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Het eerste woord van het eindverslag is een dankwoord 

 
In dit eindverslag wordt – met als leidraad de verwachte leverbaarheden en PKI’s (key performance 
indicatoren) – een overzicht gegeven van de resultaten die we in het Tetraproject ‘Onlinedagboeken voor 
welzijnswerk en onderwijs’ (IWT 130 225) realiseerden tussen oktober 2013 en eind september 2015. 
 
Deze resultaten waren slechts mogelijk dank zij de cliënten die bereid waren om het onlinedagboek-in-
ontwikkeling te gebruiken tijdens hun hulp- of zorgproces. Meer dan 200 hulpverleners, zorgverstrekkers of 
begeleiders geloofden in de potentiële mogelijkheden van een onlinedagboek op maat van welzijnswerk, 
geestelijke gezondheidszorg, kinderopvang en onderwijs. Ze kregen van hun organisatie de kans om het 
onlinedagboek-prototype te leren kennen en er mee aan de slag te gaan. Hun ervaringen, feedback en 
aanbevelingen waren onontbeerlijk om dit project te realiseren. 
 
Dank ook aan die 46 organisaties die het onlinedagboek in hun praktijk wilden uittesten en aan de 11 
andere hogescholen, koepels of ICT-organisaties die in de gebruikersgroep het project mee stuurden. 
 
Dank aan het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) die het project financieel 
ondersteunde en aan de adviseur Carine Lucas die dank zij haar positieve feedback vertrouwen gaf. 
 
Dank ook aan Herwig Claeys en Vincent Verbruggen van Online-hulpverlening.be en aan de medewerkers 
van ISW Limits. Door de inbreng van hun knowhow bleef dit technologietransferproject geen ‘papieren 
constructie’ maar konden we vrij snel via een onlinedagboek dat werkt in de praktijk de mogelijkheden en 
de beperkingen van de tool ontdekken en van daaruit steeds verder optimaliseren. 
 
Ten slotte ook mijn waardering voor de 8 projectmedewerkers waarmee we dit project mochten 
vormgeven. De complementaire inbreng van Deb Vansteenwegen, Katleen Bogaerts, Fran Timmers (alle 
drie betrokken bij de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – onderzoeksgroep gezond-
heidspsychologie van de KU Leuven) en van de Arteveldehogeschoolmedewerkers Ase Vermeire (Opleiding 
Bachelor in Onderwijs), Giselinde Bracke (Opleiding Bachelor Pedagogie van het jonge kind) en Saskia 
Saelens en Martine de Zitter (Opleiding Bachelor in Sociaal werk) zorgde voor een sterke meerwaarde. 
Temeer omdat deze medewerkers hun academische inbreng vaak combineerden met contacten bij de 46 
betrokken organisaties waardoor we het werken met dit onlinedagboek steeds verder verfijnden. 
 
Dank zij al deze inbreng zijn we er van overtuigd dat via dit technologietransferproject een ‘onlinedagboek 
op maat van welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg en onderwijs’ ontwikkeld werd dat in de praktijk tot 
betere hulp, begeleiding, ondersteuning en zorg leidt. 
 
 
Philippe Bocklandt 
 
projectverantwoordelijke 
docent en onderzoeksmedewerker onlinehulp 
Arteveldehogeschool – Bachelor in Sociaal werk 
 
november 2015 
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1. Het ontwikkelen van een prototype voor het onlinedagboek 
 
Bij de aanvraag van dit project werd vertrokken van de ambitie om een prototype van een onlinedagboek 
te ontwikkelen waarbij 1 cliënt en 1 hulpverlener in de loop van een begeleidingsproces op basis van 
afgesproken parameters een aantal gegevens op maat van de cliëntvraag kunnen opvolgen. 
 
In de loop van het project kreeg het prototype van het onlinedagboek veel meer functionaliteiten. 
En dit om twee redenen: 
 enerzijds was er de inbreng van 57 organisaties uit de gebruikersgroep waarvan er 46 actief met het 

onlinedagboek aan de slag gingen. Hun opmerkingen, feedback en wensen zowel online, tijdens de 
basisvorming, intervisies of eindevaluatiegesprekken en op de gebruikersgroepbijeenkomsten waren 
impulsen om het onlinedagboek steeds verder te verfijnen; 

 anderzijds realiseerden de onderaannemers (Online-hulpverlening.be en ISW Limits) vrij snel in het 
project een onlinedagboekprototype dat in de praktijk kon ingezet worden (van maart 2014 tot 
september 2015).  

 
De belangrijkste bijkomende functionaliteiten van het prototype van onlinedagboek dat we in dit project 

realiseerden zijn: 
 Meerdere cliënten kunnen 
indien gewenst in hetzelfde dag-
boek gegevens invullen; 
 Meerdere hulpverleners – 
zelfs uit verschillende organisaties – 
kunnen eenzelfde dagboekevolutie 
opvolgen. Vanzelfsprekend zorgt 
het versleuteld verzenden van de 
info er voor dat aan de privacy-
verplichtingen wordt tegemoet 
gekomen. 
 Het onlinedagboek kan ook 
pictogrammen bevatten. Vragen en 
antwoorden kunnen via picto’s 
geformuleerd worden of de picto’s 
kunnen ondersteunend ingezet 
worden. 
 Het aantal onlinedagboek-
templates werd sterk uitgebreid en 

het uitwisselen van deze inspirerende praktijen werd geoptimaliseerd.  
 Verwachtingen voor modaliteiten waaraan een app-versie moet beantwoorden, werden concreet 

geformuleerd en verfijnd – zowel langs cliënt- als langs hulpverlenerszijde. 
 
Het uitgeschreven prototype van de eindversie van het onlinedagboek werd ook aan ICT-ers via de 
gebruikersgroep voorgelegd. Op basis van hun feedback werd de prototypebeschrijving van het online-
dagboek geoptimaliseerd.  
 

 

 

  

“Deze prototypebeschrijving schetst een overzicht van wat er 
allemaal moet gebeuren. Als ontwikkelaar kan je hier al een 
eind mee verder. Tijdens de analyse-/ontwikkelingsfase zelf 
zullen er wel nog vragen komen.”     

Ike Casteleyn – CompuGroup Medical 
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2. Eén onlinedagboek in drie varianten 
 
In de projectaanvraag werd ervan uitgegaan dat er drie prototypes van onlinedagboeken zouden worden 
ontwikkeld. Uit de praktijk bleek echter dat de technische bedenkingen en verwachtingen in verband met 
het onlinedagboek die in de ene proeftuin geformuleerd werden, ook relevant waren of (h)erkend werden 
in andere proeftuinen. Ook de ‘look & feel’ van het dagboek bleek niet wezenlijk anders te moeten zijn in 
de verschillende sectoren. 
 
We hoefden dus maar te investeren in het ontwikkelen en optimaliseren van één technisch prototype van 
onlinedagboek. 
 
Gedurende dit project werden in de verschillende proeftuinen – geestelijke gezondheidszorg, verslavings-
zorg, algemeen welzijnswerk, bijzondere jeugdzorg, onderwijs, kinderopvang – vanzelfsprekend heel 
verschillende inhoudelijke dagboeken ontwikkeld – op maat van de vraag van de cliënt of klant en de hulp 
of zorg die een organisatie aanbiedt. Meerdere van deze inhoudelijke dagboeken zijn ook relevant voor 
andere sectoren (bijv. een ‘pestdagboek’ kan je in algemeen welzijnswerk, bijzondere jeugdzorg en 
onderwijs gebruiken). 
 
Zo werd in overleg met de gebruikersgroep in dit project gewerkt naar inspirerende dagboektemplates voor 
de diverse sectoren. Als inspirerende praktijken finaliseren we dit project met: 
 16 onlinedagboektemplates voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg; 
 11 onlinedagboektemplates voor het onderwijs; 
 22 onlinedagboektemplates voor de welzijnssector (algemeen welzijnswerk, kinderopvang en onder-

wijs). 
Deze inspirerende dagboektemplates krijgen hun plaats in het prototype en staan in de methodiekhand-
leidingen (zie verder) uitgeschreven. 
 
De onderwerpen van deze dagboektemplates zijn heel uiteenlopend. 
Enkele voorbeelden: 
In GGZ 
 Agressiedagboek 
 Alcoholdagboek 
 Angstdagboek 
 Automutulatiedagboek 
 Autismedagboek 
 Eetstoornisdagboek 
 Piekerdagboek 

In onderwijs 
 Zo voel ik mij op school 
 Angst op school-dagboek 
 Basis-emotiedagboek 
 Gevoelensdagboek 
 Pestdagboek 
 Ruziedagboek 
 Studeerdagboek 

In welzijnssector 
 Bezoekregeling-dagboek 
 Draagkracht mantelzorg 
 Energiedagboek 
 Krasdagboek 
 Sollicitatiedagboek 
 stemmingsdagboek 
 uitgavendagboek 

  

Het uiteindelijke prototype van het onlinedagboek voor welzijn en gezondheid werd uitgeschreven in 
twee documenten: 
 
Claeys, H. (2015) Onlinedagboeken voor welzijnswerk en onderwijs – beschrijving van het prototype. 
Tongeren: Online-hulpverlening.be. 
 
Timmers, F. (2015) Onlinedagboeken voor welzijnswerk en onderwijs – technische handleiding voor 
hulpverleners/begeleiders. Leuven: KU Leuven. 
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3. Het onlinedagboek getest en toegepast 
 
In totaal werden meer dan 1000 mensen betrokken bij het ontwikkelen, testen en toepassen van het 
onlinedagboek gedurende deze projectperiode. 
 

3.1. Aantal betrokken organisaties 
 
In de gebruikersgroep zaten 57 mensen. 
Vertegenwoordigers van enkele koepelorganisaties, hogescholen en ICT-bedrijven gaven tijdens de 
gebruikersgroepbijeenkomsten feedback op de ontwikkelingen van het onlinedagboek. 
 
46 organisaties gingen met het onlinedagboek effectief aan de slag via dit Tetraproject: 
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Bij de projectaanvraag hadden we voorzien dat we 25 organisaties zouden bereiken. Deze doelstelling 

hebben dus zeker gehaald. Vooral in de sector geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg is de 

interesse voor dit onlinedagboek groot. 

In de kinderopvang en in het algemeen welzijnswerk was de interesse in het onlinedagboek gedurende de 

projectperiode minder groot dan verwacht. Dit had vooral te maken met herstructureringen (bijvoorbeeld 

in de Centra Algemeen Welzijnswerk) of met andere beleidsprioriteiten die er voor zorgden dat er weinig 

ruimte was om met het onlinedagboek aan de slag te gaan. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor de 

Bijzondere jeugdzorg waar alle aandacht naar de opstart van de ‘Integrale Jeugdzorg’ ging en voor de 

kinderopvang waar herstructurering en professionalisering alle aandacht opeiste. 

3.2. Aantal betrokken hulpverleners 
 
In die 46 organisaties hebben 231 medewerkers een log-in en basistraining gekregen om met het online-
dagboek te kunnen werken: 
 108 medewerkers uit de 22 organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg; 
 99 medewerkers uit 14 organisaties uit het welzijnswerk en de kinderopvang; 
 24 zorgleerkrachten uit 10 scholen en centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s). 
 
In de projectaanvraag van dit Tetraproject was voorzien dat 75 hulpverleners, zorgverstrekkers of 
begeleiders zouden kennismaken met het onlinedagboek en het in hun praktijk zouden uitproberen. We 
realiseerden in dit project het driedubbele. 
 

3.3. Aantal betrokken cliënten 
 
912 deelnemers- of cliëntenlog-ins werden in dit project aangemaakt. Daarvan zijn er een aantal door de 
hulpverleners gebruikt om zelf als cliënt een onlinedagboek uit te proberen om zo het onlinedagboek te 
ervaren vanuit cliëntperspectief. Zo’n 650 cliënten, hulpvragers of leerlingen vulden een onlinedagboek in. 
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4. Drie methodiekhandleidingen 
 
Op de gebruikersgroepbijeenkomsten in december 2014 en mei 2015 werd duidelijk dat er in het werkveld 
en ook in de hogescholen geen vraag is naar 1 handboek 'werken met onlinedagboeken' – zoals in de 
projectaanvraag werd geopperd. Er is wél vraag naar enerzijds een overzichtelijk schema om met het 
dagboek te werken en anderzijds een duidelijke methodiekhandleiding per sector met concrete kaders en 
tips. 
 
Daarom werden drie methodiekhandleidingen uitgewerkt. 
De drie methodiekhandleidingen zijn wel anders 'geordend' dan in de projectaanvraag was voorzien. 
Uit de intervisies bleek dat het wenselijker was om een methodiekhandleiding te maken ... 
... voor het werken met het onlinedagboek in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg; 
... voor het werken met het onlinedagboek in onderwijs; 
... voor het werken met het onlinedagboek in de welzijnssector (algemeen welzijnswerk, bijzondere jeugd-
zorg en kinderopvang). 
 
Elke methodiekhandleiding bevat volgende elementen: 
 Een situering van een ‘onlinedagboek’ als ondersteunend instrument in welzijnswerk, gezondheidszorg 

en onderwijs; 
 Visie op en positionering van onlinedagboeken in de werking van een organisatie; 
 De verschillende stappen in het werken met een onlinedagboek; 
 De actoren en hun invloed op het werken met onlinedagboeken; 
 Specifieke aandachtspunten in het werken met het onlinedagboek; onder andere: het motiveren van 

cliënten en het werken met dagboektemplates; 
 Overeenkomsten tussen organisatie – cliënt en tussen organisatie – ICT-leverancier in verband met het 

onlinedagboek; 
 Inspirerende dagboektemplates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

De drie methodiekhandleidingen zijn: 
 
Saelens, S., Bracke, G., De Zitter, M., Timmers, F., Vermeire, A. & Bocklandt, P. (2015) Onlinedagboeken 
voor welzijn – methodiekhandleiding voor algemeen welzijnswerk, bijzondere jeugdzorg en 
kinderopvang. Gent: Arteveldehogeschool. 
 
Saelens, S., De Zitter, M., Timmers, F., Bracke, G., Vermeire, A. & Bocklandt, P. (2015) Onlinedagboeken 
voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg – methodiekhandleiding. Gent: 
Arteveldehogeschool. 
 
Saelens, S., Vermeire, A., Timmers, F., Bracke, G., De Zitter, M. & Bocklandt, P. (2015) Onlinedagboeken 
voor onderwijs – methodiekhandleiding. Gent: Arteveldehogeschool. 
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5. Drie infographics 
 
De leden van de gebruikersgroep die in het 
werkveld actief zijn met onlinedagboeken gaven 
als feedback dat een uitgebreide methodiekhand-
leiding zinvol is om te raadplegen tijdens basis- 
vormingsmomenten of intervisies. 
 
In de praktijk van elke dag is zo’n uitgebreide 
handleiding echter te omslachtig. 
 
Daarom werd voorgesteld om overzichtelijke 
infographics te maken waarop de belangrijkste 
do’s en don’ts in verband met het werken met het 
onlinedagboek overzichtelijk in kaart gebracht 
worden. 
 
In dit project ontwikkelden we drie gelijkaardige 
infographics die aansluiten bij de drie methodiek-
handleidingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
De Zitter, M. (2015) Infographics: onlinedag-
boeken in welzijn – onlinedagboeken in onder-
wijs – onlinedagboeken in geestelijke gezond-
heidszorg en verslavingszorg. Gent: Artevelde-
hogeschool. 
 
Deze infographics zijn op papier (halve A3) 
beschikbaar. 
Ze kunnen ook online geraadpleegd worden: 
 
Infographic onlinedagboek geestelijke 
gezondheidszorg en verslavingszorg 
https://magic.piktochart.com/output/7988651-
onlinedagboeken-in-ggz-en-verslavingszorg 

 
Infographic onlinedagboek voor welzijn 
https://magic.piktochart.com/output/7988719-
onlinedagboeken-in-aww 

 
Infographic onlinedagboek voor onderwijs 
https://magic.piktochart.com/output/7916197-
onlinedagboeken-in-onderwijs-2 

 
Voordeel van deze online infographics is dat ze 
in ‘presentatiemodus’ ook als een soort 
‘powerpoint’ op vormingsmomenten kunnen 
gebruikt worden. 
 
 

 

 

 

https://magic.piktochart.com/output/7988651-onlinedagboeken-in-ggz-en-verslavingszorg
https://magic.piktochart.com/output/7988651-onlinedagboeken-in-ggz-en-verslavingszorg
https://magic.piktochart.com/output/7988719-onlinedagboeken-in-aww
https://magic.piktochart.com/output/7916197-onlinedagboeken-in-onderwijs-2
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6. Voorstellen van overeenkomsten 
 
Tijdens de demo-momenten van het onlinedagboek in organisaties en tijdens de basisvormingen en 
intervisies werden – terecht – vanuit de organisaties vele vragen gesteld in verband met juridische en 
ethische aspecten van het werken met het onlinedagboek. De veiligheid van de tool, de vertrouwelijkheid 
waarmee met persoonsgegevens wordt omgesprongen, het beroepsgeheim … talloze aspecten kwamen ter 
sprake. 
 
Daarom werd in dit project ook aandacht besteed aan deze aspecten. Dit resulteerde in twee documenten 
die in de methodiekhandleidingen en als aparte documenten op de projectwebsite ter beschikking gesteld 
worden. 
 

6.1. Checklist voor een ‘overeenkomst’ over het onlinedagboek tussen de 

organisatie en de cliënt 
 
Goede afspraken tussen de organisatie en de cliënt over het doel en de werkwijze van het onlinedagboek, 
het eigenaarschap, het raadplegen en het bewaren van de dagboekgegevens worden niet altijd in een 
schriftelijke overeenkomst maar via de gebruikersvoorwaarden in de onlinetool verduidelijkt. Omdat in 
verschillende welzijns- en zorgsectoren verschillende ‘juridische spelregels’ en gevoeligheden rond dit 
thema gelden, werd in dit project gekozen voor het ontwikkelen van een checklist op basis waarvan elke 
organisatie zelf kan uitmaken welke elementen in verband met het werken met het onlinedagboek ze 
expliciet wil verduidelijken ten aanzien van de cliënt of hulpvrager. 
 
De checklist werd samengesteld op basis van input en feedback van de deelnemers in de gebruikersgroep. 
 

 

6.2. Sjabloon voor overeenkomst organisatie – ICT-er 
 
Soortgelijke juridische en ethische bedenkingen werden gemaakt over de relatie tussen de organisatie die 
in hulpverlening en zorg inhoudelijk werkt met het onlinedagboek en de ICT-leverancier die de 
onlinetoepassing aanbiedt. Er is in welzijnswerk, gezondheidszorg en onderwijs nog een hele weg te gaan 
om in verband met het gebruik van onlinehulptoepassingen heldere overeenkomsten op te maken die voor 
alle partijen verstaanbaar zijn. 
Daarom werd in dit project een checklist en een voorbeeldovereenkomst tussen organisatie en ICT-
leverancier uitgewerkt waarbij onder andere volgende aspecten verduidelijkt worden: het eigenaarschap 
van de tool, de elementen die een licentie inhouden, eigenaarschap van de dagboektemplates en de door 
de cliënt ingevulde dagboeken, beveiliging van de dagboekgegevens, technische ondersteuning in het 
werken met het onlinedagboek, verrijking en uitbreiding van de tool, beëindiging van de samenwerking. 
Deze elementen werden via input en feedback van de deelnemers van de gebruikersgroep opgemaakt en 
door een jurist gecheckt. 

 

 
X (2015), Checklist voor de ‘overeenkomst’ tussen organisatie/hulpverlener/begeleider en 
cliënt/leerling/gebruiker i.v.m. het werken met een onlinedagboek. Gent: Arteveldehogeschool 
 

 
X (2015), Een ‘overeenkomst’ i.v.m. het werken met een onlinedagboek tussen de organisatie en de 
ICT-er. Gent: Arteveldehogeschool 
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7. Vormingsaanbod 
 

7.1. Aantal gerealiseerde begeleidingen tijdens het project 
 
Naast het ontwikkelen van het prototype van het onlinedagboek en de methodische handleidingen 
besteedden de medewerkers tijdens dit project 307 dagdelen aan vormingen over het onlinedagboek. Dit 
betrof zowel de begeleidingen in organisaties die met het onlinedagboek aan de slag gingen als vormingen 
voor collectief bereik waarbij het onlinedagboek werd gedemonstreerd. 
 

7.1.1. Begeleidingen in individuele organisaties 
 
In 46 organisaties die aan de slag gingen met het onlinedagboek werd een combinatie van 4 vormings-

activiteiten gegeven: 

 Een demonstratie van het onlinedagboek met een overzicht van de voor- en nadelen zodat organisaties 

konden beslissen om al dan niet in het project mee te stappen; 

 Een technische vorming om de tool te leren gebruiken; 

 Een intervisie; 

 Een eindevaluatie. 

Daarmee bereikten we 231 medewerkers. 

7.1.2. Vormingen voor collectief bereik 
 
In het eerste projectjaar maakten – naast de organisaties die het onlinedagboek uittestten - medewerkers 
uit 354 organisaties op 9 workshops of studiedagen kennis met het onlinedagboek. 
 

datum organisatie Aantal deelnemers 

28.01.2014 Voka health community 67 

27.03.2014 Vlaams Welzijnsverbond 10 

23.04.2014 Dag van de Stem 48 

29.04.2014 Arteveldehogschool – Sociaal werk 12 

15.05.2014 VCLB koepel 133 

23.05.2014 Katholieke Hogeschool Limburg 27 

17.06.2014 CM Midden-Vlaanderen 35 

29.07.2014 Ziekenhuis Zuid-Oost-Limburg - Genk 2 

11.08.2014 Belgische Federatie van Psychologen 20 

 
In het tweede projectjaar maakten 251 bijkomende organisaties kennis met het onlinedagboek tijdens 8 
workshops, studiedagen of congressen. 
 

datum organisatie Aantal deelnemers 

21.10.2014 Hogeschool West-Vlaanderen 25 

01.12.2014 Arteveldehogeschool 64* 

06.01.2015 Karel de Grotehogeschool 24* 

04.02.2015 HAN Nijmegen 26* 

10.02.2015 Arteveldehogeschool – Sociaal werk 13 

12.02.2015 Contactcomité Jongerenwelzijn West-Vlaanderen 20 

21.05.2015 Arteveldehogeschool – trefdag Sociaal werk 23 

03.06.2015 Flanders’ Carecongres – onlinehulp voor welzijn en gezondheid 56 
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In de loop van dit project hebben dus 605 organisaties kennis gemaakt met de mogelijkheden van een 
onlinedagboek voor welzijnswerk, geestelijk gezondheidszorg, onderwijs en kinderopvang. 
 
*Ter nuance moet daarbij gezegd worden dat bij deze 605 organisaties ook 114 organisaties zijn waarbij het 
beroepskrachten in opleiding zijn die tijdens hun stagejaar kennismaakten met deze onlinetoepassing. 
 
Hoe dan ook overschreden we met deze cijfers de streefwaarde van 300 organisaties die we volgens de 
overeenkomst van dit Tetraproject met het onlinedagboek gingen laten kennismaken. 
 

7.2. Uitgewerkt vormingsaanbod voor na het project 
 
Vanuit beide soorten vormingservaringen tijdens het project werd een vormingsaanbod ontwikkeld dat ook 
na het tetraproject nog aan het werkveld zal aangeboden worden: 
 
 Een basisvorming voor medewerkerts van organisaties die met een onlinedagboek willen werken; 
 Een intervisie-aanbod op maat over het werken met het onlinedagboek en over het ontwikkelen en 

optimaliseren van onlinedagboektemplates; 
 Een ervaringsuitwisseling waarbij (ervaringen met) onlinedagboektemplates kunnen gedeeld worden. 
 

 
 
 
Daarenboven wordt ‘werken met een onlinedagboek’ als deelopleidingsonderdeel opgenomen in het 
postgraduaat ‘onlinehulp voor welzijn en gezondheid’ dat in 2016 voor de eerste keer zal ingelegd worden 
vanuit een samenwerkingsverband tussen de Arteveldhogeschool en UC Leuven-Limburg. 
 
Info over dit postgraduaat is te raadplegen op:  
http://www.arteveldehogeschool.be/postgraduaat-onlinehulp-voor-welzijn-en-gezondheid 

http://www.arteveldehogeschool.be/postgraduaat-onlinehulp-voor-welzijn-en-gezondheid
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8. Resultaten van de effectiviteitsbevraging 
 
Naast de intervisie- en evaluatiegesprekken met medewerkers van de 46 organisaties die het onlinedag-
boek in hun werking hebben ingezet, werd ook een onlinebevraging gehouden bij hulpverleners en zorgver-
strekkers of begeleiders en bij hun cliënten, hulpvragers of leerlingen. 
 
De respondenten van deze onlinebevraging waren: 
 37 hulpverleners uit geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg; 
 36 cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg; 
 46 begeleiders uit de welzijnssector; 
 26 cliënten uit de welzijnssector; 
 
Uit de onderwijssector werden evaluatiegegevens niet systematisch via een onlinebevraging opgevraagd 
omdat de periode van het werken met het onlinedagboek te kort was. 
 
De resultaten van de onlinebevragingen werden door de projectmedewerkers van KU Leuven verwerkt en 
overzichtelijk in een powerpointpresentatie gerapporteerd. 
 
 
 
 
 
 
 

9. Artikels in vaktijdschriften 
 
Op basis van de ervaringen in dit tetraproject en de bevragingen bij cliënten en hulpverleners werden 
(voorlopig) twee artikels ontwikkeld die voor publicatie aangeboden zijn aan vaktijdschriften: 

 
Volgend manuscript werd voorgesteld ter publicatie in het Tijdschrift Klinische Psychologie (eind december 
2015 volgt een eerste beoordeling door de redactie): 
 
 
 
 
 
 
Volgend artikel zal gepubliceerd worden in december 2015 in Welwijs – een tijdschrift dat informatie 
brengt over de raakvlakken tussen welzijnswerk en onderwijs. 
 
 
 
 
 

 
Over dit onlinedagboekproject werd medewerkster Giselinde Bracke geïnterviewd voor volgend artikel: 
 
 
 
 
 

 
Timmers, F. & Bogaerts, K. (2015) Onlinedagboeken voor geestelijke gezondheidszorg, welzijnswerk en 
onderwijs – de gebruikers bevraagd. [powerpointpresentatie] Leuven: KU Leuven 

 
Bogaerts, K., Timmers, F., Bocklandt, P. & Van den Bergh, O. (2015) Een onlinedagboek ter 
ondersteuning van begeleiding in de geestelijke gezondheidszorg gewikt en gewogen. 

 
Bocklandt, P. & Vermeire, A. (2015) Beter focussen tussen twee gesprekken – de mogelijke 
meerwaarde van onlinedagboeken in welzijnswerken en onderwijs. 

 
Van Laere, L. (2015) Digitale heen-en-weersystemen – een en-en-verhaal. In KIDDO – pedagogisch 
tijdschrift voor de kinderopvang - n° 6 
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10. Alle projectresultaten online beschikbaar 
 
Alle projectresultaten nog eens op een rijtje: 
 
Bocklandt, P. & Vermeire, A. (2015) Beter focussen tussen twee gesprekken – de mogelijke meerwaarde 
van onlinedagboeken in welzijnswerken en onderwijs. Verschijnt in: Welwijs – december 2015 
 
Bocklandt, P. (2015) Op weg naar een onlinedagboek op maat van welzijnswerk, geestelijke 
gezondheidszorg en onderwijs - eindverslag Tetraproject 130225. Gent: Arteveldehogeschool 
 
Bogaerts, K., Timmers, F., Bocklandt, P. & Van den Bergh, O. (2015) Een onlinedagboek ter ondersteuning 
van begeleiding in de geestelijke gezondheidszorg gewikt en gewogen. Voorgedragen ter publicatie in: 
Tijdschrift voor Klinische Psychologie 
 
Claeys, H. (2015) Onlinedagboeken voor welzijnswerk en onderwijs – beschrijving van het prototype. 
Tongeren: Online-hulpverlening.be. 
 
De Zitter, M. (2015) Infographics: onlinedagboeken in welzijn – onlinedagboeken in onderwijs – 
onlinedagboeken in geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Gent: Arteveldehogeschool. 
 
Saelens, S., Bracke, G., De Zitter, M., Timmers, F., Vermeire, A. & Bocklandt, P. (2015) Onlinedagboeken 
voor welzijn – methodiekhandleiding voor algemeen welzijnswerk, bijzondere jeugdzorg en kinderopvang. 
Gent: Arteveldehogeschool. 
 
Saelens, S., De Zitter, M., Timmers, F., Bracke, G., Vermeire, A. & Bocklandt, P. (2015) Onlinedagboeken 
voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg – methodiekhandleiding. Gent: Arteveldehogeschool. 
 
Saelens, S., Vermeire, A., Timmers, F., Bracke, G., De Zitter, M. & Bocklandt, P. (2015) Onlinedagboeken 
voor onderwijs – methodiekhandleiding. Gent: Arteveldehogeschool. 
 
Timmers, F. & Bogaerts, K. (2015) Onlinedagboeken voor geestelijke gezondheidszorg, welzijnswerk en 
onderwijs – de gebruikers bevraagd. [powerpointpresentatie] Leuven: KU Leuven 
 
Timmers, F. (2015) Onlinedagboeken voor welzijnswerk en onderwijs – technische handleiding voor 
hulpverleners/begeleiders. Leuven: KU Leuven. 
 
Van Laere, L. (2015) Digitale heen-en-weersystemen – een en-en-verhaal. In KIDDO – pedagogisch 
tijdschrift voor de kinderopvang - n° 6 
 
X (2015), Checklist voor de ‘overeenkomst’ tussen organisatie/hulpverlener/begeleider en 
cliënt/leerling/gebruiker i.v.m. het werken met een onlinedagboek. Gent: Arteveldehogeschool 
 
X (2015), Een ‘overeenkomst’ i.v.m. het werken met een onlinedagboek tussen de organisatie en de ICT-er. 
Gent: Arteveldehogeschool 
 

Al deze projectresultaten (buiten de artikels van de vaktijdschriften) zijn te raadplegen op: 
http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulpmethodiek/onlinedagboeken/ 
 
Ook op de website van het Vlaams Innovatienetwerk werd over dit project gerapporteerd en werd dit 
eindverslag geplaatst: http://www.innovatienetwerk.be/projects/1965 
 

  

http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulpmethodiek/onlinedagboeken/
http://www.innovatienetwerk.be/projects/1965
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Het laatste woord is een intentie 

 

Diverse organisaties uit de gebruikersgroep formuleerden de intentie om na dit project verder werk te 
maken van het inzetten van een onlinedagboek. 
 
KU Leuven en de Arteveldehogeschool maakten alvast een samenwerkingsovereenkomst met Online-
hulpverlening.be om de samenwerking rond het onlinedagboek de komende jaren verder te zetten zodat 
een onlinedagboek in onderwijs en onderzoeksactiviteiten verder kan ingezet worden. 
 
Naast het postgraduaat onlinehulp voor welzijn en gezondheid zal het onlinedagboek ook deel uitmaken 
van ‘inspirerende onlinehulppraktijk’ in basisvormingen voor directies en middenkaders van welzijns- en 
zorgorganisaties die in 2016 en 201 door de Vlaamse overheid opgezet wordt. 
 
De dynamiek rond het ‘onlinedagboek voor welzijnswerk en onderwijs’ zal dus niet stilvallen. 
 
Maar goed ook … dat de projectresultaten niet zullen verschralen in een mediatheek maar een daadwerke-
lijke bijdrage kunnen betekenen aan betere hulp en zorg in geestelijke gezondheidszorg, welzijnswerk, 
kinderopvang en onderwijs. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


