen stemmingsdagboek 

Omschrijving: Dit dagboek kan ingezet worden om zicht te krijgen op de eigen stemming alsook op factoren die de stemmingen beïnvloeden. 

 

 

 

Laatste vraag: Ik wil dit onthouden van vandaag: tekstvak 
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2 Alcoholdagboek 

Omschrijving: Het alcoholdagboek is in eerste instantie opgemaakt om binnen de geestelijke gezondheidszorg met cliënten aan de slag te gaan en vertrekt 

van de principes van cognitieve-gedragstherapie. Toch kan het ook in andere sectoren zinvol zijn om een cliënt/deelnemer (jongeren of volwassenen)  te 

laten stilstaan bij eigen alcoholgebruik, de functie ervan en het uiteindelijke gevolg van het drinken. 

 
Bron: Dit dagboek werd opgemaakt door Alcoholhulp.be . 

 
Dagboekvragen: 

 Mijn alcoholgebruik: Rubriek 

o Hoe sterk was mijn zin om te drinken? Slider  

o Hoeveel heb ik gedronken? Numeriek vak 

o Als ik zin had maar niet dronk, wat deed ik dan in de plaats? Enkelvoudig Tekstveld 

 Over de omstandigheden: Rubriek 

o Waar was ik? Enkelvoudig Tekstveld 

o Was ik alleen of waren er nog anderen in de buurt? Enkelvoudig Tekstveld 

o Wat was de situatie of wat gebeurde er? Tekstvak 

 Mijn gevoel, gedachten (of verwachtingen) en gevolg: Rubriek 

o Hoe voelde ik mij? Enkelvoudig Tekstveld  

o Wat dacht of verwachtte ik? Enkelvoudig Tekstveld 

o Wat was het gevolg van mijn drinken of niet drinken? Enkelvoudig Tekstveld 

 Tevredenheid: Rubriek 

o Hoe tevreden ben ik over dit resultaat? Smiley Slider 
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3 Autismedagboek over een kind 

 
Omschrijving: Dit dagboek helpt om meer zicht te krijgen op veel voorkomende gedragsproblemen: bijv.  agressief gedrag, oppositioneel en ongehoorzaam 

gedrag en driftbuien, bij kinderen met een ASS.  

 
Dagboekvragen: 

 
Is onderstaand gedrag vandaag voorgekomen bij het kind?: Rubriek 

 Ongehoorzaamheid (niet aan regels houden/niet doen wat ouders zeggen):  Keuzeveld: Ja/Nee 

 Zeuren/drammen/tegenspreken/discussiëren? Keuzeveld: Ja/Nee 

 Uitdagen / provoceren/anderen met opzet ergeren? Keuzeveld: Ja/Nee 

 Snel en vaak boos zijn? Keuzeveld: Ja/Nee 

 Veel ruzie met broertjes/zusjes? Keuzeveld: Ja/Nee 

 Driftbuien? Keuzeveld: Ja/Nee 

 Veel aandacht vragen, aandacht opeisen? Keuzeveld: Ja/Nee 

 Moet iets steeds op precies dezelfde wijze doen? Keuzeveld: Ja/Nee 

 Verzet bij verandering/overgangen/onverwachte situaties? Keuzeveld: Ja/Nee 

 Is niet van eigen idee/wens af te brengen? Keuzeveld: Ja/Nee 

Indien “Ja”: dan telkens 

In welke mate? Slider 5 punt 
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4 Basis-emotiesdagboek (voor een kind) (met pictogrammen) 

 
Omschrijving: Dit dagboek is vooral bedoeld als hulpmiddel/aanzet om een face-to-face gesprek met kinderen te voeren over de vier Basis-emoties. (Bang, 

Blij, Boos, Bedroefd) Dit dagboek focust in eerste instantie op jonge kinderen die niet altijd al in staat zijn te benoemen wat ze juist voelen en waardoor.  

Dit dagboek kan daarom ook worden ingezet bij personen met een mentale beperking. In dit dagboek wordt gebruik gemaakt van pictogrammen. 

 
Bron: Dit dagboek is gebaseerd op een dagboek opgemaakt vanuit een organisatie in de bijzondere jeugdzorg. 

 
Dagboekvragen: 

Blij: Rubriek 

 Was ik blij vandaag? Keuzeveld: Ja/Nee 

o Wat maakte mij blij vandaag? Tekstvak 

Boos: Rubriek 

 Was ik boos vandaag? Keuzeveld: Ja/Nee 

o Wat maakte mij boos vandaag? Tekstvak 

Verdrietig: Rubriek 

 Was ik verdrietig vandaag? Keuzeveld: Ja/Nee 

o Wat maakte mij verdrietig vandaag? Tekstvak 

Bang: Rubriek 

 Was ik bang vandaag? Keuzeveld: Ja/Nee 

o Wat maakte mij bang vandaag? Tekstvak 

Ik voelde mij vandaag vooral… Rubriek 

 Bang/Blij/Boos/Verdrietig: Enkelvoudig Tekstveld 

 Omdat… Tekstvak 

 Ik wil over vandaag nog het volgende vertellen… Tekstvak  
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5 Bewegingsactivatiedagboek 

 
Omschrijving: Dit beknopte dagboek kan worden ingezet om te registreren hoeveel en welke bewegingsactiviteiten de cliënt/deelnemer dagelijks doet. Ook 

de mate van tevredenheid over de geleverde inspanningen komt aan bod. 

 
Bron: Dit dagboek werd opgemaakt gebaseerd op een dagboek in de sector Bijzondere Jeugdzorg. 

 
Dagboekvragen: 

 Heb ik vandaag aan beweging gedaan?- Keuzeveld: Ja/Nee 

 Hoeveel zin had ik om te bewegen? Balansslider (Weinig/Veel) 

 Hoe lang heb ik aan beweging gedaan? Numeriek vak 

 Wat heb ik van beweging gedaan? Meervoudig Tekstveld 

 Hoe tevreden ben ik hierover? Smiley Slider 
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6 Bezoek(regeling)dagboek 

 
Omschrijving: Het bezoekdagboek kan gebruikt worden door een kind of een jongere om weekend- of dagbezoeken bij één van de ouders, grootouders of 

andere opvoeders te evalueren en te bespreken. (vaak in kader van echtscheidingssituaties of bij verblijf in een residentiële setting binnen de bijzondere 

jeugdzorg. 

Het dagboek omvat verschillende vragen over de tijdsduur, de activiteiten, het gevoel bij en na het bezoek, tips voor een volgend bezoek. 

 
Bron: Dit dagboek werd opgemaakt gebaseerd op een dagboek van VOT Jeugdhulp Ieper. 

 
Dagboekvragen: 

Ik vond het bezoek … Rubriek 

 Het bezoek was : Smiley Slider 

De tijd:  Rubriek 

 Ik vond het bezoek … Balansslider (te kort/te lang) 

Wat heb ik allemaal gedaan tijdens het bezoek? Rubriek 

 Tijdens het bezoek heb ik of ben ik …  Meervoudig Tekstveld  

 Deze activiteiten vond ik heel leuk: Meervoudig Tekstveld 

 Deze dingen waren niet zo leuk – Enkelvoudig Tekstveld 

De sfeer: Rubriek 

 Was er tijdens het bezoek ruzie met woorden? Keuzeveld: Ja/Nee 

 Was er tijdens het bezoek ruzie met geweld? Keuzeveld: Ja/Nee 

 Werd er tijdens het bezoek alcohol gedronken? Keuzeveld: Ja/Nee 

Mijn tevredenheid: Rubriek 

 Hoe tevreden ben ik over dit bezoek? Smiley Slider 

 Volgende keer wil ik tijdens het bezoek … Tekstvak 
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7 Draagkrachtdagboek ‘De kenmerken van mijn groep’  

 
Omschrijving: Het draagkrachtdagboek ‘De kenmerken van mijn groep’ werd ontwikkeld door twee pedagogische – en taalondersteuning (PTO) organisaties 

voor de sector zelfstandige gezinsopvang. Dit dagboek wordt ingezet, samen met de onthaalouder/begeleider, om zicht te krijgen op de draagkracht van de 

onthaalouder/begeleider. De focus wordt hier gelegd op het aantal kinderen in de groep en de impact daarvan op de onthaalouder. 

 
Bron: Dit dagboek werd samen ontworpen met de PTO-diensten Xzekoo en Knisper-VCOK. 

 
Dagboekvragen: 

Het aantal kinderen in de gezinsopvang vandaag: Rubriek 

 Vul in deze tabel in hoeveel kinderen werden vandaag opgevangen en vervolgens wat voor jou vandaag het ideale aantal kinderen zou zijn geweest: 

Tabel (Het aantal aanwezige kinderen– Het ideale aantal aanwezige) met de volgende onderdelen: totaal aantal; baby’s 0-6 maanden; kruipers 6-18 

maanden; peuters +18 maanden. 

 Dit deed ik om mijn aandacht te kunnen verdelen over de verschillende kinderen: Tekstveld 

 

Eigenschappen van de kinderen in de gezinsopvang vandaag: Rubriek 

 Werden er vandaag kinderen met een specifieke zorgbehoefte opgenomen? Keuzeveld: Ja/Nee 

 Hoe verliep de opvang van deze kinderen vandaag? Slider Smileys 5 punt 

 Welke factoren met betrekking tot de kinderen hebben een impact op mijn draagkracht? Tabel (Positieve impact– Negatieve impact) 

 Welk gevoel had ik vandaag bij de groep?: Slider Smileys 5 punt 

 Dit wil ik nog kwijt over vandaag? Tekstvak 
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8 Draagkrachtdagboek ‘Ik als begeleider in de gezinsopvang’ 

 
Omschrijving: Het draagkrachtdagboek ‘Ik als begeleider in de gezinsopvang’ werd ontwikkeld door twee pedagogische – en taalondersteuning (PTO) orga-

nisaties voor de sector zelfstandige gezinsopvang. Dit dagboek wordt ingezet, samen met de onthaalouder, om zicht te krijgen op de draagkracht van de 

onthaalouder. De focus gaat hierbij in dit dagboek naar beïnvloedende gedachten en andere motivationele factoren, alsook naar lichamelijke gewaarwor-

dingen. 

 
Bron: Dit dagboek werd samen ontworpen met de PTO-diensten Xzekoo en Knisper-VCOK. 

 
Dagboekvragen: 

 Met deze gedachte(n) ben ik aan mijn dag begonnen. Meervoudig Tekstveld 

 Lichamelijk voelde ik deze morgen de volgende zaken: Meervoudig Tekstveld 

 Mijn motivatie was vandaag: Slider Smileys 5 punt 

 Deze zaken hadden vandaag invloed op mijn motivatie: Tabel (Positieve invloed op mijn motivatie – Negatieve invloed op mijn motivatie) 

 Hoe goed is het mij gelukt om de veelheid en verscheidenheid aan taken uit te voeren?: Slider Smileys 5 punt 

 Hoe is mijn dag verlopen? Tabel (Wat liep er goed? – Wat liep er minder goed?) met volgende onderdelen: verzorging; eten; slapen; spelen; onthaal; 

dagstructuur; administratie. 

 Met deze gedachte(n) heb ik de dag afgesloten: Meervoudig Tekstveld 

 Lichamelijk voelde ik deze avond de volgende zaken: Meervoudig Tekstveld 

 Hoe heb ik het vandaag gedaan? Slider 

 Dit wil ik nog kwijt over mijn draagkracht vandaag: Tekstvak 
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9 Draagkrachtdagboek ‘Mantelzorger’ (beknopte versie) 

 
Beschrijving: Dit dagboek wil de draagkracht - draaglast van een mantelzorger in kaart brengen.  

 
Bron: Dit dagboek is gebaseerd op een ontwerp van CM Midden-Vlaanderen. 

 
Dagboekvragen 

 Hoe was mijn dag? Smiley Slider 

 Heb ik vandaag voor mijn X gezorgd? Keuzeveld: Ja/Nee 

 Wat gaf mij vandaag energie of niet? Tabel: Energiegevers/Energienemers + meer info rubriek 

o Algemeen 

o In de zorg voor … 

 Mijn energiebalans: Balansslider (weinig energie/veel energie) 

 Wat wil ik onthouden van vandaag? Tekstvak 
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10 Draagkrachtdagboek ‘Mantelzorger’ (uitgebreide versie) 

 
Beschrijving: Dit dagboek wil de draagkracht - draaglast van een mantelzorger in kaart brengen. Dit is een uitgebreide versie omdat er meer concreet inge-

gaan wordt op de zorg zelf (de soort zorg, de tijdsinvestering, wie deze zorg op zich nam, de gevoelens over of bij het opnemen van de zorg) maar ook op de 

impact van de zorg op de mantelzorger zelf op verschillende fronten.  

 
Bron: Dit dagboek is gebaseerd op een ontwerp van CM Midden-Vlaanderen. 

 
Dagboekvragen 

De zorg voor mezelf: Rubriek 

 Ik voelde me vandaag in het algemeen: Smiley Slider 

 Mijn algemene energiegevers en energienemers waren: Tabel: Ener-

giegevers/Energienemers 

 Heb ik vandaag iets gedaan voor mezelf? Keuzeveld: Ja/Nee 

 Wat heb ik gedaan? Meervoudig Tekstveld 

 

De zorg voor X: Rubriek 

 Heb ik vandaag voor X gezorgd? Keuzeveld: Ja/Nee 

Indien “Ja”: 

o Hoe lang heb ik vandaag voor X gezorgd? Numeriek vak 

o De zorg gaf me vandaag… Smiley Slider (heel slecht ge-

voel/heel goed gevoel) 

o Energiegevers en -nemers in de zorg voor X: Tabel: (Wat liep 

goed?/Wat viel zwaar?) met volgende onderdelen: de zorgta-

ken, de relatie met X … + meer info rubriek 

o Ben ik vandaag over mijn grens gegaan? Keuzeveld: Ja/Nee 

o Wat maakt dat ik over mijn eigen grens ben gegaan? Tekstvak 

 Impact op eigen welbevinden: Meervoudig Tekstveld 

 Houdt de zorg voor X mij wakker ? Keuzeveld: Ja/Nee 

Indien “Ja”: Welke thema's of vragen omtrent (de zorg voor) X hou-

den me wakker ? Enkelvoudig Tekstveld 

Inschakelen van anderen in de zorg voor X: Rubriek 

 Wie heeft de zorg voor X vandaag opgenomen?  

Meerkeuzeveld (ikzelf, niemand, kleinkinderen, oppas, gezinszorg, 

verpleging, broers/zussen, iemand anders) 

 Zou ik iemand extra willen inschakelen om (een stukje van) de zorg 

voor X mee op te nemen ? Keuzeveld: Ja/Nee 

Indien “Ja”: Wie zou ik willen inschakelen en waarvoor? Enkelvoudig 

tekstveld 

 

Mijn nota’s: Rubriek 

 Ik wil dit onthouden over vandaag – Tekstvak 
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11 Energiedagboek  

 
Omschrijving: Dit dagboek kan ingezet worden om de eigen energiebalans in kaart te brengen en zicht te krijgen op energiegevers en –nemers.  

 
Dagboekvragen: 

 Ik voelde me vandaag in het algemeen : Balansslider 

 Mijn energiebalans was vandaag: Balansslider: weinig energie/ veel 

energie  + meer info- rubriek  

Meer Info: 

Een gezonde energiebalans is een balans die in evenwicht is; waarbij 

er voldoende 'energiegevers' zijn om de 'energienemers' aan te  

kunnen. 

Is er een evenwicht tussen de verantwoordelijkheden en taken die je 

moet opnemen en de rust en tijd die je voor jezelf hebt? Draag je veel 

zorg voor anderen in je omgeving en krijg je daar ook warmte en 

energie van anderen voor terug? 

Je kan je hierbij de volgende vragen stellen: 

 Heb ik voldoende momenten om tot rust te komen? 

 Kan ik mijn batterij af en toe weer opladen? 

 Heb ik het gevoel met zinvolle dingen bezig te zijn? 

Heb je veel energie? Schuif de slider naar rechts. Heb je minder  

energie dan anders? Schuif de slider naar links. 

 Mijn energiegevers en energienemers waren:  

Tabel : Energiegevers/Energienemers + meer info rubriek. 

 

 Wat ik nog wil onthouden over vandaag:  Tekstvak 

Energiegevers zijn activiteiten... Energienemers zijn activiteiten... 

...waarvan je geniet of die voor-
bij vliegen 

...waarvan de tijd niet vordert en die 
inspanning vragen 

...waar je naar uitkijkt ...waar je niet naar uitkijkt 

...die moeiteloos gaan en geen of 
weinig inspanning kosten 

...waar je (mentaal) moe van wordt 

...die jij vanzelfsprekend vindt, 
maar waarvoor anderen je be-
wonderen 

...die anderen vanzelfsprekend lijken 
te vinden, maar jou moeite kosten 

...die ook nog goed lopen als je 
wat onder druk staat 

...die extra moeite kosten wanneer je 
onder druk staat 

...die je bijna nooit uitstelt ...die je vaak uitstelt 

...die niet noodzakelijk zijn, maar 
wel leuk 

...die 'moeten' of 'er nu eenmaal 
bijhoren' 

...waar je met plezier aan (terug) 
denkt 

...die vaak opduiken in storende ge-
dachten of waarover je piekert 
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12 Gevoelensdagboek 

 
Omschrijving: dit dagboek peilt naar de gevoelens van een leerling, met de focus op de moeilijke momenten.  

Bron: Dit dagboek is gebaseerd op een dagboek opgemaakt vanuit De Korf. 

 
Dagboekvragen: 

Mijn gevoel en gedachten (of verwachtingen): Rubriek 

 Hoe voelde ik mij over het algemeen vandaag? Balansslider (goed/ slecht) 

 Welke gevoelens had ik allemaal vandaag? Meerkeuzeveld (boos, blij, bang, bedroefd, kwaad, ...) 

Goede en moeilijke momenten: Rubriek 

 Mijn goede en moeilijke momenten waren: Tabel : Goede  momenten/ Moeilijke momenten met volgende onderdelen: op school , thuis. 

Moeilijke momenten op school: Rubriek 

 Hoe vaak had ik vandaag een moeilijk moment op school? Numeriek vak 

 Waar was ik tijdens mijn moeilijk(e ) moment(en)? Meervoudig Tekstveld 

 In welke situatie(s)  kreeg ik een moeilijk moment? Tekstvak 

Mijn reactie op het moeilijkste moment vandaag: Rubriek 

 Wat deed ik  toen ik mij slecht voelde? Meervoudig Tekstveld 

 Ben ik tevreden over mijn reactie? Keuzeveld: Ja/Nee 

Indien “Ja”: 

o Hoe tevreden ben ik over die reactie? Smiley Slider 5 punt 

o Wat heb ik hier nu uit geleerd? Meervoudig Tekstveld 

Indien “Nee”: 

o Wat wil ik de volgende keer anders doen? Meervoudig Tekstveld 

Mijn nota’s: Rubriek 

 Ik wil dit onthouden over vandaag: Tekstvak  
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13 Gezond Leven-dagboek 

 
Omschrijving: Dit dagboek is een hulpmiddel bij het activeren/ontwikkelen van een gezond leefpatroon. Het eet – en beweegpatroon wordt dagelijks gere-

gistreerd alsook de stemming van die dag.   

 
Bron: Dit dagboek is gebaseerd op een dagboek opgemaakt vanuit VCLB Gent. 

 
Dagboekvragen 

 Wat is mijn gewicht? Numeriek vak (in kg) + Meer info vak: slechts 1x per week invullen 

 Wat is mijn lengte? Numeriek vak (in cm) +  Meer info vak: slechts 1x per week invullen 

 Hoe voelde ik me vandaag? Smiley Slider 

 

Eetpatroon: Rubriek 

 Wat heb ik vandaag gegeten? Meerkeuzeveld (ontbijt, 10-uurtje, middagmaal, 4-uurtje, avondmaal) 

 

Eetdagboek: Rubriek 

 Tabel (Gezonde voeding + drank/Suikerrijke voeding + drank) met volgende onderdelen: ontbijt, 10-uurtje, middagmaal, 4-uurtje, avondmaal. 

 

Beweegpatroon: Rubriek 

 Heb ik vandaag aan beweging gedaan? Keuzevak (Ja/Nee) 

 Hoe lang? Numeriek vak 

 

 Wat ik wil onthouden over vandaag … Tekstvak  
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14 Krasdagboek 

 
Omschrijving: In dit dagboek kan het kind/de jongere aangeven wanneer er wel of niet werd gekrast, hoe erg dit was, in welke omstandigheden dit zich 

voordeed. Ook de tevredenheid over het eigen gedrag (wel of niet krassen) komt aan bod.  

Verder kunnen verbanden gelegd worden met eigen gevoelens en gedachten. Eventueel kan ook genoteerd worden wat er geleerd werd uit de situatie of 

wat de jongere anders wil kunnen doen. 

 
Bron: Dit dagboek is gebaseerd op een dagboek opgemaakt vanuit VOT Jeugdhulp Ieper. 

 
Dagboekvragen: 

 Heb ik vandaag gekrast? Keuzeveld:  Ik heb gekrast /Ik heb niet gekrast 

Indien: ‘Ik heb gekrast’ 

o Hoe ernstig zijn mijn verwondingen? Slider 

o Wat heb ik exact gedaan? Meervoudig Tekstveld 

 

Vooraf: Rubriek 

o Waar was ik? Enkelvoudig Tekstveld 

o Wat was de situatie of wat gebeurde er? Tekstvak 

Achteraf : Rubriek 

o Hoe voelde ik me achteraf? Meervoudig Tekstveld 

o Hoe tevreden ben ik over mijn reactie na het krassen ? Smiley Slider 5 punt 

o Als ik niet tevreden ben, wat wil ik dan een volgende keer anders doen? Meervoudig Tekstveld 

 

Indien: ‘Ik heb niet gekrast’ 

o Ik wil onthouden over vandaag … : Tekstvak 
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15 Pestdagboek  

 
Omschrijving: In dit dagboek kan een cliënt/deelnemer registreren hoe vaak hij of zij gepest werd, hoe erg het pesten was en in welke situatie dit pesten 

zich voordeed. Er kan  tevens geregistreerd worden hoe hij/zij hierop reageerde en de mate van tevredenheid over de eigen reactie. Het opzet is om uit de 

beschreven pestsituatie te leren en tot tips te komen i.f.v. alternatief gedrag. Dit dagboek is in eerste instantie opgemaakt voor kinderen/jongeren maar kan 

evengoed gebruikt worden bij volwassen die gepest worden (op het werk bijvoorbeeld). 

 
Dagboekvragen: 

 Werd ik vandaag gepest? Keuzeveld:  Vandaag werd ik gepest /Vandaag werd ik niet gepest  

Indien: “Vandaag werd ik gepest”: 

o Hoe vaak werd ik vandaag gepest? Numeriek vak 

o Kies 1 pestsituatie om te overlopen: Rubriek 

o Waar was ik? Enkelvoudig Tekstveld 

o Wie pestte mij? Enkelvoudig Tekstveld  

o Wat was de situatie of wat gebeurde er : Tekstvak 

o Hoe voelde ik me? Enkelvoudig Tekstveld  

o Wat dacht of verwachtte ik: Enkelvoudig Tekstveld  

o Hoe erg was het pesten voor mij? Slider 

o Mijn reactie: Rubriek 

o Ik reageerde op deze pestsituatie door: Meervoudig Tekstveld 

o Hoe tevreden ben ik over mijn reactie: Slider 

o Als ik tevreden ben over mijn reactie, wat heb ik hier dan uit geleerd? Meervoudig Tekstveld 

o Als ik niet tevreden ben, wat wil ik dan een volgende keer anders doen? Meervoudig Tekstveld 

 

Indien: “Vandaag werd ik niet gepest ?” 

o Wat vind ik leuk  om te onthouden over vandaag: Tekstvak 
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16 Ruziedagboek 

 
Omschrijving: dit dagboek laat de cliënt/deelnemer stilstaan bij de ervaren ruzies. Het kan ingezet worden om enerzijds te verkennen of de leerling vaak in 

ruzies betrokken is en om zijn/haar reacties bespreekbaar te maken.  

 
Dagboekvragen: 

 Wat is er gebeurd? Tekstvak 

 Met wie had ik ruzie? Enkelvoudig Tekstveld 

 Wat voelde ik allemaal  bij deze ruzie?  

Meerkeuzeveld  (bang, boos, verdrietig, machteloos, beschaamd, dom, gespannen, jaloers, zenuwachtig, onzeker, andere) 

 Welk gevoel was het sterkst in deze ruzie? 

 Hoe erg was dit gevoel? Slider 

 Wat maakte dat ik me zo voelde? Tekstvak 

 Hoe reageerde ik tijdens de ruzie? Meervoudig Tekstveld 

 Ben ik tevreden over mijn reactie? Keuzeveld: Ja/Nee 

Indien “Nee”:   

o Hoe wil/kan ik het anders doen? Enkelvoudig Tekstveld 

 Wat heeft deze ruzie mij geleerd? Tekstvak 
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17 Schooldagboek 

 
Omschrijving: het dagboek kan ingezet worden in het secundair onderwijs om het welbevinden van de leerling te verkennen.   

 
Bron: Dit dagboek is gebaseerd op een dagboek opgemaakt vanuit De Korf . 

 
Dagboekvragen: 

Hoe voelde ik me vandaag op school – tijdens de lessen? Rubriek 

 Bij welke vakken had ik vandaag een goed gevoel? Meervoudig tekstveld 

 Waarmee heeft dit te maken? Enkelvoudig Tekstveld 

 Bij welke vakken had ik vandaag geen goed gevoel? Meervoudig tekstveld 

 Waarmee heeft dit te maken? Enkelvoudig Tekstveld 

 Over de voorbije lessen van vandaag wil ik nog het volgende kwijt: … Tekstvak 

 

Hoe voelde ik me vandaag op school – tijdens de lesvrije momenten? Rubriek 

 Hoe voelde ik me tijdens de lesvrije momenten (speeltijd, middagpauze, ….)? Smiley Slider 5 punt 

 Over de lesvrije momenten van vandaag wil ik nog het volgende kwijt: … Tekstvak  
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18 Slaapdagboek van een kind 

 
Omschrijving: Dit dagboek wil het moeilijke slaapgedrag van een baby in kaart brengen in de kinderopvang of thuis.  

 
Dagboekvragen 

Aantal slaapmomenten: Rubriek 

 Hoeveel keer werd X vandaag in haar bedje gelegd om te slapen?: Numeriek vak 

 Hoeveel keer van die slaapmomenten is X effectief in slaap gevallen? Numeriek vak 

 Hoeveel keer van die inslaapmomenten heeft X langdurig gehuild? Numeriek vak 

 

Het ‘moeilijkste’ inslaapmoment vandaag: Rubriek 

 Waar was X? Tekstveld 

 Hoe hevig was het huilen van X? Slider 

 Ik reageerde op het huilen door: meervoudig Tekstveld 

 

Het ‘vlotste’ inslaapmoment vandaag: Rubriek 

 Waar was X? enkelvoudig Tekstveld 

 Heeft X gehuild bij dit ‘vlotste’ inslaapmoment?: Keuzeveld Ja/Nee 

 Hoe hevig was het huilen van X? Slider 

 Welke factoren spelen volgens mij mee in het feit dat X vlotter insliep? Meervoudig Tekstveld 

 

Bijkomende bedenkingen: Rubriek 

 Ik wil het volgende nog kwijt over X haar slaapgedrag: Tekstvak 
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19 Sollicitatiedagboek   

 
Omschrijving: Dit sollicitatiedagboek is een activeringsdagboek in functie van werkhervatting of werk zoeken.  In dit dagboek kan iemand registreren welke 

activiteiten werden ondernomen om werk te zoeken,  hoeveel tijd hieraan werd besteed,  welk gevoel/stemming dit teweeg bracht en wat de planning is 

i.v.m. het zoeken van werk.  

 
Bron: Dit dagboek is gebaseerd op een dagboek opgemaakt vanuit het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus maar kan in iedere setting worden ingezet. 

(jongeren/volwassen) 

 
Dagboekvragen 

Mijn zoektocht naar werk: Rubriek 

 Heb ik vandaag naar werk gezocht? Keuzeveld : Ja/Nee 

Indien “Ja”:  

o Wat deed ik om werk te zoeken/vinden? Meervoudig Tekstveld 

o Hoeveel tijd was ik hiermee bezig? Numeriek vak 

Indien “Nee”: 

o Waarom deed ik niets? Tekstvak 

Mijn stemming: Rubriek 

 Bij het zoeken naar werk voelde ik mij vandaag? Smiley Slider 5punt 

 Mijn gevoel bij het zoeken naar werk heeft te maken met… Tekstvak 

Mijn planning: Rubriek 

 Wat zijn mijn verdere plannen i.v.m. zoeken naar werk? Meervoudig Tekstveld 

 Kan ik dit zelfstandig aanpakken? Keuzeveld: Ja/Nee 

 Indien “Nee”: Wie of wat heb ik hierbij nodig? Meervoudig Tekstveld 

Vragen/bedenkingen: Rubriek 

 I.v.m. het zoeken naar werk heb ik nog volgende vragen/bedenkingen:…  Tekstvak 
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20 Studeerdagboek 

 

Omschrijving: dit dagboek focust op het studeergedrag van een cliënt/deelnemer. Het focust op zelfreflectie op de eigen studievaardigheden en inzet.  

  
Dagboekvragen: 

Studeren/ werken voor school: Rubriek 

 Heb ik vandaag gestudeerd? Keuzeveld: Ja/Nee 

Indien “Ja”:  

o Hoe lang heb ik gestudeerd/gewerkt voor school? Numeriek vak 

o Hoe tevreden ben ik over de tijd dat ik hiermee bezig was? Slider 5 punt 

o Waar zat ik om te werken voor school? Meervoudig tekstveld 

o Ben ik tevreden over wat ik heb gedaan? Slider 

o Waarom wel/niet? Tekstvak 

o Is dit een goede plaats voor mij om te studeren? Keuzeveld: Ja/Nee 

       Indien” Nee”: 

o Waar om niet? Meervoudig Tekstveld 

o Zie ik andere, betere plaatsen om te werken voor school? Meerkeuzeveld 

Indien “Nee”:  

o Waarom heb ik niet gestudeerd? Meervoudig Tekstveld 

 

Studeertip: Rubriek 

 Kan ik n.a.v. vandaag voor mezelf een goede tip halen ivm werken/studeren voor school? Keuzeveld: Ja/Nee 

Indien “Ja”: 

o Dit is mijn “studeer-tip” : Tekstvak  
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21 Uitgavendagboek 

 
Omschrijving: Dit uitgavendagboek wil jongeren/volwassenen doen stilstaan bij het eigen bestedingspatroon. 

 
Bron:  Dit dagboek is gebaseerd op een ontwerp van dagboek opgemaakt vanuit De Korf VZW, Bijzondere Jeugdbijstand. 
 
Dagboekvragen 

 Waaraan gaf ik geld uit vandaag? Meervoudig tekstveld 

 Hoeveel geld gaf ik uit? Numeriek vak 

 Welke uitgave(n) vind ik verantwoord/onverantwoord?   

Tabel: (Verantwoorde uitgaven/ Onverantwoorde uitgaven) 

 Ben ik tevreden over hoe ik mijn geld besteedde vandaag? Slider 

 Waarom? Enkelvoudig Tekstveld 
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22 Vriendschapsboek 

 
Omschrijving: dit dagboek heeft aandacht voor de (vriendschaps)relaties van de cliënt/deelnemer. De focus ligt op het aangaan van gesprekken met leef-

tijdsgenoten.  

 
Dagboekvragen 

 Heb ik een gesprek gehad met een leeftijdsgenoot? Keuzeveld: Ja/Nee 

Indien “Ja”: 

o Hoe tevreden ben ik over dit gesprek? Smiley Slider  

o Wat ging goed/niet zo goed in dit gesprek? Tabel: Wat goed ging/Wat niet zo goed ging 

 

Indien “Nee”: 

o Probeerde ik om te praten met een leeftijdsgenoot? Keuzeveld: Ja/Nee 

Indien “Ja”:  

o Mijn poging om te praten mislukte omdat… Enkelvoudig Tekstveld 

Indien “Nee”: 

o Wat hield mij tegen? Tekstvak 

o Wat leer ik hieruit? Enkelvoudig Tekstveld 

 

 Over praten met een leeftijdsgenoot wil ik nog het volgende kwijt: Tekstvak 
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Bijlage 4 - Flyer voor de cliënt/deelnemer 

Deze flyer kan je aan de cliënt(en)/deelnemer(s) bezorgen.  Het doel is dat de cliënt/deelnemer  hierdoor vlot kan inloggen op zijn onlinedagboek zodat 

hij/zij zelfstandig aan de slag kan. Voor sommige cliënten/deelnemers  kan het  interessant zijn om deze flyer visueel te ondersteunen (met foto’s en/of 

screenshots).  

  

   

[foto van de titel van de onlinedagboektool] 

 

 

 

Stap 1 Ga naar [titel website onlinedagboek]  

Stap 2 Tik je gebruikersnaam in.  

Stap 3 Tik je wachtwoord in.  

Door op het oogje te klikken, kan je kijken of je het wachtwoord wel juist hebt getypt. 

Stap 4  Ik ga akkoord. Altijd aanklikken! 
 Mij onthouden. Kan je aanvinken maar het moet niet. 

Door Mij onthouden aan te vinken zal je automatisch ingelogd worden bij het be-
zoeken van deze website. Wanneer je 7 dagen of langer niet actief bent geweest 
op deze website zal je opnieuw moeten inloggen. 
Let op: deze functionaliteit zal enkel werken als cookies in je browser zijn inge-
schakeld en deze niet verwijderd worden bij het afsluiten van je browser. 

Stap 5 Klik op Login. 

Stap 6 Ga naar je dagboek. 

Stap 7 Vul je dagboek in. 

Stap 8 Klik op Opslaan. 

Stap 9 Klik op Afmelden. 
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Bijlage 5 - Een overzicht van andere realisaties van dit ‘onlinedagboekproject’ 

 

 

Deze methodische handleiding voor het professioneel inzetten van on-

linedagboeken voor welzijn, is slechts één van de realisaties van dit Tetra-

project. Andere projectresultaten zijn: 

 Onlinedagboeken voor onderwijs – een methodiekhandleiding 

 Onlinedagboeken voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg  

– een methodiekhandleiding 

 Technische beschrijving van het prototype van een onlinedagboek 

 Technische handleiding voor het werken met een onlinedagboek 

 Een infographic over het werken met onlinedagboeken in geestelijke 

gezondheidszorg en verslavingszorg 

 Een infographic over het werken met onlinedagboeken in onderwijs  

 Een infographic over het werken met onlinedagboeken in welzijnswerk 

 

Al deze projectresultaten zijn terug te vinden op:  

http://www.onlinehulp-

arteveldehogeschool.be/onlinehulpmethodiek/onlinedagboeken/ 

 

Contact: 

Over dit onlinedagboekproject 
en deze projectrealisaties kan je contact opnemen met 
philippe.bocklandt@arteveldehs.be  

http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulpmethodiek/onlinedagboeken/
http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulpmethodiek/onlinedagboeken/
mailto:philippe.bocklandt@arteveldehs.be

