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Probleemstelling 

De toename van de digitalisering is niet weg te denken uit ons 

dagelijks leven. Apparaten zoals een laptop, een mobiele telefoon, 

een iPod, of mp3speler, een digitale camera, een spelcomputer zoals 

Wii of Xbox, een elektronische agenda, een navigatiesysteem,… 

maken deel uit van onze leefwereld. Het is een lang lijstje van 

toepassingen: google-en, mailtjes sturen, mms-berichtjes verzenden, 

e-bankieren thuis, film kijken, muziek luisteren, Twitter, Facebook, 

Youtube,… . Het is duidelijk dat de digitalisering meer is dan bezit 

van een computer of internet. Informatie wordt gedigitaliseerd (tekst, 

beeld, geluid, film) en de veelheid van apparaten beheren en 

gebruiken de informatie (Steyaert, 2008).        

 De ontwikkeling van de digitale samenleving plaatst het sociaal 

werk en het sociaal beleid voor uitdagingen (Bocklandt & De Zitter 

2011). De geschiedenis leert hoe sociaal werk zich voortdurend weet 

aan te passen of te verhouden tot maatschappelijke ontwikkelingen, 

zoals bijvoorbeeld de vergrijzing, de migratie, de globalisering,... 

(Steyaert, 2008). ‘Als de samenleving online gaat, volgt sociaal  

werk.’ (Steyaert, 2008, p. 12-25). Mensen kiezen ervoor om online, 

al dan niet anoniem, oplossingen te zoeken voor hun problemen 

(Bocklandt, e.a., 2011).           

In 2009 benadrukt minister Vandeurzen de samenwerking en 

afstemming tussen de verschillende online-initiatieven. ‘Een 

laagdrempelig aanbod moet ook via elektronische weg uitgebouwd 

worden. Daarom vragen we dat de welzijnsvoorzieningen de 

mogelijkheden onderzoeken van onlinehulpverlening’ (Vandeurzen, 

2009, p. 23).   

Bij het overwegen van onlinehulp in de organisatie komen er 

verschillende beleids- en organisatievragen naar boven (Bocklandt, 

e.a., 2011). ‘Welke plaats krijgt onlinehulp in de organisatie? Welke 

visie heeft de organisatie met betrekking tot onlinehulp? Past 
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onlinehulp binnen de visie op hulpverlening binnen de organisatie? 

Daarnaast rijzen er ook vragen op het vlak van medewerkers- en 

middelenbeleid. Bijvoorbeeld: ‘Moeten we medewerkers een 

specifieke vorming rond onlinehulp krijgen? Hoe gaan 

onlinehulpverleners om met deontologische vragen?’ (Bocklandt, 

e.a., 2011).        

Als antwoord op deze vragen, zijn welzijnsorganisaties sinds 

2002 de uitdaging aangegaan. Meer en meer organisaties wensten het 

onlinehulpaanbod systematisch uit te werken. Voorbeelden van een 

reeds uitgewerkt onlinehulpaanbod in Vlaanderen zijn Tele-onthaal, 

JAC’s, Kinderrechtswinkel, Slachtofferchat, Zelfmoordlijn, 

Holebifoon, Teleblok,… (Bocklandt & De Zitter, 2011).     

 Deze masterproef wil nagaan hoe het onlinehulpaanbod evolueert 

in deze pionier-organisaties. Inmiddels hebben sommige diensten 

zoals het JAC reeds meer dan 9 jaar ervaring (Bocklandt, e.a., 2011). 

Niet onbelangrijk in deze recente ontwikkelingen is het nieuwe 

Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 waarin de Vlaamse Regering 

belooft ook ‘werk te maken van een kwaliteitskader voor online-

hulpverlening’ (Vlaamse Regering, 2014, p. 117). Onder 

welzijnsminister Vandeurzen krijgt het Steunpunt Welzijn 

Volksgezondheid en Gezin de opdracht om tegen april 2014 

bouwstenen aan te leveren voor een Vlaams Actieplan Onlinehulp. 

Het onlinehulp-onderzoeksteam van de Arteveldehogeschool Sociaal 

Werk werd aangeduid voor deze opdracht. Hun onderzoek dient een 

degelijke basis te vormen voor het beleidskader voor 

onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid in Vlaanderen 

(Onlinehulponderzoek, Vlaams actieplan Onlinehulp).    

 Volgens Beelen & Van den Meerschaute (2010a) is 

onlinehulpverlening geen doel op zich, maar een strategie: ‘the right 

tool for the right job’. Kiezen voor onlinehulpverlening is een 

bewuste keuze voor een hulpverlenende organisatie. Dit betekent 
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investeren in visie, knowhow, mensen en middelen. Het is essentieel 

om als organisatie na te gaan waar onlinehulp het bestaande aanbod 

van de organisatie kan versterken. De auteurs menen dat 

onlinehulpvormen vooral een middel zijn om de organisatiedoelen, 

nieuwe doelgroepen, nieuwe problematieken enzovoort te bereiken, 

maar geen doel op zich.   

De onlinehulpvorm kan een autonome of complementaire 

plaats innemen in combinatie met andere on- en 

offlinehulpvormen, ook wel ‘blended hulpverlening’ genoemd 

(Bocklandt, e.a., 2011). Volgens Schalken (2011) voorkomt blended 

hulpverlening onnodige bezoeken aan de instelling. Minder 

complexe activiteiten worden geautomatiseerd en hulpverleners gaan 

zich concentreren op die taken waarin hun toegevoegde waarde het 

grootst is. Een bijkomend voordeel volgens Schalken (2011) zijn de 

kosten van de behandeling. Deze kosten nemen af doordat de cliënt 

meer zelf doet, de cliënt actiever bezig is om beter te worden 

waardoor de effectiviteit van de behandeling ook toe zal nemen. 

 Het is duidelijk dat visie en positionering van onlinehulp 

dynamisch zijn. Het is niet eenvoudig te voorspellen welke effecten 

het nieuwe aanbod heeft in de organisatie, welke doelgroepen er 

worden bereikt en welke hulpkanalen worden ingezet bij welke soort 

hulpvragen. Regelmatig herbekijken van de visie en hierover 

communiceren naar medewerkers, publiek en beleid is nodig 

(Vlaeminck e.a., 2009b).      

Deze masterproef vertrekt vanuit het bovenvermeld signaal, 

namelijk dat de positionering van onlinehulp een dynamisch 

karakter heeft en zoekt een antwoord op volgende vragen: 

evolueerde het onlineaanbod de voorbije jaren? Is er meer kennis 

over indicatiestelling voor onlinehulp? Welke kennis leidde tot 

bijsturingen, tot gewijzigde visies,…? Neemt blended hulpverlening 

toe? Wat is de positie van blended hulpverlening? Zijn beide vormen 
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(online versus offline) eerder complementair of autonoom? Heeft de 

positionering impact op de indicatiestelling: wie krijgt bij voorkeur 

welke vorm van hulp bij welk probleem? Onlinehulp nu en over drie 

jaar: is er sprake van een evolutie? Deze masterproef wil de actuele 

positionering van onlinehulp beter begrijpen en wil nagaan of en in 

welke mate het onlineaanbod evolueert in de praktijk.  

Deel 1: Literatuurstudie 

De literatuurstudie gaat op zoek naar de kennis over de actuele 

positionering van onlinehulp in de brede sector van het sociaal werk 

en meer specifiek de eerstelijnshulp organisatie: het JAC. Er wordt 

een antwoord gezocht op de vraag naar beschikbare (internationale) 

kennis over de huidige positionering van onlinehulp ten opzichte van 

de traditionele hulpvorm: ‘face-to-face’ hulpverlening. Nagegaan 

wordt of de beide vormen complementair of autonoom zijn, welke 

positie blended hulpverlening krijgt en wie bij voorkeur welke vorm 

van hulp krijgt bij welk probleem. Ten tweede spitst de 

literatuurstudie zich toe op de actuele positionering van hulpvormen 

in de praktijk met het JAC als casestudy. Deze literatuurstudie maakt 

gebruik van internationale en nationale bronnen over het thema 

onlinehulp. Informatie uit recente onderzoeksprojecten krijgen hierin 

een plaats.  

1. Hoofdstuk 1: onlinehulp in de brede sector van het sociaal 

werk 

1.1. Onlinehulp: het concept 

Onlinehulp omvat een brede waaier van onlinehulpvormen. 

Communicatietechnologie is niet weg te denken uit organisaties. 
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Vele organisaties gebruiken ICT voor administratie of communicatie 

tussen personeel, cliënten en publiek. Deze literatuurstudie plaatst 

onlinehulp als een kernactiviteit van de organisatie. Om licht te 

werpen op het thema, volgt er eerst een begripsomschrijving van 

onlinehulpverlening gevolgd door de beschrijving van de 

verschillende onlinehulpvormen in de eerstelijnswelzijnswerk. 

Tenslotte wordt er ingezoomd op de kenmerken van onlinehulp.  

1.1.1. Begripsomschrijving  

Wat is onlinehulpverlening? ‘Onlinehulp valt onder het bredere 

begrip ‘elektronische hulp’. Dat is de verzamelnaam voor alle 

manieren waarop ICT gebruikt wordt voor het verbeteren van 

informatievoorziening in de zorg. Voorbeelden daarvan zijn 

elektronische dossier en verwijsindexen, e-learning en 

gecomputeriseerde interactieve screening van problemen, 

stoornissen en ziekten’ (Nederlands Jeugd instituut, z.d.). Doordat de 

elektronische hulp voortdurend in ontwikkeling is zijn er 

verschillende definities voor onlinehulp: e-hulp, digihulp, e-health, 

internetondersteuning, digizorg, telezorg, e-therapie, webcoaching, 

emailtherapie,… (Nederlands Jeugd instituut, z.d.).   

Het Trimbos instituut gebruikt de term ‘E-health’, aldus de Raad 

voor de Volksgezondheid en Zorg en definieert dit als volgt: ‘Het 

gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en 

met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te 

ondersteunen of te verbeteren’ (Riper e.a., 2007).  

Doordat in de loop der jaren vele termen ontstaan zijn voor het 

beschrijven van onlinehulp, hanteert dit onderzoek de 

begripsomschrijving van Bocklandt e.a. (2011). ‘Elke 

hulpverleningsinterventie waarbij gebruik gemaakt wordt van 

informatie- en communicatietechnologie die gericht is op de 

bezoeker/hulpvrager en zijn omgeving, met het oog op het verhogen 
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van het welzijn in de ruime zin van het woord. Het doel van 

onlinehulp verschilt: het kan gaan van het verlenen van info en 

advies, het bieden van een luisterend oor (presentie) en 

ondersteuning tot begeleiding, behandeling en nazorg’ (Bocklandt, 

e.a., 2011, p. 44).  

Er bestaan twee soorten onlinehulp: statische onlinehulp en 

onlinehulp met interactie. Wanneer communicatie statisch verloopt, 

betekent dit eenzijdig van de organisatie naar de bezoeker. Statische 

onlinehulpvormen zijn bijvoorbeeld: informatieve websites. Een 

niet-interactief onlinehulpaanbod verstrekt informatie en/of advies 

via websites en is overwegend statisch. Tegenwoordig echter zijn 

websites vaker interactief en bieden informatie op maat.   

 Onder het motto ‘niets te gek voor een goed gesprek’ biedt Awel 

(De Kinder- en Jongerentelefoon Vlaanderen vzw) een hulp- en 

informatielijn voor kinderen en jongeren met vragen. De Kinder- en 

Jongerentelefoon (KJT) is een vrijwilligersorganisatie en vertrekt 

vanuit de kinderrechtenvisie. Kinderen en jongeren zijn volgens hen 

in staat om op eigen kracht vragen en problemen te verwoorden en 

stappen te zetten. KJT biedt toegankelijke en laagdrempelige hulp 

via diverse kanalen: bellen, mailen, schrijven en chatten (OHUP).   

Onlinehulp gebeurt interactief op drie manieren: asynchroon 

(uitgesteld), synchroon (gelijktijdig) of onbepaald (Jones & Stokes, 

2009). Steeds vaker ontstaat er een mix van verschillende 

communicatievormen waardoor de grens tussen online en offlinehulp 

vervaagt. Dit wordt aangeduid met de term ‘blended hulpverlening’ 

(Bockland, e.a. 2011).  

 

1.1.2. Verschillende onlinehulpvormen in de 

eerstelijnswelzijnswerk 

Onlinehulp kan (een combinatie van) diverse onlinehulptoepassingen 

inhouden. Om chathulp en emailhulp te situeren binnen de veelheid 



14/138 

 

 

van onlinetoepassingen wordt er gebruik gemaakt van het 

groeischema van Bocklandt, e.a. (2013). Bocklandt, e.a. (2013) 

beschrijft in het rapport van het Tetra-project Multichannel E-

technologie onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie. Dat er 

gebruik wordt gemaakt van een groeischema (figuur 1) illustreert dat 

een overzicht van onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie nooit 

af is. Dit overzicht is niet exhaustief omdat er een ‘wildgroei’ 

ontstaat van onlinetoepassingen voor sectoren in de welzijns- en 

gezondheidssector (Bocklandt, e.a. (2013).  

 

Figuur 1: groeischema van onlinetoepassingen voor 

cliëntcommunicatie in welzijn en gezondheid (Bocklandt, e.a., 2013, 

p. 11) 

 
 

In figuur 1 worden meer dan 30 onlinetoepassingen geconcretiseerd. 

De stippellijn benadrukt de combinatiemogelijkheden naargelang de 

invulling in de eigen organisatie. Zo zijn veel ondersteunende 

instrumenten combinaties van andere onlinetoepassingen. 
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Bijvoorbeeld het gebruik van een dagboek wordt beschouwd als een 

ondersteunende tool, maar is in combinatie met een forum of een 

sociale netwerksite steeds mogelijk (Bocklandt, e.a. 2013).  

Zoals eerder vermeld (Jones & Stokes, 2009) kunnen 

onlinetoepassingen worden opgedeeld in twee delen: ‘met interactie’ 

tussen de cliënt en de hulpverlener en anderzijds ‘zonder interactie’. 

Figuur 2 is een vereenvoudigde weergave van het groeischema van 

onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie in welzijnswerk. Bij 

interactie tussen cliënt en hulpverlener gaat het naast 

onlinetoepassingen ‘tussen cliënt en hulpverlener’, ook om 

‘ondersteunende onlinetoepassingen’. Bij 

communicatietoepassingen is er een onderscheid tussen 

toepassingen in een ‘1-op-1-communicatie’ en toepassingen gericht 

in ‘groepscommunicatie’ (Bocklandt, e.a. 2013).  

Figuur 2: de twee- en driedeling van onlinetoepassingen voor 

cliëntcommunicatie (Bocklandt, e.a. 2013, p. 12)

 

Tabel 1 (bijlage 1) toont ‘onlinetoepassingen zonder interactie’. 

Het zijn informatietools met als hoofddoel de cliënt, gebruiker of 

bezoeker via eenrichtingsverkeer te informeren (Bocklandt, e.a. 

2013). Dergelijke ‘statische’ onlinetoepassingen laten geen 

reactiemogelijkheden toe. Steeds vaker echter bieden 

welzijnsorganisaties wel de mogelijkheid om te reageren op deze 

informatie. Dat kan via het ‘liken’ (aangeven dat je iets leuk vindt op 

het internet) of ‘raten’ (sterren toekennen naargelang de kwaliteit van 

de aangeboden informatie) of via een open tekstveld waar de 
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gebruiker een mening kan achterlaten. Naast de statische 

onlinetoepassingen, is er de mogelijkheid om heen-en-weer 

communicatie tussen een hulpverlener en hulpvrager(s) (Bocklandt, 

e.a. 2013). Tabel 2 (bijlage 1) presenteert een lijst van 

onlinetoepassingen voor communicatie tussen hulpvrager en 

hulpverlener. De derde interactieve onlinetoepassingen voor 

cliëntcommunicatie zijn ondersteunende onlinetoepassingen in het 

welzijnswerk. Dit zijn hulpinstrumenten als ondersteuning in het 

hulpverleningsproces (tabel 3, bijlage 1). Sommige ondersteunende 

onlinetoepassingen worden gebruikt voor ‘metacommunicatie’ (tabel 

4, bijlage 1). Dit wil zeggen dat de hulpvrager, cliënt of gebruiker via 

de onlinetoepassing de mogelijkheid krijgt om zijn/haar mening te 

geven over de kwaliteit en het verloop van het hulpverleningsproces 

(Bocklandt, e.a. 2013). 

1.1.3. Kenmerken van onlinehulp  

Wat zijn de specifieke kenmerken en effecten die verbonden zijn aan 

onlinehulpverlening? Bocklandt e.a. (2011) beschrijft zes kenmerken 

van onlinehulp: onlinehulp is digitale communicatie, onlinehulp kent 

kanalenreductie, onlinehulp betekent decontextualisering, onlinehulp 

is anders omgaan met tijd, onlinehulp is niet plaatsgebonden en 

onlinehulp zorgt voor een digitale voetafdruk.  

Onlinehulp is digitale communicatie 

Bij onlinehulpverlening verloopt de communicatie via het internet. In 

tegenstelling tot face-to-face hulp ontmoeten hulpvrager en 

hulpverlener elkaar via tekst en tekens. De basis van het 

hulpverleningscontact is de confrontatie met de tekst als product van 

de hulpvrager. Het internet biedt meer dan alleen tekst. Filmpjes en 

foto’s kunnen een verhaal kracht bijzetten. Via skype en voicechat 
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verloopt onlinehulp zonder geschreven taal (Bocklandt, e.a. 2011). 

Naast de inhoud van elke boodschap is er ook informatie over de 

zender zelf, de relatie tussen de zender en de ontvanger – vaker 

benoemd als ‘de oproeper’ en ‘de 

onlinehulpverlener/chathulpverlener) - en het bedoelde effect van de 

boodschap. Dit noemt men het betrekkingsniveau van de boodschap. 

Wanneer er zich een misverstand voordoet in de communicatie houdt 

dit vaak verband met het betrekkingsniveau. Feedback geven kan dan 

noodzakelijk zijn (Saelens e.a., 2012).  

Onlinehulp kent kanalenreductie 

Kanalenreductie betekent dat er informatie op betrekkingsniveau 

verloren gaat. Non-verbale communicatie is afwezig bij onlinehulp. 

De paralinguïstische elementen van face-to-face en telefonische hulp 

vallen weg (Vlaeminck e.a., 2009a). Para-linguïstische 

verschijnselen zijn bijvoorbeeld lichaamstaal (gezichtsuitdrukking, 

houding, oogcontact,…), spreekgeluiden (‘ssss’ bij verzoek om stilte 

of ‘hummen’ om aan te tonen dat je luistert) en prosodische aspecten 

(zoals stemkwaliteit, toonhoogte en volume) (Nederlandse Taalunie, 

2008). Met geschreven communicatie is er een ‘para-linguïstische 

rol’ voor elementen zoals illustraties (foto’s en tekeningen), 

grafieken, tabellen en typografische kenmerken (lettertype, 

letterdichtheid, onderstreping, layout),… . Deze elementen worden 

para-tekstuele kenmerken genoemd (Nederlands Taalunie, 2008). Bij 

chattaal kan er gebruik gemaakt worden van codes zoals emoticons, 

taal- en teksttekens, afkortingen, nicknames en metaforen. Zij geven 

uitleg over de gemoedstoestand van de zender (Walter & D’Addorio, 

2011; Vlaeminck e.a., 2009b).  

Onlinehulp betekent decontextualisering 
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Het ontbreken van contextinformatie beïnvloedt de manier waarop 

zender en ontvanger elkaars boodschappen zullen begrijpen. Het is 

niet altijd duidelijk in welke fysieke omgeving of gemoedstoestand 

de hulpvrager zich bevindt op het moment dat hij online is 

(Bocklandt, e.a. 2011). Het gaat om contacten waarbij je niet eens 

weet of de ander is wie hij/zij zegt te zijn (Vlaeminck, 2009a, p28). 

Onlinehulp is anders omgaan met tijd 

Communiceren via websites, email en internetflora is merendeels 

tijdsonafhankelijk. Een e-mail versturen kan op elk moment 

geschreven worden en websites zijn beschikbaar op het moment dat 

de hulpvrager er nood aan heeft. Communicatie via chat verloopt 

voor een groot stuk synchroon: hulpverlener en hulpvrager zijn 

tegelijkertijd online. Onlinehulp geeft de mogelijkheid om flexibel 

om te springen met openingsuren en vergroot de bereikbaarheid van 

de dienst. Zo biedt bijvoorbeeld de Kinder-en Jongerentelefoon en 

enkele Jongeren Advies Centra de ruimte om van thuis uit te chatten 

(Bocklandt, e.a. 2011). In asynchrone communicatie zoals forum of 

e-mailhulp kan de context waarbinnen hij of zij een bericht stuurt 

verschillen van zijn toestand op het moment dat het antwoord komt. 

De hulpverlener dient hiermee rekening te houden (Bocklandt, e.a. 

2011). 

Onlinehulp is niet plaatsgebonden 

Onlinehulp via gsm, smartphone of tabletcomputer en andere 

technologische evoluties maakt informatieoverdracht meteen 

toegankelijk. Deze tendens naar steeds slimmer, sneller, efficiënter 

en effectiever werken, wordt het ‘nieuwe werken’ genoemd. Er 

wordt voortdurend geëxperimenteerd met vernieuwende vormen van 
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samenwerking en netwerking. Heel wat organisaties maken gebruik 

van dit ‘nieuwe werken’ (Bocklandt, e.a. 2011).  

Onlinehulp zorgt voor een digitale voetafdruk 

Digitale voetafdruk verwijst naar de sporen die op het internet 

achterblijven zoals informatie op fora, via e-mails of bijlagen, of via 

het uploaden van video’s. Organisaties dienen na te denken hoe zij 

verantwoord omgaan met cliëntgegevens. Voorbeelden hiervan zijn 

het maken van privacy-afspraken op sociale netwerksites of het 

anonimiseren van getuigenissen alvorens ze op de website te plaatsen 

(Bocklandt, e.a. 2011).        

Bij het schrijven van een antwoord moet de hulpverlener dus niet 

alleen rekening houden met de inhoudelijke boodschap, maar ook 

wat er gebeurt op het betrekkingsniveau. Daarnaast zorgt de 

toenemende onafhankelijkheid van tijd en plaats voor een 

drempelverlagend effect voor de hulpvrager.  

1.2. Kiezen voor onlinehulp 

Waarom kiezen gebruikers voor onlinehulp? Wat zijn hun motieven? 

Waarom kiezen organisaties voor onlinehulp? Met een duidelijk 

beeld op het begrip ‘onlinehulpverlening’, de beschrijving van de 

verschillende vormen in de eerstelijnswelzijnswerk en de specifieke 

kenmerken van onlinehulp zoomt deze paragraaf verder in op de 

motieven waarom gebruikers en organisaties een hulpaanbod 

ontwikkelen.  

1.2.1. Motieven om te kiezen voor onlinehulp vanuit gebruikers 

De oproepersbevraging van Vanhove (2009) leert vanuit welke 

motieven oproepers kiezen voor onlinehulp bij chathulpdiensten. 
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Diverse motivaties kunnen aan de basis liggen van een bezoek aan 

een chatdienst. 53,5 % geeft aan hulp te krijgen bij een probleem en 

43% wil bepaalde gevoelens eens kunnen ventileren. Vier op de tien 

hopen hun ervaringen te kunnen vertellen en één op drie wil alles 

eens op een rijtje kunnen zetten. Voor een vierde is het verkrijgen 

van informatie een doelstelling en voor één op vijf is een nakende 

beslissing de reden van het bezoek (Vanhove, 2009). 

Figuur 3: Reden bezoek aan chatdienst (meerdere antwoorden 

mogelijk) (Vanhove, 2009, p.57). 

 

Bocklandt e.a. (2011) voegt bij deze lijst nog enkele motieven toe: 

gemakkelijker informatie vernemen over taboe-onderwerpen, 

gevoelens van schaamte zijn moeilijker face-to-face te uiten, kunnen 

ventileren, zorgen voor verlichting, nieuw inzicht of (tijdelijk) een 

ander perspectief vinden, praktische argumenten zoals de vrije keuze 

van tijd en plaats bepalen, een dubbele besturing en controle ervaren 

(gebruiker voelt zich minder afhankelijk en gestuurd door een 

hulpverlener) maar ook dat ‘een onbekende beantwoorder minder 

vooroordelen heeft’.  

1.2.2. Motieven om te kiezen voor onlinehulp vanuit de 

organisatie 
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Organisaties worden door verschillende motieven gedreven om 

onlinehulp in te zetten. Het kunnen één of meerdere motieven zijn, 

die soms verschillen tussen hulpverleners en vrijwilligers, 

middenkader, directie en bestuur. De motieven zijn sterk gelinkt aan 

het doel dat zal gesteld worden voor dit hulpverleningskanaal 

(Bocklandt, e.a. 2011). Bocklandt e.a. (2011) introduceert zeven 

motieven, al dan niet in combinatie, die organisaties drijven tot het 

ontwikkelen van onlinehulp: de hulp doeltreffend en efficiënt 

inrichten, middelen besparen, het aanbod bekendmaken, de toegang 

bevorderen voor de beoogde doelgroep(en), bij de tijd blijven, 

nieuwe doelgroepen aantrekken, taboe onderwerpen makkelijker 

bespreekbaar maken.  Daarnaast is er een onderscheid tussen interne 

en externe motieven op organisatieniveau. De interne motieven 

hebben betrekking op het beheer en de organisatie van de dienst: vb. 

door statische informatie via onlinehulp ter beschikking stellen, 

creëert men ruimte bij face-to-facehulp voor persoonlijker 

begeleiding op maat van de hulpvrager. Externe motieven zijn 

motieven van de hulpvragers, het overheidsbeleid of de samenleving: 

vb. het aanbod is 24u/24u en 7 dagen/7 dagen bereikbaar). Vanuit 

een verschillende positie, functie, ervaring, knowhow in de 

organisatie of in het welzijnswerk zal men ook verschillend kijken 

naar onlinehulp: vb. voor ervaren hulpverleners kan onlinehulp 

bedreigend zijn omdat ze niet meer 100% vanuit hun vertrouwde 

competenties kunnen werken (Bocklandt e.a. 2011). 

1.3. Visie op de positionering van onlinehulp 

Hoe verhoudt onlinehulp zich ten opzichte van andere 

onlinehulpvormen? Onlinehulp als complementair, een alternatief of 

een toeleider? En wat zijn de positieve en negatieve effecten van 

onlinehulp? Bocklandt e.a. (2014) en het Trimbos-onderzoek (Riper 

e.a., 2007) werpen hun blik op de positionering van onlinehulp.   
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1.3.1. Bouwstenen voor een Vlaams Actieplan Onlinehulp 

Onlinehulp in verscheidenheid 

Onlinehulptoepassingen kunnen ingezet worden op verscheidene 

momenten in het hulpverleningsproces. ‘Onlinehulp kan gebruikt 

worden om de wachttijd te overbruggen, als een vorm van preventie, 

om de intake voor te bereiden en de probleemverkenning, 

indicatiestelling of doelformulering en strategiebepaling te 

optimaliseren. Maar ook om zelfhulp te faciliteren of bij advies, 

begeleiding, behandeling, infoverstrekking, bemiddeling, preventie, 

coördinatie van hulp en zorg, afsluiting, evaluatie, nazorg, 

lotgenotencontact, psycho-educatie, onthaal,… .’ (Bocklandt e.a., 

2014, p.8). Een organisatie zal de keuze moeten maken of en hoe ze 

onlinehulp wil aanbieden en welke plaats dit zal innemen in het 

onlinehulpaanbod ten opzichte van het reguliere hulp- en 

zorgaanbod. Concreet gaat het om de volgende vragen: ‘kan een 

onlinetoepassing nevengeschikt, complementair, als toeleiding naar, 

ter vervanging van, ter ondersteuning van, ter verdieping van, als 

overbrugging naar, als uitbreiding, in afwachting van, ter afsluiting 

van,… reguliere hulp ingezet worden?’ (Bocklandt e.a., 2014, p. 8). 

Medewerkers tijdens de inputsessies bekijken onlinehulp vanuit 

‘blended hulpverlening’, namelijk een mix van een hulpaanbod 

waarin naast face-to-face- en telefonische hulp ook 

onlinetoepassingen worden aangeboden (Bocklandt e.a. 2014). De 

onlinebevraging van Vanhove, T. & Bocklandt, P. (2015) leidde tot 

een globaal overzicht van de manier waarop organisaties de 

onlinetoepassingen inzetten. De resultaten van dit onderzoek geven 

naast de realisaties en plannen een goed inzicht over hoe een 

organisatie zich positioneert ten aanzien van het onlinehulpaanbod 

(Vanhove, T. & Bocklandt, P. 2015). ‘Meer dan de helft van de 

respondenten geeft aan dat ze op hun website links leggen naar 

andere organisaties, een activiteitenkalender en/of een 
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nieuwsrubriek aanbieden. Er is aandacht voor onlinetoepassingen 

waarbij de werking van de organisatie en de samenwerking met 

andere organisaties verduidelijkt wordt.’(Vanhove, T. & Bocklandt, 

P. 2015, p. 10). Tools zoals tips, FAQ’s, getuigenissen of een 

woordwolk om inhoudelijk op hulpvragen in te gaan worden in 

beperkte mate ingezet. Daarnaast formuleren vele organisaties het 

informatieve onlinehulpaanbod vanuit organisatieperspectief en in 

mindere mate vanuit het cliëntperspectief. ‘Opvallend is dat 72 % 

van de respondenten aangeeft dat ze via e-mail communiceren met 

hun cliënten en iets meer dan 40 % zet in op netwerksites en sms als 

communicatietool.’ (Vanhove, T. & Bocklandt, P. 2015, p. 11). 

Communicatietools waaronder chat, beeldbellen en groeps-chats 

(waarvoor specifieke software moet ingezet worden), komen in veel 

minder organisaties aan bod. ‘Een beperkt aantal organisaties plant 

om een of meerdere communicatietool in te zetten.’ (Vanhove, T. & 

Bocklandt, P. 2015, p. 12). Voornaamste vaststelling is dat 

ondersteunende onlinehulptools veel minder worden ingezet. ‘Slechts 

een vierde van de organisaties zet een aanmeldingstool in.’ 

(Vanhove, T. & Bocklandt, P. 2015, p. 13). Deze resultaten en 

vaststellingen maken duidelijk dat vele organisaties nog heel wat 

werk hebben om kennis te maken en de mogelijkheden van 

onlinehulptoepassingen binnen de organisatie te exploreren.  

1.3.1. Trimbos-onderzoek  

Het Trimbos-onderzoek onderscheidt (Riper e.a., 2007) 

onlinehulpverlening als een zelfstandige interventie, 

onlinehulpverlening als een interventie ter overbrugging van de 

wachttijd op de reguliere interventie, onlinehulpverlening als een 

onderdeel van een reguliere interventie en onlinehulpverlening als 

een opstap naar een intensieve face-to-face interventie of e-mental 

health interventie. 
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Onlinehulpverlening kan dus meerdere vormen aannemen ten 

aanzien van de traditionele hulpverleningsvormen. Er worden 

uiteenlopende doelstellingen opgesomd bij het inzetten van e-health 

in de praktijk. De term ‘e-health’ die het Trimbos Instituut gebruikt 

staat voor ‘het gebruik van ICT – internettechnolgie – om de 

gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren’ 

(Riper e.a., 2007). In de volgende tabel is er een overzicht van 

doelstellingen die gerelateerd zijn aan het type aanbod en de 

stakeholders in de zorg (Riper e a., 2007). 

Figuur 4: Doelstelling e-health naar type aanbod en stakeholders 

(Riper e.a., 2007, p. 27)

 

Deze doelstellingen zijn aantrekkelijk voor onlinehulp, maar de 

vraag is of deze doelstellingen met het onlinehulpaanbod kunnen 
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gerealiseerd worden gezien de complexiteit die gepaard gaat met het 

invoeren van deze nieuwe hulpvorm. E-mental health heeft namelijk 

ingrijpende effecten op cliënten en aanbieders en vergaande 

consequenties voor het zorgaanbod en de wijze waarop dit wordt 

georganiseerd, gefinancierd en geïmplementeerd (Riper et al., 2007, 

p. 27). Hierbij duiken allerlei vragen op. Het spanningsveld online- 

en offline hulpverlening leeft in vele organisaties. Cijfers van 

Kindertelefoon Nederland leren dat 41 van de jonge oproepers 

wordt aangeraden om aanvullende hulp te zoeken. Bij 23 blijkt dat 

ze reeds te maken hadden met professionele hulp (Vlaeminck e.a. 

2009a, p. 23). De vraag geldt of het onlineaanbod een uitbreiding 

en/of een alternatief biedt voor het bestaande aanbod? En wat 

betekent dit voor de praktijk? Wie zal kiezen voor het aanbieden van 

onlinehulpverlening zal de vereiste competentie van 

onlinemedewerkers moeten inzetten. Men voorziet een specifieke 

opleiding en vorming ofwel kiest men om online blijvend te 

combineren met andere hulpvormen, vanuit de overtuiging dat online 

vooral een algemene hulpverleningsbasis veronderstelt (Vlaeminck 

e.a. 2009a, p.23). Daarnaast rijst de vraag of het onlineaanbod op 

termijn tot kostenbesparingen zal leiden of dat dit aanbod een nieuwe 

vraag zal creëren die zal leiden tot extra kosten. Er staat een 

kostenplaatje tegenover, maar dat zou ruimschoots worden 

gecompenseerd door gezondheidswinst van burgers en de besparing 

in reiskosten en personeel. Kostenverhogend wordt het wanneer het 

aantal hulpvragers stijgt of omdat er meer moet worden geïnvesteerd 

in ICT en andere infrastructuur (Vlaeminck e.a. 2009a, p23).  

 Dat het medium nieuwe kansen creëert op communicatie is een 

feit, maar tegelijk zien we tegengestelde belangen opduiken. In het 

longitudinaal onderzoek van Kraut e.a. (2002) spreekt men over de 

‘Internet paradox’: het gebruik van internet dat gepaard gaat met een 

toename van vereenzaming en depressies. Rogers (2003) gebruikte 
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de term ‘innovations-needs’ paradox om de sociale ongelijkheid aan 

te tonen die gepaard gaat bij innovaties. ‘The individuals or other 

units in a system who most need the benefits of a new idea (the less 

educated, less wealthy, and the like) are generally the last to adopt 

an innovation. The units in a system who adopt first generally least 

need the benefits of the innovation. This paradoxical relationship 

between innovativeness and need for the benefits of an innovation 

tends to widen socioeconomic gaps between the higher- and lower-

socioeconomic individuals in a system.’ (Rogers, 2003, p.295). 

Steyaert (2011) noemt deze ongelijke toegang de ‘digitale kloof’.  

1.4. Nieuwe of andere doelgroepen/problemen en de effecten van  

onlinehulp 

Deze paragraaf geeft weer welke doelgroepen onlinehulp 

gemakkelijk bereikbaar zijn en welke doelgroepen hierbij 

moeilijkheden ondervinden. Daarnaast gaat het na welke  problemen 

via onlinehulp (niet) laten aanpakken. Ten slotte staat het stil bij 

onderzoek naar de effecten en non-effecten van onlinehulp.  

1.4.1. Nieuwe of andere doelgroepen/problemen 

Voor vele doelgroepen lijkt de stap naar online logisch. Ze 

raadplegen internet voor trein- en busverkeer, ze doen aan 

onlinebankieren, ze boeken vakanties,… . Het lijkt dan ook niet 

vreemd dat internetgebruikers voor persoonlijke problemen online 

naar informatie opzoek gaan. Het blijkt een feit dat op gezondheids- 

en welzijnsvlak de aangeboden internetinformatie enorm is 

toegenomen en dat meer en meer mensen hiervan gebruikmaken (De 

Zitter, M. & Bocklandt, P., 2011, p.79). Voor een aantal groepen is 

het evident om te zoeken naar onlinehulp, maar voor een aantal 

doelgroepen is de stap naar de klassieke hulpverlening te groot en 



27/138 

 

 

biedt onlinehulp een alternatief. In de literatuur zijn er verwijzingen 

naar (allochtone) vrouwen, hoogopgeleiden, werkenden, 

slechthorenden, mensen met stigmavrees, eenzame personen en 

geïsoleerde en huisgebonden tieners (Postels e.a., 2005; Suler, 2001; 

Mallen e.a., 2005). Een andere doelgroep betreft mensen die omwille 

van een fysieke handicap of van mentale beperking moeilijk de 

hulpverlening bereiken. Vaak zijn zij aan hun huis gebonden of 

afhankelijk van anderen (De Zitter, M. & Bocklandt, P., 2011). Een 

andere groep kan omwille van geografische omstandigheden de weg 

niet vinden tot andere hulpvormen. Ze wonen te ver of in hun eigen 

dorp is er de mogelijkheid niet tot hulpverlening.      

 Wat betreft de doelgroep allochtone jongeren, zouden zij 

ondervertegenwoordigd zijn in de reguliere hulpverlening. Er rust 

bijvoorbeeld een groot taboe op psychische problemen in de 

Marokkaanse cultuur. Toch zitten Marokkaanse jongeren massaal op 

internet. Voor deze doelgroep zou onlinehulpverlening wellicht een 

toegankelijk hulpaanbod vormen. In de verslavingszorg worden met 

onlinebegeleiding andere doelgroepen bereikt dan via de reguliere 

hulpverlening. Evenepoel (2011) besluit dat het online-aanbod een 

groter potentieel heeft om jonge mannelijke gebruikers te bereiken 

dan de telefoonlijn. In kader van alcohol-en druggebruik is dit een 

erg belangrijke, maar vaak moeilijk bereikbare doelgroep. Vanhove 

(2009) peilde naar de ervaringen van de cliënten met onlinehulp in 

Vlaanderen en andere vormen van hulpverlening: 

 Één vijfde heeft geen voorafgaande ervaring met 

hulpverlening in welke vorm dan ook 

 Twee derde van de gebruikers is voor een eerste keer op 

bezoek op de betrokken onlinehulpwebsite 

 De leeftijd speelt een rol: een kwart van de tieners en 

twintigers heeft al op andere webdiensten hulp gezocht. Bij 

dertigplussers is dit slechts een op tien. 
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Welke problemen kunnen via onlinehulpverlening worden 

aangepakt? Uit het onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat één 

op twee volwassenen onlinehulp overweegt bij psychische 

problemen. Bij jongeren gaat het zelfs om twee op drie (Riper e.a., 

2007). Daarnaast vermeldt het onderzoek van Trimbos dat 

onlinebehandeling werkt bij depressie, angststoornis en 

alcoholproblemen. Michele (2005) duidt de goede effecten aan op 

het gebied van onlinehulp bij jongeren in depressie. De auteurs 

spreken over ‘disclosure practice’: dit is de bereidheid om informatie 

over zichzelf en/of over de situatie te ‘ontsluiten’ of mee te delen. 

Onlinehulp blijkt ook toegankelijk te zijn voor slachtoffers van 

traumatische gebeurtenissen. Hier wordt het ongewenste effect van 

‘disinhibition’ vermeld, de angst die opnieuw wordt opgeroepen 

tijdens het chatgesprek (Vlaeminck e.a. 2009a). Tenslotte vermelden 

Vlaeminck e.a. (2009a) dat onlinehulpverlening niet geschikt is voor 

mensen met een bipolaire stoornis.  

1.4.2. Effect van onlinehulpverlening 

Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer ‘evidence based’ via internet 

wordt aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn online behandelingen 

bij depressie, angst en verslaving (Riper e.a., 2007). Maar ook 

minder intensieve hulpvormen hebben hun waarde. Uit onderzoek bij 

Kindertelefoon Nederland blijkt dat hulp via chat nog effectiever was 

in vergelijking met de telefoon (Schalken e.a, 2010). Er is sprake van 

een hoger welbevinden na het onlinecontact dan via de telefoon. 

Specifiek leidde dit tot de volgende conclusies: wijziging van het 

tijdstip van de meting (meteen na het gesprek en na een maand) heeft 

een analoge uitkomst, of het effect van het gesprek (verlichten van de 

ernst van de problematiek) zich laat voorspellen via de kwaliteit van 

de gespreksvoering is nog onzeker (Kindertelefoon, 2007).    

 Het effect van de combinatie onlinehulp en face-to-face, ook wel 
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blended hulpverlening genoemd, zorgt voor een verhoging van de 

productiviteit en de effectiviteit van een behandeling volgens Niamat 

(2011). Het blijkt dat de productiviteit per behandelaar bij de 

blended-hulpvorm acht procent hoger ligt en de effectiviteit van de 

behandeling 126 procent, maar de behandelduur is vijfentwintig 

procent langer (Niamat, S. 2011). Dit onderzoek waarmee Niamat de 

Scriptieprijs Online Hulp 2011 won, kreeg kritiek van Schalken 

omdat de cliënten en behandelaars niet willekeurig zijn toegewezen 

aan de blended of face-to-face behandeling waardoor het moeilijk is 

om conclusies te trekken, maar de resultaten zijn gunstig (E-hulp, 

2012).                  

 De meest effectieve methoden in onlinehulpverlening zijn 

‘REBT’ (Rational, emotional, behaviour therapy) en cognitieve 

gedragstherapie. Deze methoden geven meer kans op 

procesontwikkeling bij de cliënt (Beattie e.a., 2006).     

 Om de toegankelijkheid van onlinehulp te evalueren, maakt 

Beelen (2010) volgende vaststellingen. Onderzoek toont aan dat 

gebruikers onlinehulp als bruikbaar en betrouwbaar ervaren. De 

emotioneel veilige omgeving die mensen online ervaren, helpt taboes 

te doorbreken (Schalken, 2010; Vlaeminck e.a., 2009a; King e.a., 

2006). Online geeft de hulpvrager meer controle en meer 

zelfbeschikking. De hulpvrager beslist gemakkelijker zelf wanneer 

het hulpverleningscontact begint of eindigt en of verdere hulp wordt 

aanvaard (Beelen, 2010). Daarnaast is de hulpvrager auteur van de 

eigen hulpvraag. Door te schrijven is het mogelijk om meer afstand 

te nemen van de eigen situatie. ‘Wat wil ik zeker vertellen, wat is 

hoofd- en wat is bijzaak, wat wil ik delen en wat niet.’ Hieraan gaat 

een beslissingsproces vooraf (Beelen, 2010). Tenslotte is de vrije 

keuze van tijdstip en locatie van de hulpverlening een eigenschap die 

onlinehulpverlening aantrekkelijk maakt voor een groot doelpubliek 

(Beelen, 2010).                 
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 Zijn er verklaringen voor non-effecten? Beelen (2010) oordeelt 

dat anonimiteit en pseudonimiteit ook echter een keerzijde hebben. 

De ruimte die men heeft om de eigen identiteit vorm te geven, leidt 

soms tot twijfel en onzekerheid. ‘Is mijn gesprekspartner wel echt 

wie hij beweert te zijn? Kan ik hem vertrouwen? King e.a. (2006) 

concludeert dat het tijd/ruimte- aspect een nadelige invloed kan 

hebben. ‘Het wachten op een e-mailantwoord kan tergend lang 

duren; de beperkte openingsuren of het steeds bezet zijn van één-op-

één-op-een chatroom kan enerverend werken; het feit dat er geen 

antwoord komt op een forumvraag kan voor de hulpvrager 

teleurstellend zijn.’        

2.5. Onlinehulp in Vlaanderen 

In deze paragraaf wordt er specifiek gekeken naar onlinehulp in 

Vlaanderen. Enkele organisaties in Vlaanderen zijn terug te vinden in 

het OnlineHulpUitwisselingsPlatform (OHUP). Welke initiatieven 

maken er deel van uit en wat zijn hun startmotieven? Vervolgens 

brengt de SWOT- analyse van Bocklandt, P., & De Zitter, M. (2008) 

de sterktes en zwaktes in beeld omtrent het 

onlinehulpverleningsaanbod in Vlaanderen. Tot slot volgen de 

uitdagingen voor sociaal werk en wordt er een blik geworpen op de 

beleidsacties van Minister Vandeurzen (Krols, 2015).  

2.5.1. OnlineHulpUitwisselingsPlatform (OHUP) 

Een chronologisch overzicht van de ontwikkeling in het 

onlinehulpaanbod in Vlaanderen is bijna onmogelijk. Vele 

organisaties namen de afgelopen jaren in stilte bescheiden 

initiatieven. ‘Ze begonnen informatie en links op hun website te 

plaatsen of trachtten via individuele acties van medewerkers e-

mailvragen naar best vermogen te beantwoorden.’ (Bocklandt, P. & 



31/138 

 

 

De Zitter, M., 2011). Enkele organisaties die in Vlaanderen 

onlinehulpverlening aanbieden, zijn sinds 2005 te vinden in het 

OnlineHulpUitwisselingsPlatform (OHUP). Meer dan 10 initiatieven 

maken er deel van uit:  

 Tele-onthaal 

 De Zelfmoordlijn 

 Kinder- en jongerentelefoon 

 Jongeren Advies Centrum (JAC) 

 Slachtofferchat 

 Holebifoon  

 De Druglijn 

 Alcoholhulp 

 Teleblok 

 Boysproject 

De startmotieven bij de OHUP-partners zijn gelijklopend. We 

kunnen vier startmotieven onderscheiden. Sommige organisaties 

zoals Tele-Onthaal en Kinder-en Jongerentelefoon stelden een 

dalende trend vast in de telefonische hulp voor sommige 

deelpopulaties. Een tweede motief is beter aansluiten bij de actuele 

communicatievormen van potentiële gebruikers. Ten derde wil men 

nieuwe doelgroepen bereiken. Als laatste blijkt anonimiteit een 

fundamenteel argument (Bocklandt, e.a., 2009).  

1.5.2. Sterktes en zwaktes van onlinehulp in Vlaanderen  

De SWOT-analyse van Bocklandt, P., & De Zitter, M. (2008) bracht 

zowel sterktes, zwaktes, kansen en bedreiging omtrent het 

hulpverleningsaanbod in Vlaanderen in kaart. Hieronder volgt een 

overzicht van de voornaamste elementen. De belangrijkste sterkte 

van onlinehulp in Vlaanderen is dat het ging om een ‘geleidelijk 



32/138 

 

 

geslaagd pionieren’ in verschillende organisaties. ‘Na maxiumum vijf 

jaar experimenteren verwerken zeven organisaties samen zo’n 5000 

online-oproepen via een onlinepermanentie van ongeveer 78 uren 

per week met een 100-tal beantwoorders’ (Bocklandt, P., & De 

Zitter, M., p. 15, 2008). De geleidelijke groei vindt men terug in uren 

bereikbaarheid als in uitbouw van internetmedia. De sterkte hierbij is 

dat laagdrempeligheid en anonimiteit gehandhaafd blijven. Een 

andere sterkte is de grote aandacht voor de 

deskundigheidsbevordering van de hulpverleners. Alle organisaties 

voorzien intensieve vorming voor vrijwilligers, supervisie of 

intervisie voor alle medewerkers en specifieke vorming. Sommige 

organisaties sturen hun vorming op basis van gegevens een uit 

degelijke registratie. De voornaamste zwakte betreft de 

bereikbaarheid van onlinehulp. De websites zijn (soms) moeilijk 

terug te vinden als men de organisatie niet kent. Wanneer men de 

website vindt, is de link naar de gesprekkamer niet altijd 

vanzelfsprekend. Daarnaast zijn de gesprekskamers beperkt 

toegankelijk in tijd en snel volzet. Tevens een zwakte en een sterkte 

is de het grote engagement van vrijwilligers en beroepskrachten. 

Vrijwilligers blijven aantrekken is niet vanzelfsprekend, aangezien 

de hoge eisen inzake permanentiebeurten, het volgen van vorming en 

intervisie (Bocklandt, P., & De Zitter, M., 2008).  Het pionieren van 

onlinehulp eist veel energie en tijd. ‘De organisatiestructureren en – 

culturen zorgen er soms voor dat het ‘warm water’ meermaals wordt 

uitgevonden door de afzonderlijke organisaties’ (Bocklandt, P., & 

De Zitter, M., p. 15, 2008). Daarentegen is de bereidheid om van 

elkaar te leren en knowhow te delen zeker aanwezig. Kansen zitten 

vooral in het marktpotentieel, dit geldt voor bereikte oproepers als 

uren bereikbaarheid en het aantal bereikbare gesprekskamers. De 

beginnende samenwerking tussen alle partners van het 

OnlineHulpUitwisselingsPlatform is een beginpunt. Er is al sprake 
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van uitwisseling van vormingsmodules en van technische software-

aspecten. De OHUP- partners maken gebruik van projectmatige 

subsidieringskansen gefinancierd door de Vlaamse overheid en 

privé- organisaties (vb. Cera) in afwachting van een structurele 

subsidiëring voor deze nieuwe vorm van hulpverlening. Technische 

bedreiging zoals SPAM en reclame pop-ups hebben een wezelijke 

impact. Daarnaast levert de gehanteerte software soms technische 

moeilijkheden op. Op het internet is ook veel onprofessioneel 

materiaal en onprofessionele hulp aanwezig. Het is een uitdaging om 

het hulpverleningsaanbod hiervan te onderscheiden (Bocklandt, P., & 

De Zitter, M. (2008). Tenslotte formuleert Bocklandt, P., & De 

Zitter, M. (2008) de traagheid van overheidserkenning en – 

financiering als echter een belangrijk knelpunt.  

1.5.3. Uitdagingen voor het sociaal werk 

Er is een toenemende vraag naar differentiatie van kanalen voor 

hulpverlening. Dankzij de pilootprojecten is er een eerste stap gezet. 

‘Onlinehulp heeft een duidelijke meerwaarde. Thema’s worden 

sneller bespreekbaar en de hulpverlening bereikt andere groepen’ 

(Bocklandt, P., & De Zitter, M., p. 16, 2008). Toch komen er veel 

vragen naar boven bij de introductie van onlinehulp in een 

organisatie. Bijvoorbeeld: ‘Wat is het doel van een online-aanbod? 

Uitsluitend informatie verstrekken of eerder psychosociale hulp 

aanbieden voor meer doelgroepen? Welke gespreksonderwerpen zijn 

meer geschikt voor email of voor face-to-face? In welke mate zijn 

we bereikbaar?’. Deze nieuwe, virtuele omgeving omvat een 

informatie en desinformatie op het internet. Vragen die 

welzijnsorganisaties hierbij stellen: Wie bewaakt het kwaliteitslabel? 

Hoe zien de vormingen voor onlinehulpverleners eruit? Is online-

expertise combineerbaar met telefonische- en face-to-face 

expertise?’. Het engagement en de verwezenlijkingen zijn te groot 
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om nog terug te keren. Ondanks knelpunten en belangrijke vragen, 

bundelen mensen samen de krachten. De OHUP-platform, de opstart 

van een overkoepelend onderzoek en de projectondersteuning van de 

Vlaamse minister voor Gezin, Welzijn en Gezondheid zijn een goede 

opstart voor de introductie van onlinehulp in de welzijnsorganisaties 

(Bocklandt, P., & De Zitter, M. 2008).         

 Op het eerste congres ‘onlinehulp’ in Vlaanderen, lichtte minister 

Vandeurzen zijn beleidsacties toe. Concreet gaat het om de volgende 

initiatieven (Krols, 2015): realiseren van een intersectoraal 

aanspreekpunt onlinehulp, stimuleren van de aandacht voor kwaliteit 

van onlinehulp, helpen de digitale kloof verder te dichten, 

ontwikkelen van een vormingsprogramma ‘basiskennis online hulp’, 

formuleren van voorstellen voor het wegwerken van regelgevende 

belemmeringen voor onlinehulp, investeren in de ontwikkeling van 

een sociale kaart van het onlinehulpaanbod, samenwerking van de 

Vlaamse overheid met federale overheidsdiensten om het 

onlinehulpaanbod voor welzijn en gezondheid verder te 

optimaliseren, stimuleren, waar mogelijk van bestaande fondsen om 

hun middelen toegankelijk te maken voor onlinehulp-projecten, 

voorzien in een ontwikkelingsincentive i.v.m. onlinehulp voor 

organisaties en het lanceren van een Scriptieprijs onlinehulp. Vanaf 

het tweede semester van academiejaar 2015-2016 zullen 

Arteveldehogeschool en de vernieuwd UCLL (University College 

Leuven-Limburg) een postgraduaat ‘Onlinehulp voor voor zorg en 

welzijn’ organiseren. Er komen ook kennismakingssessies voor 

directies en middenkader (Bocklandt, 2015). Eén van de 

beleidsacties van minister Vandeurzen is de oprichting van een 

Intersectoraal Aanspreekpunt Onlinehulp. Dit aanspreekpunt wil 

‘good practices’ samenbundelen en organisaties samenbrengen om 

gelijkaardige initiatieven te ontwikkelen. ’Een kleine vzw heeft 

meestal onvoldoende budget om iemand te betalen om een tool te 
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ontwikkelen. Als ik organisaties samenbreng in het kader van 

onlinehulp, merk ik dat de bereidheid om knowhow te delen groot is. 

Vlaanderen is te klein om elke organisatie op een eigen eiland te 

laten werken’(Bocklandt, 2015). 

2. Hoofdstuk 2: onlinehulp in de eerstelijnshulp 

Het tweede hoofdstuk van de literatuurstudie bekijkt de actuele 

positionering van onlinehulp in de praktijk van de eerstelijnshulp. 

Meer specifiek gaat het over het JAC binnen de koepelorganisatie 

van het CAW. Eerst is er een toelichting over het veranderende 

jeugdhulpverleningslandschap vanuit Jongerenwelzijn. Daarna 

brengt de literatuurstudie cijfers van CAW- jeugdhulp in beeld, het 

resultaat van de ontwikkeling van het ‘Netwerk JAC Online’ en 

‘beleidsgroep onlinehulpverlening’. Vervolgens richt de studie zich 

op de voornaamste bevindingen bij de onlinebevraging 

‘Onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid anno 2015’ voor 

de sector van het ‘algemeen welzijnswerk’. Er wordt ingezoomd op 

de stijging van online-hulpvragen voor CAW Oost-Brabant. 

2.1. Een hertekend jeugdhulpverleningslandschap 

Het Jongerenwelzijnswerk is de laatste jaren sterk veranderd. Sinds 1 

maart 2014 kent Vlaanderen een hertekend 

jeugdhulpverleningslandschap. De start van de integrale jeugdhulp 

betekende onder meer het doorgedreven vertrekken van de krachten 

van de kinderen en jongeren, het stroomlijnen van de toegang tot de 

gespecialiseerde (niet-rechtstreekse toegankelijke) hulp door het 

installeren van een intersectorale toegangspoort, het uitbreiden en 

herpositioneren van het laagdrempelige (rechtstreekse toegankelijke) 

aanbod, het verankeren van de crisishulp, het gedeeld omgaan met 

verontrusting en het inzetten op continuïteit in de hulp en op een 
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participatieve jeugdhulp (Jongerenwelzijn, 2015a).     

 Op 6 mei 2015 in het Vlaams Parlement stelde Jongerenwelzijn 

de eerste cijfers van één jaar integrale jeugdhulp voor (zie figuur 5). 

Tussen 1 maart en 31 december 2014 werden er 12600 kinderen en 

jongeren aangemeld via de intersectorale toegangspoort. Voor 11569 

van hen werd een indicatiestellingsverslag opgemaakt. Dit resulteert 

voor 7090 kinderen en jongeren in hulp bij Jongerenwelzijn, voor 

2945 bij crisisjeugdhulp of pleegzorg, voor 489 bij Kind & Gezin en 

voor 3235 kinderen en jongeren bij de sector van personen met een 

handicap. Voor 7427 kinderen en jongeren werd niet meteen een 

oplossing binnen de niet-rechtstreekse jeugdhulp gevonden. 3960 

van hen zochten hulp binnen de sector van personen met een 

handicap en 2907 binnen Jongerenwelzijn. Onder de wachtenden 

bevonden zich ook kinderen en jongeren die reeds hulp krijgen, maar 

een vraag hebben naar andere of bijkomende hulp. De meeste vragen 

zijn vragen naar begeleiding (al dan niet gekoppeld aan verblijf in 

een voorziening) en komen uit Antwerpen (Jongerenwelzijn, 2015b). 

‘De werking van Jongerenwelzijn beperkt zich niet langer tot 

kinderen en jongeren in een moeilijke leefsituatie, maar reikt samen 

met alle partners binnen de integrale jeugdhulp naar alle kinderen 

en jongeren in Vlaanderen’, vertelt Van Mulders, administrateur-

generaal van het agentschap (Jongerenwelzijn, 2015b). Het 

Algemeen Welzijnswerk is één van de verschillende 

jeugdhulpaanbieders die hun aanbod proberen af te stemmen en beter 

willen samenwerken met de jongere. Om een zicht te krijgen over de 

kinderen die de weg vinden naar de jeugdhulp, rapporteerden Kind & 

Gezin 196324 kinderen. De CLB’s bereikten 351284 leerlingen en de 

CAW’s rapporteerden 6785 jongeren bij onthaal (Jongerenwelzijn, 

2015a). 

Figuur 5: 1 jaar integrale jeugdhulp in cijfers  
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2.2. CAW-Jeugdhulpcijfers  

In 2010 meldden 8340 jongeren tussen 12 en 17 aan bij het CAW 

(8.7% van het totale cliënteel). Daarvan stroomden 1691 jongeren 

door naar het begeleidingsaanbod van het CAW. In 48% van de 

gevallen vond dit contact plaats op het centrum zelf, 16% nam online 

contact op en 14% telefonisch. Iets meer dan de helft van de vragen 

zijn vragen naar informatie en advies 16% van de 12- tot 17-jarigen 

heeft een expliciete begeleidingsvraag (Beelen, S. & Van Hecke, I., 

2012, p. 34-35).                

 In 2010 organiseerden de Jongeren Advies Centra in 23 JAC’s via 

het Netwerk JAC Online bijna 70 uur chatpermanentie. JAC-

medewerkers van CAW Brugge breidden in 2010 hun openingsuren 

uit door chathulp aan te bieden tot 21uur. Ze zijn online bereikbaar, 

van thuis uit. Ze werken met een telefonisch back-up zodat er steeds 

een collega stand-by kan staan voor overleg en ondersteuning 

(Bocklandt, e.a. 2011). De jongeren tussen 12 en 25 kunnen hier 

anoniem terecht met om het even welke vraag. Samen met Sensoa en 

Jongereninformatie beantwoorden zij e-mailvragen die jongeren via 

de websites van de organisatie kunnen stellen. Daarnaast zijn heel 

wat JAC’s actief op belangrijke sociale netwerksites zoals Netlog en 

Facebook (Beelen, S. & Van den Meerschaute, 2010). In 2008 

registreerden het CAW 1915 aanmeldingen via het online advies 

aanbod van het Netwerk JAC Online. Voor 2009 waren dat 2360 

jongeren die via chat hun eerste stap naar het CAW zetten en werden 

er 5581 cliëntcontacten via e-mail geregistreerd (Beelen, S & Van 

den Meerschaute, p. 6, 2010). De afgelopen vijf jaar hebben de 

CAW’s heel wat kennis verzameld wat betreft het verlenen van 

informatie, advies, oriëntatie en psychosociale ondersteuning via e-

mail en chat. Hoofdzakelijk is deze knowhow opgebouwd vanuit het 

sectoraal samenwerkingsverband JAC Online, maar ook vanuit 

Slachtofferchat (CAW Zuid-Oost Vlaanderen; psychosociale 
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ondersteuning aan slachtoffers van geweld) en Boysproject (CAW 

De Terp; online outreach naar mannelijke sekswerkers) (Beelen, S. 

& Van den Meerschaute, K., 2010). Volgens Beelen & Van den 

Meerschaute (2010) groeit onlinehulp in de CAW’s steeds meer naar 

een volwaardig hulpverleningsaanbod complementair aan het 

bestaande aanbod in het centrum en de outreachende activiteiten. In 

2009 is er een beleidsgroep onlinehulpverlening in het CAW 

opgericht voor inhoudelijke en beleidsgerichte  vragen omtrent 

onlinehulp. Gemandateerde afgevaardigden uit de CAW’s met een 

onlineaanbod (niet alleen in kader van het Netwerk JAC Online) en 

goedgekeurd door CAW overleg zetelen in deze beleidsgroep 

(Beelen & Van den Meerschaute, 2010).   

2.3. Actuele positionering van hulpvormen in de praktijk: het 

JAC 

In de onlinebevraging ‘Onlinehulpverlening voor welzijn en 

gezondheid anno 2015’ brengen Vanhove, T en Bocklandt, P. (2015) 

onlinehulp in Vlaanderen in kaart. Voor de sector algemeen 

welzijnswerk hebben 17 organisaties aan de onlinebevraging 

deelgenomen: het gaat om 85% van de aangeschreven organisaties. 

Onder de sectornaam ‘Algemeen welzijnswerk’ wordt verstaan 

Centra Algemeen Welzijnswerk, Tele- Onthaaldiensten, Rondpunt en 

Holebifoon (Vanhove, T. & Bocklandt, P., 2015). Tabel 5 (bijlage 1) 

geeft het percentage respondenten uit algemeen welzijnswerk weer 

dat informatieve onlinehulptoepassingen inzet of overweegt. Hieruit 

blijkt dat meer dan andere welzijns- en zorgorganisaties het 

algemeen welzijnswerk inzet op links en Faq’s als informatieve 

onlinehulptoepassing. Meerdere organisaties in deze sector plannen 

of overwegen om getuigenissen uit te werken op hun websites. Tabel 

6 (bijlage 1) geeft het percentage respondenten uit algemeen 

welzijnswerk weer dat communicatietools inzet of overweegt. De 
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CAW’s en de Tele-Onthaaldiensten investeren meer dan gemiddeld 

in een chathulpaanbod. Ze kunnen moeilijk doorverwijzen naar een 

chathulpaanbod in andere sectoren. Ook hun communicatie op 

sociale netwerksites is opvallend. Daarnaast willen organisaties 

binnen deze sector meer inzetten op beeldbellen. Het percentage 

respondenten uit algemeen welzijnswerk dat ondersteunende 

onlinehulptoepassingen inzet of overweegt staat in tabel 7 (bijlage 1). 

Conclusie bij deze tabel is dat het algemeen welzijnswerk bij meer 

dan de helft geen enkele ondersteunende onlinehulptoepassing inzet. 

In het algemeen welzijnswerk maakt men meer dan gemiddeld in 

welzijnswerk en gezondheidszorg gebruik van budgetteringstools, 

online doorverwijzing, educatieve spelen, levenslijn, zelftesten en 

dynamische kaart. Er is meer dan gemiddeld interesse om genogram 

(digitale voorstelling van het netwerk van een cliënt: familie, 

persoonlijke leefomgeving, buut en gemeenschap) en ecogram 

(digitale voorstelling van de kwaliteit van het generationeel netwerk 

van de cliënt) te ontwikkelen (Vanhove, T. & Bocklandt, P., 2015). 

2.4. De eerste lijn gaat online: CAW Oost-Brabant 

CAW Oost-Brabant stijgt in het aandeel online-hulpvragen. 

Opvallend is de stijging in de chathulpverlening. Cijfers uit het 

jaarverslag van CAW (2015) tonen aan dat het aantal aanvragen om 

te chatten meer dan verdubbelde in 2014: van 4466 aanvragen in 

2013 tot 9705 in 2014. Voor het JAC-onthaal waren er 7477 

chataanvragen, bij het algemeen CAW- onthaal waren dat er in totaal 

2228. ‘Zeker bij jongeren neemt online communicatie een steeds 

prominentere plaats in het leven van alledag. Verschillende motieven 

liggen hiervan aan de basis. De praktische voordelen werken 

drempelverlagend: het is gemakkelijk van thuis uit je vragen te 

stelen, je houdt het gesprek zelf in handen, je hoeft geen rekening te 

houden met de reguliere kantooruren. Ook de anonimiteit biedt 
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voordelen: mensen gaan sneller over tot het stellen van een 

hulpvraag en taboe-geladen onderwerpen komen op die manier 

gemakkelijker ter sprake.’ (CAW, 2015, p.21). Deze groei in de 

sector zorgde ervoor dat de CAWs hun hulpverleningsaanbod in 

2014 hebben aangepast en deze structureel in de onthaalwerking 

hebben uitgebouwd. Chat-uren werden uitgebreid en eenvormig 

gemaakt. Voortaan kan men chatten tussen 13 uur en 17 uur met het 

CAW-onthaal en van 13 uur tot 19 uur met het JAC-onthaal. De 

vraag naar meer permanentie-zekerheid zorgde ervoor dat in 2014 

meer gesprekaanvragen konden geaccepteerd worden. Bij de 

jongeren kon 70% van de aanvragen worden beantwoord en 79% bij 

de volwassenen. CAW Oost-Brabant herkent de voordelen van 

onlinehulp. ‘Sinds 2014 wordt chat steeds vaker gecombineerd met 

de ‘reguliere’ hulpverlening op locatie, ambulant of residentieel. De 

bereikbaarheid neemt toe, de drempel is lager, hulp en zorg worden 

toegankelijker, nieuwe of verloren doelgroepen kunnen bereikt 

worden, het werkingsgebied breidt automatisch uit, en de 

hulpverlener kan sneller inspelen op vragen van cliënten. Zeker in 

landelijke regio’s biedt deze mogelijkheid veel voordelen’ (CAW, 

2015, p.21). De competenties van de hulpverleners zijn ook van 

belang voor de online-werking. In 2014 werden er extra vormingen 

aangeboden om nieuwe media in te zetten in de hulpverlening en om 

cliënten te trainen in mediawijsheid (CAW, 2015).  

Algemeen besluit uit de literatuurstudie 

De literatuurstudie ging op zoek naar de kennis over de actuele 

positionering van onlinehulp in de brede sector van het sociaal werk 

en meer specifiek de eerstelijnshulp organisatie: het JAC. Er werd 

een antwoord gezocht op volgende vragen: welke (internationale) 

kennis be staat er over de huidige positionering van onlinehulp ten 

opzichte van de reguliere hulpverlening? Evolueerde het 



42/138 

 

 

onlineaanbod de voorbije jaren? Is er meer kennis over 

indicatiestelling voor onlinehulp? Welke kennis leidde tot 

bijsturingen, tot gewijzigde visies,… ? Neemt blended 

hulpverlening toe? Wat is de positie van blended hulpverlening? 

Zijn beide vormen eerder complementair of autonoom? Heeft de 

positionering impact op de indicatiestelling: wie krijgt bij voorkeur 

welke vorm van hulp bij welk probleem? Onlinehulp nu en over drie 

jaar: is er sprake van een evolutie? Hierbij werd vooral geput uit 

nationale en internationale bronnen, recente onderzoeksprojecten 

kregen hierin een plaats.              

 Ten eerste werd het duidelijk dat het concept ‘onlinehulp’ divers 

is. Onlinehulp is immers een verzamelterm en valt onder het begrip 

‘elektronische hulp’. Doordat de elektronische hulp volop in 

ontwikkeling is, zijn er verschillende definities in omloop voor 

onlinehulp (Nederlands Jeugd Instituut, z.d.; Riper e.a., 2007; 

Bocklandt e.a., 2011). Om chathulp en emailhulp te situeren binnen 

de veelheid van onlinetoepassingen wordt er gebruik gemaakt van 

het groeischema van onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie in 

welzijn en gezondheid (Bocklandt, e.a. 2013). Zo’n schema is niet 

exhaustief omdat onlinehulp voortdurend ontwikkelt. ‘De digitale 

communicatie is in opmars en het welzijnswerk kan niet achter 

blijven’ (Bocklandt, e.a. 2013, p.8).           

 De uitdaging is om onlinehulptoepassingen te integreren in het 

bestaande aanbod vanuit een visie en doordachte keuzes inzake 

wanneer, waarvoor en waarom onlinetoepassingen inzetten. Daarom 

kiezen vele organisaties voor een mix: onlinehulp autonoom of 

complementair in combinatie met andere on- en offlinehulpvormen, 

dit wordt ook wel met de term ‘blended hulpverlening’ genoemd 

(Bockland, e.a. 2011).   

Daarnaast bestaan er verschillende doelen bij het inzetten van 

onlinehulp in de praktijk. Internationale literatuur maakt een verschil 
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tussen onlinehulp als een zelfstandige interventie, een overbrugging 

van de wachttijd, een onderdeel van een reguliere interventie, een 

opstap naar een face-to-face interventie,… (Riper, e.a., 2007).  

De literatuurstudie toont aan dat het aantal online-initiatieven 

sterk stijgt de afgelopen jaren. Het ‘geleidelijk geslaagd pionieren’ 

in verschillende organisaties is de belangrijkste sterkte van 

onlinehulp in Vlaanderen. De geleidelijke groei vindt men terug in 

uren bereikbaarheid als in uitbouw van internetmedia (Bocklandt, P., 

& De Zitter, M., 2008). Uit de onlinebevraging van Bocklandt e.a. 

(2015) bleek dat minstens 331 organisaties geantwoord hebben dat 

ze minstens 1 onlinehulptoepassing inzetten. 13 organisaties 

overwegen of plannen onlinehulp in te zetten. De onderzoekers 

kregen 344 antwoorden van de 1985 organisaties die bevraagd 

werden (Bocklandt, e.a., 2015). Dat onlinehulp steeds meer een 

prominente plaats krijgt in de organisatie, kan CAW Oost Brabant 

beamen. De meeste significante stijging situeert zich in de 

chathulpverlening. “Cijfers tonen aan dat het aantal aanvragen om 

te chatten meer dan verdubbelde in 2014: van 4466 aanvragen in 

2013 tot 9705 in 2014. In het JAC-onthaal waren er in totaal 7477 

chataanvragen, bij het algemeen CAW-onthaal waren dat er 2248.” 

(CAW, 2015, p. 21).  

 De motieven vanuit de gebruiker om te kiezen voor 

onlinehulp zijn divers (Vanhove, 2009; Bocklandt e.a. 2011): taboe 

onderwerpen makkelijker bespreekbaar maken, gevoelens van 

schaamte sneller uiten, kunnen ventileren, zorgen voor verlichting, 

minder vooroordelen, meer controle ervaren,… . Maar ook vanuit de 

organisatie is er een stijgende aandacht: middelen besparen, 

aanbod toegankelijker maken voor de doelgroep, nieuwe 

doelgroepen aantrekken, meer bereikbaar zijn,… (Bocklandt, e.a., 

2011).  



44/138 

 

 

Onderzoek leert dat nieuwe of andere doelgroepen worden 

bereikt met onlinehulp. Er zijn verwijzingen uit de literatuur naar 

(allochtone) vouwen, hoogopgeleiden, werkenden, slechthorenden, 

mensen met stigmavrees, eenzame personen en geïsoleerde en 

huisgebonden tieners (Postels e.a., 2005; Suler, 2001; Mallen e.a., 

2005). Een andere doelgroep betreft mensen met een fysieke of 

mentale handicap. Zij zijn vaak aan hun huis gebonden of 

afhankelijk van anderen (De Zitter, M. & Bocklandt, P., 2011). Een 

andere groep kan omwille van geografische omstandigheden de weg 

niet vinden, zij wonen te ver of er is de mogelijkheid niet tot 

hulpverlening in eigen hun dorp. Betreffende allochtone jongeren, 

zouden zij ondervertegenwoordigd zijn in de reguliere hulpverlening 

nochtans zitten zij massaal op het internet. Voor deze doelgroep zou 

onlinehulp wellicht een toegankelijk hulpaanbod vormen. In de 

verslavingszorg worden er andere doelgroepen bereikt dan via de 

reguliere hulpverlening. Evenepoel (2011) besluit dat het 

onlineaanbod een groter potentieel heeft om jonge mannelijke 

(middelen)gebruikers te bereiken dan via de telefoonlijn. In de 

alcohol- en druggebruik is dit een erg belangrijke, maar vaak 

moeilijk bereikbare groep.            

 Welke problemen kunnen via onlinehulp worden aangepakt? 
Uit het Trimbosonderzoek (2007) blijkt dat één op twee volwassenen 

en onlinehulp overweegt bij psychische problemen, bij jongeren gaat 

het zelfs om twee op drie. Bovendien blijkt onlinehulp bij depressies, 

angststoornissen en alcoholproblemen effectief te werken (Riper e.a., 

2007).                   

 In Vlaanderen is het pionieren gestart met enkele organisaties die 

zich nog steeds groeperen in het OnlineHulpUitwisselingsPlatform 

(OHUP). Deze pilootprojecten zetten de eerste stap. Nu is er de nood 

om ‘good practices’ uit te wisselen en gelijkaardige initiatieven te 

ontwikkelen. Dit zorgt voor meer knowhow en een duidelijker 
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onderscheid ten aanzien van onprofessionele hulp en onprofessioneel 

materiaal. Dankzij de beleidsacties van minister Vandeurzen is dit 

realiseerbaar door onder andere de oprichting van een Intersectoraal 

Aanspreekpunt Onlinehulp (Krols, 2015).        

 Het JAC is één van de pioniers in het inzetten van onlinehulp in 

de organisatie. Het JAC werd na het Tele-onthaal opgericht in 2004 

en kent een grote groei van chatgesprekken van ongeveer 500 tot 

3000 chatgesprekken sinds 2006 tot 2010 (CAW, 2015). Zij bieden 

een ruim offline en online aanbod aan: brief, telefoon, face-to-face, 

email, getuigenissen en chat (Bocklandt, e.a. 2011). Het JAC heeft 

dus een aantal jaren ervaring met blended hulpverlening. De 

CAW’s en de Tele-Onthaaldiensten investeren meer dan gemiddeld 

in een chathulpaanbod volgens de onlinebevraging van Bocklandt 

e.a. (2015). Ook hun communicatie op sociale netwerksites is 

opvallend. Het algemeen welzijnswerk zet bij meer dan de helft geen 

enkele ondersteunende onlinehulptoepassing in. In het algemeen 

welzijnswerk maakt men meer dan gemiddeld in welzijnswerk en 

gezondheidszorg gebruik van budgetteringstools, online 

doorverwijzing, educatieve spelen, levenslijn, zelftesten en 

dynamische kaart (Bocklandt e.a. 2015).Volgens Beelen & Van den 

Meerschaute (2010) groeit onlinehulp in de CAW’s steeds meer naar 

een volwaardig hulpverleningsaanbod complementair aan het 

bestaande aanbod in het centrum en de outreachende activiteiten.  

De sterkte bij onlinehulp is dat laagdrempeligheid en anonimiteit 

gehandhaafd blijven. Een andere sterkte is de grote aandacht voor de 

deskundigheidsbevordering van de hulpverleners (Bocklandt, P. & 

De Zitter, 2008). Beelen (2010) oordeelt dat anonimiteit en 

pseudonimiteit ook echter een keerzijde hebben. De ruimte die men 

heeft om de eigen identiteit vorm te geven, leidt soms tot twijfel en 

onzekerheid. King e.a. (2006) concludeert dat het tijd/ruimte- aspect 

een nadelige invloed kan hebben.         
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 Volgens Bocklandt, P. & De Zitter (2008) is de voornaamste 

zwakte de bereikbaarheid van onlinehulp. De websites zijn (soms) 

moeilijk terug te vinden als men de organisatie niet kent. Daarnaast 

zijn de gesprekskamers beperkt in tijd en snel volzet. Het pionieren 

van onlinehulp eist ook veel energie en tijd. ‘De 

organisatiestructureren en – culturen zorgen er soms voor dat het 

‘warm water’ meermaals wordt uitgevonden door de afzonderlijke 

organisaties’ (Bocklandt, P., & De Zitter, M., p. 15, 2008). Het 

internet omvat ook veel onprofessioneel materiaal en onprofessioneel 

hulp. Het is een uitdaging om het hulpverleningsaanbod hiervan te 

onderscheiden (Bocklandt, P., & De Zitter, M. (2008). Tenslotte 

formuleert (Bocklandt, P., & De Zitter, M. (2008) dat de traagheid 

van overheidserkening en – financiering echter een belangrijk 

knelpunt is. Er is ook de toenemende vraag naar differentiatie van 

kanalen voor hulpverlening (Bocklandt, P., & De Zitter). Het gebruik 

van het internet toont ook een aantal paradoxen aan zoals de ‘Internet 

paradox’ (Kraut e.a., 2002) en de ‘Innovations-needs’ paradox 

(Rogers, 2003). Kraut e.a. (2002) spreekt over de ‘Internet paradox’: 

het gebruik van internet dat gepaard gaat met een toename van 

vereenzaming en depressies. Rogers (2003) gebruikte de term 

‘innovations-needs’ paradox om de sociale ongelijkheid aan te tonen 

die gepaard gaat bij innovaties.            

 Veel vragen worden er gesteld bij de introductie van onlinehulp 

in een organisatie: ‘ Wat is het doel van een online-aanbod? 

Uitsluitend informatie verstrekken of eerder psychosociale hulp 

aanbieden voor meer doelgroepen? Welke gespreksonderwerpen zijn 

meer geschikt voor email of voor face-to-face? In welke mate zijn 

we bereikbaar?’. De welzijnsorganisaties stellen hierbij ook vragen: 

‘Wie bewaakt het kwaliteitslabel? Hoe zien de vormingen voor 

onlinehulpverleners eruit? Is online-expertise combineerbaar met 

telefonische- en face-to-face expertise?’ (Bocklandt, P., & De Zitter, 
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M. 2008). Ondanks de knelpunten, vele uitdagingen en belangrijke 

vragen bundelen mensen samen de krachten. De OHUP- partners, de 

opstart van een overkoepelend onderzoek en de projectondersteuning 

van de Vlaams minister voor Gezin, Welzijn en Gezondheid zijn 

alvast een goede opstart voor de introductie van onlinehulp in de 

welzijnsorganisaties (Bocklandt, P., & De Zitter, M. 2008). 
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Deel 2: Onderzoeksmethodologie 

Dit deel gaat in op het onderzoeksdesign. De onderzoeksvragen, de 

onderzoekseenheden en het soort onderzoek worden uiteengezet.  

1. Onderzoeksvragen  

1. Welke (internationale) kennis bestaat er over de huidige 

positionering van onlinehulp ten opzichte van de reguliere 

hulpverlening? 

a. Evolueerde het onlineaanbod de voorbije jaren? Is er 

meer kennis over indicatiestelling voor onlinehulp? 

Welke kennis leidde tot bijsturingen, tot gewijzigde 

visies,… ?  

b. Neemt blended hulpverlening toe? Wat is de positie 

van blended hulpverlening? Zijn beide vormen 

eerder complementair of autonoom? 

c. Heeft de positionering impact op de indicatiestelling: 

wie krijgt bij voorkeur welke vorm van hulp bij welk 

probleem? 

2. Hoe evolueert de actuele positionering van hulpvormen in de 

praktijk? 

a. Het Jongerenadviescentrum (JAC) als casestudy 

 

2. Keuze van het onderzoeksveld  

Waarom kiezen voor het JAC als casestudy? De 

JongerenAdviesCentra maken deel uit van de Centra Algemeen 

Welzijnswerk (CAW) en werken regionaal. In de provincie Limburg 

zijn er bijvoorbeeld vijf JAC’s aanwezig: JAC Maasmechelen, JAC 

Hasselt, JAC Lommel, JAC Sint-Truiden en JAC Genk. De JAC’s 

zijn eerstelijnsorganisaties die een deel van jeugdhulp 
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vertegenwoordigen, ze positioneren zich als zeer laagdrempelige en 

toegankelijke hulp (JAC, z.d.). De JAC’s gebruiken verschillende 

strategieën. Naast het typische consultmodel hebben JAC’s ook een 

mobiel of ‘outreachend’ aanbod en een online-aanbod. Dit wordt 

later verder toegelicht. Het aanbod krijgt vorm volgens de noden in 

de eigen regio en de beschikbare middelen (Bocklandt, e.a., 2011). 

Het OnlineHulpUitwisselingsPlatform (OHUP) geeft een overzicht 

van welke hulpverleningsvormen de OHUP organisaties aanbieden 

in Vlaanderen (Bocklandt, 2010). De Zelfmoordlijn heeft 

bijvoorbeeld een offline aanbod (telefoon, teksten en links) en een 

online aanbod (FAQ’s, nieuwsberichten en chat) (Bocklandt, e.a., 

2011). In 2007 vond het online-advies van de 

JongerenAdviesCentra van enkele Centra voor Algemeen 

Welzijnswerk zijn intrede bij het OHUP (De Zitter, M. & Bocklandt, 

P., 2011).                 

 Het is interessant om het JAC als casestudy te nemen omwille van 

het ruim uitgewerkte offline aanbod (brief, telefoon, face-to-face en 

teksten) en online aanbod (email, getuigenissen en chat) (Bocklandt, 

2011). Het JAC ontstond  na Tele-onthaal in 2004 en kent een grote 

groei van chatgesprekken sinds 2006 tot 2010 van ongeveer 500 tot 

3600 chatgesprekken (Bocklandt, e.a., 2011). Het JAC heeft dus al 

een aantal jaren ervaring met ‘blended hulpverlening’. Het JAC 

bundelt ook de krachten samen met andere organisaties. Voor de 

provincie Limburg werkt het JAC samen met de opvoedingswinkel 

in Hasselt, de Jeugddienst Lommel en Genk en de bibliotheek van 

Genk (JAC, z.d.). Het JAC stelt vast dat een grote groep oproepers 

expliciet kiest voor onlinehulp in het JAC (Decuypere, e.a. 2009) en 

niet voor een andere hulpverleningsvorm. Motieven bij de keuze 

voor onlinehulp bij het JAC zijn enerzijds vooral de toenemende 

online-expertise bij oproepers vaak groter dan bij  van 

onlinebeantwoorders en anderzijds de anonimiteit die het 
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makkelijker maakt om over probleem te schrijven. Daarnaast werkt 

schrijven therapeutisch: “men zoekt naar woorden, de confrontatie 

met de woorden op het scherm geven een inzichtelijk surplus” 

(Decuypere, e.a. 2009). De onlinebeantwoorders bij het JAC zijn 

professionele onlinehulpverleners. Dit is in tegenstelling tot de 

Zelfmoordlijn, de kinder-en Jongerentelefoon en Tele-Onthaal waar 

onlinehulpgesprekken gevoerd worden door vrijwilligers, gevormd 

en ondersteund door beroepskrachten (De Zitter, M. & Bocklandt, P., 

2011, p.14).                  

 Het JAC is het meest gekende aanspreekpunt voor jongeren in het 

algemeen welzijnswerk, maar al eerder werd vermeld dat het JAC 

onderdeel uitmaakt van de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW). 

In het CAW vinden we jongeren terug zowel in het ambulante als het 

residentiële aanbod: de jongere als autonome hulpvrager (vb. in het 

jongerenonthaal), de jongere als deel van het gezin waarbij het gezin 

de aanmelder is (vb. in het opvangcentrum) en de jongere als 

geïdentificeerde cliënt (initiatief bij derden) (vb. bij daderhulp) 

(Beelen, S. & Van Hecke, I., 2012). Het CAW werkt met jongeren 

op verschillende manieren. De JAC’s zijn een voorbeeld vanuit het 

traditionele winkel-model. Ze zijn gevestigd in buurten waar 

jongeren vaak passeren. Jongeren kunnen er vrij in – en uitwandelen. 

Informatie en documentatie rond jongerenthema’s zijn gratis 

beschikbaar, wachttijden zijn tot een minimum beperkt en 

wachtlijsten zijn onbestaand. Het jongerenonthaal is ook online 

bereikbaar. Via chat- en emailhulp en op sociale netwerksites leggen 

hulpverleners en jongeren contact. Dit contact kan plaatsvinden via 

het internet of uitmonden in een face-to-face afspraak. Mobiel en 

outreachend werken is een derde manier om laagdrempelig te 

werken. Dit uit zich in straathoekwerkprojecten en mobiele 

gezinsondersteuning, en buurt- en wijkgerichte werkingen. Daarnaast 

werkt CAW samen met belangrijke partners die aanwezig zijn in de 
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directe leefwereld van de jongere (vb. CLB/jeugdwerk/…) (Beelen, 

S. & Van Hecke, I., 2012).        

3. Onderzoekseenheden  

Dit onderzoek maakt gebruik van een theoretische steekproef. Het is 

een verkennend onderzoek waarbij de onderzochte eenheden geen 

volledig getrouwe afspiegeling is van de spreiding in de populatie 

(Billiet & Waege, 2012, p. 183). Het is niet op statistische 

veralgemening gericht en maakt geen gebruik maakt van grote 

aantallen. Dit onderzoek probeert de ‘representativiteit’ te realiseren 

door een beredeneerde keuze te maken op grond van theoretische 

relevante criteria met het oog op een theoretische veralgemening 

(Billiet & Waege, 2012, p. 184). Dit onderzoek heeft dus niet de 

bedoeling om in eerste instantie representatief te zijn voor alle JAC’s 

in Vlaanderen, maar wil een beeld schetsen van de evolutie van 

blended hulpverlening in het JAC. Om te weten te komen welke 

JAC’s en respondenten een meerwaarde kunnen bieden bij het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen, werd er eerst een 

verkennend interview afgelegd met een JAC- medewerker met een 

jarenlange ervaring rond het invoeren en uitbouwen van onlinehulp 

(bijlage 2). Deze respondent stond mee aan de wieg toen onlinehulp 

zijn intrede deed bij het JAC. Dit verkennend interview inspireerde 

bij de keuze van de variabelen. Mogelijke variabelen die relevant 

zijn voor de probleemstelling zijn:   

 Ervaring met onlinehulp 

 Respondenten uit verschillende niveau’s: micro-, meso- en 

macroniveau 

 De regio  

Het verkennend interview leert dat elk CAW intern organiseert hoe 

ze de online permanentie-uren invult. Binnen het ‘JAC regio 



52/138 

 

 

Limburg’ (5 JAC’s) bijvoorbeeld werd afgesproken dat elk JAC twee 

uur per week chathulp aanbiedt. Niet elke JAC medewerker verleent 

chathulp. Voor de regio Limburg heeft elk JAC één chat- 

medewerker. Deze persoon wordt opgeleid en gevormd. Hierbij kan 

het gebruik maken van de kennis en dienstverlening van het 

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk die hiertoe een ‘Leer- en 

werkgroep onlinehulp’ oprichtte. In de leergroep zetelen JAC-

medewerkers. Elk CAW heeft een vertegenwoordiger voor 

volwassenen en jongeren onlinehulp. In totaal zetelen er dus 22 JAC-

medewerkers in de leergroep. De werkgroep bestaat uit 

teambegeleiders (11) en houdt zich vooral bezig met het beleid en de 

organisatie van onlinehulp. Aangezien de JAC- medewerkers instaan 

voor de uitvoering van chathulp en teambegeleider voor de 

coördinatie, kiest dit onderzoek ervoor om zowel de JAC- 

medewerkers als teambegeleiders te bevragen.  

Figuur 6: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (11 CAW’s) 

Leergroep: JAC- medewerkers (22) Werkgroep: Teambegeleiders 

(11) 

Volwassenen 

Onlinehulp (11) 

Jongeren 

Onlinehulp (11) 

 

Het is niet eenvoudig om een onderscheid te maken tussen 

respondenten op basis van hun aantal jaren online-ervaring. Vele 

medewerkers die bij de introductie van onlinehulp in het JAC 

aanwezig waren hebben doorheen de jaren een andere positie 

gekregen, al dan niet binnen of buiten het JAC. Toch is het 
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interessant om de tewerkstellingsduur van de respondent als 

variabele op te nemen in het onderzoek. Deze variabele werd aan het 

onderzoek toegevoegd op basis van de volgende hypothese: hoe 

langer men als online- verantwoordelijke werkt in een JAC, hoe 

meer tijd men had om ervaring op te bouwen met onlinehulp. Met 

andere woorden zou men dus kunnen verwachten dat deze 

respondenten die reeds lange tijd in een JAC werken de evolutie van 

onlinehulp beter kennen.              

 De invulling van de regio wordt niet meegenomen als variabele in 

het onderzoek. Onlineoproepers die zich aanmelden voor chathulp 

komen terecht in een algemene toegangspoort. De online-

verantwoordelijke die op dat moment online is, wordt de online-

beantwoorder van de oproeper. Dit wilt bijvoorbeeld zeggen dat 

wanneer een jongere zich aanmeldt in Brugge voor een chatgesprek 

met een JAC-medewerker, eventueel terecht kan komen bij een chat-

medewerker van JAC Hasselt.           

 Daarnaast leert literatuur dat het organisatieniveau verschillende 

motieven kan hebben om onlinehulp op te starten (Bocklandt, e.a. 

2011). Interne motieven hebben betrekking op het beheer en de 

organisatie van de dienst zoals bijvoorbeeld het feit dat door het 

beschikbaar stellen van ‘statische’ (= niet-interactieve, niet 

gepersonaliseerde) informatie onlinehulp, meer ruimte vrijkomt voor 

face-to-facehulp voor persoonlijker begeleiding op maat van de 

hulpvrager). Externe motieven zijn motieven van de hulpvragers, het 

overheidsbeleid of de samenleving (vb. aanbod is 24u/24u en 7 

dagen/7dagen bereikbaar). Vanuit verschillende positie/functie in de 

organisatie zal men ook verschillend kijken naar onlinehulp. Daarom 

is het interessant om respondenten op micro-, meso- en macroniveau 

als variabelen op te nemen in het onderzoek.  
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Deze masterproef is in hoofdzaak een kwalitatief onderzoek 

aangevuld met kwantitatieve gegevens. Het kwantitatief onderzoek is 

op basis van registratiegegevens:  

 evolutie van de cijfers van onlinehulp/blended hulpverlening 

 evolutie van de doelgroep/blended hulpverlening  

 evolutie van de hulpvragen/problematiek van onlinehulp  

De respondent signaleert dat er weinig registratiegegevens bestaan 

over de voorbije jaren in onlinehulp. Pas sinds dit jaar heeft het SAW 

een algemene registratie ingevoerd rond onlinehulp van gegevens. 

Iedere JAC- medewerker heeft een eigen verantwoordelijkheid om 

online gegevens te registreren. De respondent adviseert om rond 

registratie twee SAW verantwoordelijken te contacteren. Er is een 

pre- en postchat. Dit zijn vragen voor en na het chatgesprek die de 

jongere vrijwillig kan invullen. Het SAW registreert deze gegevens. 

De mogelijkheid bestaat er dus in om via het SAW en jaarverslagen 

registratiegegevens op te zoeken.            

 Het kwalitatief onderzoek maakt gebruik van semigestructureerde 

diepte-interviews en een participerende observatie. De betekenissen 

die de respondenten aan het thema koppelen is een belangrijke bron 

van informatie. De respondent krijgt een aantal thema’s en begrippen 

die in de literatuurstudie naar voor komen en vertelt wat deze 

thema’s bij hem oproepen. Elke interview kan nieuwe thema’s en 

begrippen bespreekbaar maken die in een volgend interview kunnen 

bevraagd worden (De Jong, e.a., 2010, p. 177-178). Een audio-

opname van het interview verhoogt de betrouwbaarheid en 

vergemakkelijkt de analyse (Billiet & Waege, 2012, p.327-328). Het 

gebruik van diepte-interviews zorgt voor enkele complicaties 

omtrent de betrouwbaarheid en geldigheid van de informatie. De 

respondent is nooit honderd procent objectief, kan informatie 

achterhouden of verdraaien. De interviewer dient daarom de 
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informatie te toetsen tijdens het interview. De onderzoeker dient ook 

rekening te houden met bias. De interviewer is op voorhand getekend 

door informatie die hij al eerder heeft verzameld en de meting mag 

hierdoor niet verstoord worden. Suggestieve vragen dienen vermeden 

te worden. (Billiet & Waege, 2012, p 340). In bijlage  2 (2.3. 

topiclijst interview voor micro-, meso-en macroniveau) kan u de 

volledige topiclijst terugvinden.         

 Participerende observatie is een mogelijkheid om gegevens te 

verzamelen onder alledaagse omstandigheden door mee te doen aan 

alledaagse activiteiten. De onderzoeker beschrijft de verschijnselen 

levensecht en gedetailleerd mogelijk en interpreteert ze in hun 

context (Reulink, N. & Lindeman L. 2005, p.8). De 

onderzoeksactiviteiten worden in drie fasen onderscheiden: 

beschrijvingsfase (beschrijving en inventarisatie van personen, 

situaties, gebeurtenissen en handelingen, locaties en tijdsverloop), 

interpretatiefase (gerichte waarnemingen en de interpretatie van de 

gegevens binnen de context van het onderzoek) en verklaringsfase 

(hoe, waarom en waardoor kunnen de waargenomen verschijnselen 

verklaard worden) (Reulink, N. & Lindeman L. 2005, p.8). Deze 

fases gaan geleidelijk in elkaar over. Het is mogelijk dat 

participerende observatie geheel gericht is op het beschrijven van de 

veldsituatie. De rol van de observator is ‘intensief participeren’, dit 

wilt zeggen dat de onderzoeker actief deel neemt aan de activiteiten 

in het veld. De rolinvulling is volledig open, de onderzochten weten 

dat de onderzoeker observerende participatie toepast en ook weten 

wat het onderwerp en het doel van het onderzoek is. De onderzoeker 

kiest voor de rol van ‘leerling’. Dit wilt zeggen dat de onderzoeker 

nieuw is in het veld en de praktijk is gekoppeld aan een leerelement. 

Het vierde en laatste methodische overweging voor de rolkeuze is de 

mate van betrokkenheid bij de rol. De onderzoeker zal een 

middenweg vinden tussen een observerende of beschouwende en een 
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betrokken rol in het veld (Reulink, N. & Lindeman L. 2005, p. 9-10). 

Het registreren en verwerken van de veldgegevens gebruikt de 

onderzoeker een aantekenboekje om snel notities te kunnen maken. 

Gedurende het veldwerk houdt de onderzoeker een veldjournaal bij, 

waarin zij de gegevens uit haar notitieboekje uitwerkt (Reulink, N. & 

Lindeman L. 2005, p.11). In bijlage 2 (2.4. voorbereiding 

participerende observatie) vindt u de voorbereiding terug van de 

participerende observatie.            

 Hier moet ook opgemerkt worden dat deze masterproef niet 

beweert de volledige evolutie van onlinehulp in kaart te brengen. Het 

beperkte tijdskader van deze masterproef dwingt een afbakening van 

kennis af. Het onderzoek focust zich hoofdzakelijk op de 

betekenissen van de respondenten omtrent onlinehulp. De resultaten 

van dergelijk onderzoek kunnen niet gegeneraliseerd worden. De 

resultaten mogen niet veralgemeend worden naar onlinehulp vanuit 

om het even welke organisatie, over om het even welke 

problematiek. Ze leveren een inkijk op de betekenissen van de 

respondenten op de verschillende niveaus in een JAC over de actuele 

positionering van onlinehulp.           

 Zes CAW’s en twee medewerkers op het SAW werden eerst via 

mail (bijlage 2: 2.2 mail verzoek tot medewerking aan onderzoek) en 

daarna telefonisch gecontacteerd met de vraag of ze bereid waren 

mee te werken aan dit onderzoek. Uiteindelijk werden er drie CAW’s 

en één SAW medewerker in dit onderzoek bevraagd. In totaal levert 

dit acht respondenten op en één participerende observatie waaronder 

zes medewerkers aan deelnamen. Figuur 7 toont de geselecteerde 

respondenten. Elke respondent krijgt een referentienummer 

toegewezen. Voor de respondenten van de interview gelden de 

volgende regels. Het eerste cijfer van dit referentienummer verwijt 

naar het CAW waarvoor ze werken. Het tweede cijfer duidt aan op 

welk organisatieniveau zij werken: micro- (1), meso- (2) en 
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macroniveau (3). Het derde cijfer sluit aan bij het aantal 

respondenten in het CAW: bijvoorbeeld 1.1.2 is de tweede 

respondent van CAW 1 en werkt als chatmedewerker op het 

microniveau. De respondenten van de participerende observatie 

krijgen de volgende verwijzing: casusaanbrenger 1 (C.A.1.), 

casusaanbrenger 2 en de teamleden (T.L.). Dit referentienummer zal 

in de analyse gebruikt worden om te verwijzen naar de specifieke 

informatiebronnen.  

Figuur 7: Overzicht respondenten 

Referentienr. Organisatie Niveau van de 

respondent: micro-, 

meso- en macroniveau 

Aantal 

jaren 

ervaring 

in het 

JAC 

Resp. 1.1.1 CAW 1 Microniveau: 

Chatmedewerker 

7 jaar 

Resp. 1.1.2 CAW 1 Microniveau: 

Chatmedewerker 

7 jaar 

Resp. 2.1.1 CAW 2 Microniveau: 

Chatmedewerker 

16 jaar 

Resp. 1.2.3 CAW 1 Mesoniveau: 

Chatmedewerker en 

medewerker van de 

Leergroep Onlinehulp 

14 jaar 
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Resp. 1.2.4 CAW 1 Mesoniveau: 

Teamverantwoordelijke 

digitale luik 

3.5 jaar 

Resp. 2.2.2 CAW 2 Mesonniveau: 

Teamverantwoordelijke 

en medewerker van de 

Werkgroep Onlinehulp 

6 jaar 

Resp. 3.2.1 CAW 3 Mesoniveau: 

chatmedewerker en 

medewerker van de 

Leergroep Onlinehulp 

11 jaar 

Resp. 4.3.1 SAW Macroniveau: 

Verantwoordelijke 

SAW onlinehulp en 

mediawijsheid 

2.5 jaar 

Participerende observatie: 

C.A.1 Casusaanbrenger 

C.A.2 Casusaanbrenger 

T.L. Teamlid 
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Deel 3: Onderzoeksresultaten 

Het derde luik van deze masterproef analyseert de interviews en de 

observatienotities van een teambespreking. De analyse is gericht op 

het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Het eerste deel 

analyseert welke feitelijke kennis de respondenten verwoorden rond 

onlinehulp. Het tweede deel focust zich op de betekenis die 

respondenten aan de positionering van blended hulp hechten. 

Tenslotte gaat het laatste deel na welke betekenis en visie de 

respondenten geven aan onlinehulp met de blik gericht op de 

toekomst. De analyse spoort gelijkenissen en verschillen op tussen de 

respondenten en bekijkt of deze samenhangen met het aantal jaren 

ervaring en het niveau van organisatie waarin zij verkeren. De 

resultaten van het onderzoek worden geconfronteerd met inzichten 

uit literatuur. De analyse is deels beschrijvend (welke data als 

antwoord op welke probleemstellingvraag), maar kan ook verder 

gaan en op zoek gaan naar verklaringen, spanningsvelden, nieuwe 

vragen,…  die eventueel vervolgonderzoek vereisen.  Alle interviews 

zijn getranscribeerd en gecodeerd (zie bijlage 2: 2.5.  

Codeerschema).   

1. Feitelijke kennis over onlinehulp in het JAC 

De eerste stap in de analyse gaat na welke doelgroepen het JAC 

online bereikt, welke soorten hulpvragen er online worden gesteld, 

wie krijgt er bij welke vorm van hulp bij welk probleem en wat de 

kansen en knelpunten zijn bij het inzetten van onlinehulp nu.  

1.1. Welke doelgroepen bereikt het JAC online nu? 

Welke doelgroepen men online bereikt of (nog) niet, is een moeilijke 

kwestie. Doordat jongeren zich anoniem kunnen aanmelden, gaan 
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veel parameters verloren tijdens het gesprek. Er is een pre- en 

postchat met enkele vragen die jongeren kunnen invullen zoals 

leeftijd, geslacht, achtergrond,… . Respondent 1.2.3. licht toe dat dit 

volledig vrijwillig is.  

Het is vrijwillig, maar soms vraag ik het wel. Soms moet je het 

ook weten als je wil doorverwijzen. Soms moet je het weten of het 

een jongen of een meisje is. In welk studiejaar ze zitten. Je moet 

het soms ook weten om je taalgebruik aan te passen (resp. 1.2.3).  

Het JAC wil jongeren tussen 12 en 25 jaar bereiken. Er wordt in 

eerste instantie geen onderscheid gemaakt tussen de doelgroepen die 

men online bereikt en niet-online wil bereiken.  

Dat is specifiek voor de JAC’s jongeren tussen 12 en 25 jaar, 

maar zonder onderscheid. We gaan niet zeggen: ‘die groep mag 

of kan niet bij ons terecht’. Eigenlijk is de baseline van de CAW 

voor iedereen voor elke vraag, maar we gaan wel specifiek 

aandacht hebben voor kwetsbare groepen. Mensen die 

maatschappelijk psychisch iets moeilijker hebben, is het de 

bedoeling om die toch voornamelijk te bereiken. Online als ik 

denk aan chathulp is een mooie aanvulling omwille van de 

laagdrempeligheid. We zien dat via chat we mensen bereiken die 

nooit de stap zouden zetten naar het centrum (resp. 4.3.1).   

Doordat chathulp van het JAC en CAW Vlaams georganiseerd is, 

over de provinciale grenzen heen, kan iedereen zich aanmelden op de 

website.  

Wij zijn Vlaams georganiseerd, maar natuurlijk iedereen die op 

onze website op de chatbutton drukt, kan bij ons een gesprek 

krijgen (1.1.2).  

C.A.1 en C.A.2 waren teamleden van een verschillende chat: 

jongerenchat en volwassenenchat binnen het CAW. Beide brachten 

een casus over de doelgroep waarmee ze in eerste instantie niet direct 
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in contact stonden. Respondent 4.3.1 voegt daar het volgende aan 

toe:  

Wat we wel zien en dat is wel interessant, dat veel jongeren 

natuurlijk op het JAC chatten, maar ook veel op de website van 

de CAW. Ons idee is dat jongeren een beetje minder onderscheid 

maken. Als ze een chatknop vrij zien, ze daar sneller op gaan 

klikken.  

Er zijn duidelijke vaststellingen omtrent de doelgroep die men online 

versus niet-online bereikt. Zeven van de acht respondenten stellen 

vast dat men jongere jongeren tussen 12 en 14 jaar beter bereikt via 

het online medium chat dan in face-to-face gesprekken (1.1.1, 1.1.2, 

2.1.1, 1.2.3, 2.2.2, 3.2..1 en 4.3.1.).  

Het is van begin gebleken dat jongere jongeren beter worden 

bereikt via onlinehulp. Deze jongeren zijn vaak fysiek gebonden 

aan hun huis. Zij mogen niet zo maar weg en moeten na school 

rechtstreeks naar huis. En wanneer je in … woont, waar alles ver 

van elkaar ligt, is het niet gemakkelijk om even in een JAC binnen 

te springen. Wanneer zij ’s avonds thuis zijn of in de bib, de 

school enzovoort kunnen zij chatten met het JAC (resp. 3.2.1).  

Respondent 4.3.1 voegt toe dat men deze doelgroep bereikt, maar in 

globale cijfers niet tot de massa behoort.  

De grootste groep is 14-21 jaar. Je hebt ook wel wat rond de 25 

jaar (resp. 4.3.1).  

Twee respondenten (3.2.1 en 2.1.1) stellen een nieuwe doelgroep 

vast: de transgenders.  

Vroeger had je het klassiek verhaal van een jongen dat zich 

afvraagt of hij voor jongens valt. Nu de laatste twee jaar zie ik 

vragen van jongens en meisjes of ze in het juiste lichaam zitten. 

Transgenderidentiteit. Dat is iets wat nu ook weer na het 

onlineverhaal zijn weg vindt binnen het JAC, maar toch zich 

online heeft aangekondigd. Dat is iets nieuw.  
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Respondent 1.2.4 merkt op dat hij soms ouders via de chat ontvangt. 

Welke doelgroepen ontvangt men (nog) niet? Respondent 1.1.1 en 

1.1.2 verwijzen naar de dakloze jongeren. Drie respondenten merken 

op dat ze de allochtone gemeenschap bereiken online (resp. 1.1.1, 

1.2.3 en 1.2.4). Respondent 1.1.2 voegt daarbij het volgende toe:  

Naar mijn ervaring bereiken we veel minder de 

allochtonengemeenschap die wij eigenlijk fysiek toch wel goed 

bereiken (1.1.2).  

Respondent 4.3.1, 1.2.4 en 1.2.3. benadrukken de doelgroep 

‘anderstaligen’:  

 Dat is een hele doelgroep die best wel hulp kan gebruiken, 

maar zij melden zich niet aan (rep. 1.2.3.).  

 De anderstaligen bereiken we nog niet. Als je toevallig een 

medewerker in huis hebt die perfect twee of drietalig is 

waarom niet? Maar dat zijn witte raven. Als sector kan je 

dat niet aanbieden omdat je daar niet op voorzien bent. Voor 

die mensen is online het aanbod zeer beperkt tot nu toe 

(resp. 4.3.1.).  

 Ik denk dat dat wel al is, maar nogal een Vlaamse doelgroep 

(resp. 1.2.4.). 

Respondent 1.2.3. voegt toe dat hij weinig gesprekken doet met 

jongens.  

Ik doe weinig gesprekken met jongens die zo eens durven 

herkennen van ‘ik voel me gewoon shit’. Weet je? Het is voor 

meisjes blijkbaar gemakkelijker om erover te communiceren ook 

al is het online. Dat mis ik wel.  

Onlinehulp kan ook als middel gebruikt worden om jongeren door 

andere jongeren te stimuleren om de stap te zetten naar het JAC.  

Ik heb een werkprofiel op facebook. Ik heb contacten met 

cliënten, ex cliënten en jeugdadviseurs. Allemaal mensen die ik 

ken. Dat is een stukje mijn netwerk. Ik doe geen hulpverlening, 
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maar ik bied een forum waar jongeren na een gesprek kunnen 

ventileren of iets aanbrengen voor een volgend gesprek. Het 

stimuleert ook andere jongeren om naar hier te komen doordat ze 

zien welke mensen ik ken en wie wie kent. Het zorgt voor veel 

vertrouwen (resp. 2.1.1.).  

1.2. Welke hulpvragen stellen de jongeren via onlinehulp nu? 

Zeer verscheidene hulpvragen komen aan bod via onlinehulp volgens 

de respondenten. De meeste respondenten benadrukken sterk de 

moeilijk bespreekbare thema’s: depressies, suïcidetoestanden, 

misbruik, geweld, automutilatie,… .  

Wat je zeker opmerkt zijn al die moeilijke thema’s: depressies, 

suïcidetoestanden,… . Je gaat dat veel meer krijgen op je chat 

dan in je centra. Op het centrum kan dat zich wel voordoen, maar 

op de chat kan je iemand bij jou krijgen die in de eerste vijf 

minuten begint te praten over misbruik. Als dat fysiek contact is 

dan ben je misschien al maanden mee bezig dat dat naar voor 

komt. Daar merken we door hulpverleners op dat het om andere 

thema’s gaat, andere achtergrond vereist en dat dat beetje 

aanpassen is (resp. 4.3.1.).  

Respondent 1.2.4. voegt drugproblematiek en eetstoornissen aan het 

lijstje van hulpvragen toe. Soms zijn het ook geen hulpvragen over 

zware problematieken, maar informatieve vragen.  

We waren een folderdistributie centrum voor alle JAC’s in 

Vlaanderen. Het klinkt nu heel middeleeuws. Nu worden folders 

gegeven in  functie van uw gesprek. Nu zijn heel veel folders 

online beschikbaar. Tegelijker tijd leeft de vraag naar 

jongereninfo nog sterk. Jongeren hebben vaak nog geen weet 

over waar ze de juiste informatie kunnen vinden. Dingen op het 

net spreken elkaar tegen, zeg me wat juist is (resp.2.1.1.).  
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C.A.2. licht een casus toe over een meisje dat onder andere vragen 

had bij het krijgen van de maandstonden. Respondent 2.1.1 heeft 

soms gesprekken over verliefdheden. Jongeren die reeds al hulp 

krijgen maken ook deel uit van de doelgroep.  

Wat een heel deel van de vragen zijn, zijn jongeren die al een heel 

parcours volgen in de residentiële hulp. Die nood hebben aan een 

ondersteunend gesprek en terugkoppelen over het parcours 

waarin ze inzitten (resp. 2.1.1.).  

Drie respondenten halen nieuwe thema’s naar boven. Enkele citaten: 

 Het feit dat ze bezig zijn met online. Bijvoorbeeld ik heb een 

profiel aangemaakt op snapchat en ik weet niet zo goed hoe 

dat werkt of ik heb foto’s gepost en mijn vriend wil dat 

verspreiden (resp. 1.1.1.). 

 Ik wil een spel spelen op een website, maar is dat wel een 

koosjer website? Dat deed me inzien dat blijkbaar ‘Preventie 

bij jongeren: pas op wat je doe’, wel zijn vruchten aan het 

afwerpen is (resp. 1.2.3.).  

 Wat je nu veel krijgt zijn de meer actuele thema’s zoals 

cyberpesten, internetverslaving en gameverslaving (resp. 

4.3.1). 

1.3. Wie krijgt er bij voorkeur welke vorm van hulp bij welk 

probleem? 

De vuistregel die bij alle respondenten leeft: de cliënt kiest het 

communicatiekanaal en daar geven wij antwoord. Werken op maat 

wordt hoog in het vaandel gedragen bij het JAC.  

We vinden het belangrijk om de cliënt te volgen. Als de cliënt de 

keuze maakt voor email dan gaan wij e-mailen, maar we tonen 

dan wel de beperkingen aan. Als de persoon verwachtingen heeft 
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die niet te realiseren zijn via mail, maar wel via face-to-face dan 

stellen we dat voor. We geven de keuze (resp. 3.2.1).  

Het JAC is een laagdrempelige organisatie en werkt op verschillende 

manieren. Dit ruim aanbod zorgt ervoor dat jongeren zelf keuzes 

kunnen maken waar zij op dat moment het beste bij voelen.  

Achtergrond, scholing, gezinssituatie, … dat kunnen we allemaal 

niet bevragen want dan haken ze af op de chat (resp. 2.2.2.).   

Ondanks dat de vuistregel sterk leeft onder de respondenten, 

verschillen sommigen respondenten van mening. Respondenten 

3.2.1. en 4.3.1. leggen uit dat ook hulpvragen de voorbije jaren meer 

beantwoord worden via email: 

 Emailhulp is praktische regeling. Maar we zien in 

deelwerkingen dat meer en meer emailhulp aanbieden (resp. 

4.3.1.). 

 Heel veel hadden het idee om email te gebruiken voor 

openingsuren of andere praktische zaken, maar toen kwamen 

effectief meer hulpvragen via email en zij hadden ook de 

verwachting dat deze via email werden beantwoord. Wat 

doen we daar mee? (resp. 3.2.1.) 

Email wordt gebruikt om een vraag te stellen volgens respondent 

3.2.1.: Als de tijd tussen twee gesprekken lang is dan vraag ik om 

soms de vraag op mail te stellen (resp. 3.2.1.). Emailhulp heeft 

beperkingen vertellen respondenten 1.1.2. en 2.1.1 daarom bieden zij 

liever chathulp: 

 Op een mail van twee zinnen kan je vaak geen goed advies 

geven of correcte informatie op maat en dan trachten wij 

toch mensen op chat of op fysieke contacten te komen (resp. 

1.1.2.). 

 Email is oubollig, statisch (resp. 2.1.1).  

Chathulp wordt gebruikt om te verkennen (resp. 1.2.4.), maar drie 

respondenten (resp. 2.2.2., 1.1.1. en 1.2.3.) wijzen op de gebreken 
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van chathulp om een langdurig traject  te lopen met de jongere. 

Enkele citaten: 

 In die zin vind ik dat een heel belangrijk middel. Uw doel 

is… Je kunt geen hulpverleningstraject aangaan. Je gaat 

ervan uit dit is iets eenmaligs. Dat is meestal zo tenzij je gaat 

chatten op afspraak, maar daar moeten we meer op inzetten 

(resp. 2.2.2.). 

 Het is natuurlijk ook beperkt wanneer je een traject wil 

lopen met jongeren want dan ga je ze uitnodigen op het JAC. 

Het is een medium dat beperkt is (resp. 1.1.1).  

 Op dit moment is het zo dat de cliënt grotendeels kiest. We 

gaan daar tot een bepaald niveau in mee. Het moet ook niet 

te vrijblijvend blijven, het chatten. Soms zie je bij iets dat je 

elkaar moet zien en als dat niet kan dan ben jij er niet klaar 

voor, maar dan gaan wij er ook niet verder mee. (resp. 

1.2.3.). 

Volgens respondent 4.3.1. is chathulp en emailhulp niet direct 

mogelijk bij het begeleiden van mensen in een psychose.  

Mensen die in een psychose zitten is het zeer moeilijk om via 

online te begeleiden. Chat en email zie ik daar niet direct mogelijk. 

Je hebt zaken die dan wel gebruikt worden zoals apps en 

moodmeters. Ik zou niet zeggen je mag dat niet doen. Je moet altijd 

kijken wat past er voor die cliënt in die situatie (resp. 4.3.1.). 

Facebook biedt de mogelijkheid om te chatten ook aan, maar 

daarover is er een sectorale afspraak gemaakt. Praktische dingen 

uitwisselen mag via de chat op facebook, maar geen heen en weer 

gechat. Enkele citaten: 

 Afspraak is dat er niet gechat word. Wat wel gebeurd is dat 

men uitwisselt op chat omtrent praktische dingen 

(resp.4.3.1.). 
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 Ze weten dat ik een privé bericht lees, maar ik ga niet heen 

en weer chatten. Ze weten dat ik dat mee neem naar een 

volgend gesprek. Daarvoor is ook JAC.be er. Maar het is 

ongelofelijk ondersteunend en helpend bij een parcours van 

gesprekken dat ik doe bij jongeren (resp. 2.1.4.). 

Smsen wordt ook ingezet door het JAC. Veeleer gaat dit over 

praktisch zaken: 

 Sms is niet ideaal om een verhaal duidelijk te krijgen, heel 

het heen en weer smsverkeer dat is niet erg constructief 

(resp. 2.1.1).  

 Sommigen mensen smsen voor het puur praktische, maar 

soms ook iets laten weten via sms. Je gaat geen gesprek 

voeren via sms, maar wel voor korte uitwisseling wordt er 

gesmst (resp. 4.3.1.). 

 Een paar jaar geleden geven wij gsmnrs mee aan onze 

cliënten. Dat zijn cliënten die je wel al op gesprek hebt 

gehad. Waar je merkt, soms wil je nog eens een mail of soms 

wordt er op afspraak gechat en dan kan dat ook op die 

manier ingezet worden (resp. 1.1.1.). 

De website van het JAC wordt louter informatief ingezet: 

 Dat is louter informatief waar geen hulpverlening aan te pas 

komt. En de website kunnen ze alleen maar de openingsuren 

vinden en waar ze ons kunnen bereiken, maar daar wordt 

niet echt hulpverlening op gedaan buiten de link naar de 

chat (resp. 1.1.2.). 

 Als het een pure informatieve vraag is, kan daar soms wel op 

geantwoord worden met links of met verwijzing naar meer 

informatie, maar anders is dat toch wel meer toeleiding 

(resp. 1.1.1.). 
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1.4. Wat zijn de huidige kansen en knelpunten bij het inzetten 

van onlinehulp?  

Figuur 8: Huidige kansen en knelpunten bij het inzetten van 

onlinehulp 

 Kansen  Knelpunten 

Resp. 1.1.1 Door online bezig te 

zijn of als JAC online 

aan te bieden, kan je 

meer jongeren bereiken. 

Je kan laagdrempeliger 

aan de slag gaan, ze 

moeten hier niet fysiek 

aanwezig zijn. Op het 

JAC zeggen we ookwel 

‘je kunt hier anoniem 

terecht’, maar zij zien u 

wel, je zit in een 

gesprek, we kijken in 

hun ogen. 

Het is natuurlijk beperkt 

wanneer je een traject 

wilt lopen met jongeren 

want dan ga je ze 

uitnodigen op het JAC.  

Resp. 1.1.2 Ik denk voor vele dat 

het nog een lagere 

drempel is om met iets 

naar buiten te komen. 

De veiligheid om maar 

een muisklik te doen en 

weg te zijn bij wijze 

van spreke biedt voor 

De beperktheid in taal, 

het hele non verbale 

stukje, het menselijk 

contact om een situatie 

in te schatten als 

hulpverlener gezien. 

Het feit dat je uw eigen 

regio heel goed kent, 
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vele dat extra. Op het 

JAC zeggen we ookwel 

‘je kunt hier anoniem 

terecht’, maar zij zien u 

wel, je zit in een 

gesprek, we kijken in 

hun ogen. 

maar soms niet heel de 

andere kaart. Het feit 

dat het bestaat, dat voor 

sommigen minder snel 

de stap durven zetten 

naar de gewone 

hulpverlening. 

Resp. 2.1.1 Het is toegankelijker. Je 

hebt een scherm er 

tussen. Je merkt dat er 

een klik is en je zit 

direct in het gesprek. 

Niet ieder gesprek is 

even succesvol online, 

alsook niet-online. Dat 

is hetzelfde.  

Het medium is uniek in 

die zin dat mensen iets 

heel cruciaal brengen 

en dat blijkt dan ook 

iets heel zwaar te zijn.  

Decontextualisatie. Je 

moet het doen met die 

geschreven boodschap.  

Resp. 1.2.3 Online als ik denk aan 

chathulp is een mooie 

aanvulling omwille van 

de laagdrempeligheid. 

Ik denk dat het een 

extra toegangspoort is. 

Het is gewoon een 

Ik zou het idealer 

vinden moesten het 

jongeren zij uit… 

waarvan je zeker weet 

dat ze het hier kennen. 

Ze kennen de boel hier. 

Je kunt ze beetje 
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andere manier om een 

vraag te kunnen stellen 

en in contact te komen 

met een hulpverlener. 

Wat we regelmatig al 

gemerkt hebben is dat 

iemand het als eerste 

contactmiddel gebruikt 

en dat er effectief 

fysieke contacten uit 

voortvloeien. Het is een 

drempelverlagende 

methodiek. 

verwijzen.  

Resp. 1.2.4 De kans om 

laagdrempelig in 

contact te komen met 

een hulpverlener. 

Je bent niet altijd 

bereikbaar. Iemand die 

wilt chatten gaan niet 

per definitie geholpen 

kunnen worden op het 

moment dat ie wilt.  

Resp. 2.2.2 We hebben het eerst in 

hoofdzaak gezien als 

een zeer laagdrempelig 

medium, je kan zeer 

anoniem blijven. De 

stap om uw problemen 

op de chat te zetten zal 

gemakkelijker zijn. 

Je ziet dat jongeren niet 

binnen geraken. Dus op 

afspraak is ook al een 

alternatief. 
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Resp. 3.2.1 Het is laagdrempeliger. 

Je kan anoniemer zijn. 

De cliënt kan zich 

eigenlijk voordoen 

zoals ie wilt, die kans 

heeft hij, waarvoor er 

zorgt dat de cliënt heel 

echt en open is. Ik merk 

vooral op dat mensen 

het gevoel hebben dat 

ze niet moeten zijn hoe 

ze er uit zien, dat ze 

daardoor heel open 

kunnen zijn. 

De non-verbale 

communicatie blijft een 

groot nadeel. Je gaat je 

gesprekstechnieken op 

een heel andere manier 

moeten toepassen 

omdat je een heel groot 

stuk van de 

communicatie gaat 

missen. 

Resp. 4.3.1 Vrijblijvende manier 

om contact op te 

nemen. Je kan zorgen 

voor een 

doorverwijzing. De 

mogelijkheid om 

blended te werken. Je 

bent flexibeler om aan 

mensen aan te bieden.  

Je kan een pak mensen 

niet bereiken zeker in 

de CAW’s. Iedereen die 

geen toegang heeft met 

internet. Die groep 

wordt kleiner, maar 

zeker binnen de CAW’s 

zijn er mensen die geen 

toegang hebben. 

Mensen die er niet mee 

kunnen werken. Die 

moet je een stukje 

meenemen om te leren 

omgaan met zulke 

dingen. Anderstaligen 

en psychiatrische 
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moeilijkheden kunnen 

een beperking zijn.  

Figuur 8 laat zien dat de laagdrempeligheid van het medium bij 

uitstek de huidige kans is van onlinehulp voor alle respondenten. Op 

een zo laagdrempelige manier, anoniem en vrijblijvend contact 

kunnen op nemen zorgt ervoor dat jongeren gemakkelijker de stap 

online zetten naar het JAC.             

 De meeste medewerkers op het micro-, en mesoniveau 

antwoorden vanuit het cliëntperspectief. Doordat de cliënt de keuze 

heeft om zich voor te doen zoals ze willen, maakt dat zij open en 

echt zijn (resp. 3.2.1.). Respondent 1.1.1. drukt dit gegeven uit in de 

volgende woorden: ‘Op het JAC zeggen we ook wel ‘je kunt hier 

anoniem terecht’, maar zij zien u wel, je zit in een gesprek, we kijken 

in hun ogen.’ (resp. 1.1.1.) De mogelijkheid hebben om één 

muisklik verwijderd te zijn van een gesprek met een hulpverlener 

opent deuren: zware problematieke bespreekbaar maken (resp. 2.1.1) 

en de veiligheid om je verhaal te brengen (resp. 1.1.2.). Je bereikt 

meer jongeren (resp. 1.1.1.). Het is een eerste contactmiddel waaruit 

fysieke contacten voortvloeien (resp.1.2.3.). Op macroniveau werden 

er kansen vanuit het hulpverlenersperspectief toegevoegd: flexibel 

werken, doorverwijzen, en blended werken (resp. 4.3.1.).     

 De keerzijde van het verhaal is dat je niet iedereen kan bereiken 

(resp. 1.2.4, 2.2.2. en 4.3.1.), de beperktheid in taal (resp. 1.1.2, 

2.1.1., 3.2.1. en 4.3.1.), de beperktheid om een traject te lopen met 

een jongere (resp. 1.1.1.), het feit dat het bestaat waardoor de ander 

minder snel stap zetten naar reguliere hulp (resp. 1.1.2) en het feit dat 

je uw eigen regio goed kent, maar niet de volledige sociale kaart 

(resp. 1.1.2 en 1.2.3.). C.A.1. benadrukt tijdens de casusbespreking 

de tijdsdruk die zij voelt en een valkuil bij haar maakt. 

Beantwoorders chatten één op één tijdens de chat. Daarbij krijgen zij 
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maximum één uur de tijd om een chatgesprek te voeren met de 

oproeper. T.L. herkent dit gevoel ‘je hebt soms niet de tijd om alles 

te bespreken’, dat maakt dat zij vanuit haar buikgevoel gaat 

antwoorden. ‘Leg de lat niet te hoog, reageer vanuit je buikgevoel’ 

(T.L.). 

Besluit met betrekking tot de feitelijke kennis over onlinehulp in 

het JAC 

Om de feitelijke kennis over onlinehulp in het JAC te exploreren 

wordt een antwoord gezocht op vier vragen: welke doelgroepen 

bereikt het JAC online? Welke soorten hulpvragen worden er 

gesteld? Wie krijgt er bij welke vorm van hulp bij welk probleem?  

Wat zijn de kansen en knelpunten bij het inzetten van onlinehulp 

nu? Het is niet evident om heel precies te zeggen welke doelgroepen 

het JAC bereikt of (nog) niet. Doordat jongeren zich anoniem 

kunnen aanmelden, gaan verschillende paramaters verloren tijdens 

het gesprek. Het JAC wil jongeren tussen 12 en 25 jaar bereiken 

zonder onderscheid. Alle JAC’s organiseren chathulp. Dat betekent 

dat iedereen zich kan aanmelden op de website, over de provinciale 

grenzen heen.                

 Een eerste vaststelling is dat zeven van de acht respondenten 

jongere jongeren tussen 12 en 14 jaar beter online bereikt dan in 

face-to-face gesprekken (resp. 1.1.1., 1.1.2., 2.1.1., 1.2.3., 2.2.2., 

3.2.1. en 4.3.1.). Respondent 4.3.1. nuanceert dit gegeven: ‘men 

bereikt de jonge jongeren, maar in globale cijfers behoort dit niet tot 

de massa. De grootste groep is 14-21 jaar. Je hebt ook wel wat rond 

de 25 jaar’ (resp. 4.3.1.).  Transgender jongeren is een nieuwe 

doelgroep die het JAC bereikt. Ouders worden soms ook via 

chathulp ontvangen kondigt respondent 1.2.4. aan.  Welke 

doelgroepen bereikt men (nog) niet? Dakloze jongeren (resp. 1.1.1. 

en 1.1.2.) en anderstaligen (4.3.1., 1.2.4 en 1.2.3.). Drie respondenten 
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herkennen het feit dat ze de allochtone gemeenschap online bereiken 

(resp. 11.1., 1.2.3. en 1.2.4.). Respondent 1.1.2. heeft naar haar 

ervaring minder bereik van de allochtone gemeenschap in 

vergelijking met de face-to-face gesprekken. Jongens worden minder 

opgemerkt online volgens respondent 1.2.3..  Een andere vaststelling 

is dat onlinehulp ook als middel gebruikt kan worden om jongeren 

door andere jongeren te stimuleren om de stap naar het JAC te zetten 

(resp. 2.1.1.).  

Ik heb een werkprofiel op facebook. Ik heb contacten met 

cliënten, ex-cliënten en jeugdadviseurs. Allemaal mensen die ik 

ken. Dat is een stukje mijn netwerk. Ik doe geen hulpverlening, 

maar ik bied een forum waar jongeren na een gesprek kunnen 

ventileren of iets aanbrengen voor een volgend gesprek. Het 

stimuleert ook andere jongeren om naar hier te komen doordat ze 

zien welke mensen ik ken en wie wie kent. Het zorgt voor veel 

vertrouwen (resp. 2.1.1.).  

Op de tweede vraag ‘welke hulpvragen stellen de jongeren via 

onlinehulp nu?’ zijn er verscheidene hulpvragen die online aan bod 

komen. De meeste respondenten benadrukken sterk de moeilijk 

bespreekbare thema’s: depressies, suïcidetoestanden, misbruik, 

geweld, automutilatie,… . Soms zijn het ook geen hulpvragen over 

zware problematieken, maar informatieve vragen (C.A.2), 

gesprekken over verliefdheden (resp. 2.1.1), jongeren die reeds hulp 

krijgen (resp. 2.1.1.). Drie respondenten halen nieuwe thema’s naar 

boven: vragen over ‘online-zijn’ (resp. 1.1.1. en 1.2.3.), cyberpesten, 

internetverslaving en gameverslaving (Resp 4.3.1.).     

 Wie krijgt er bij voorkeur welke vorm van hulp bij welk 

probleem? Alle respondenten proberen op maat te werken. Dat wil 

zeggen dat de cliënt het communicatiekanaal kiest en zij daar 

antwoord geven. Ondanks dit de vuistregel is, gaan sommige 

respondenten een onderscheid maken. Zij duiden op de gebreken aan 
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per onlinehulpvorm. Respondenten 3.2.1. en 4.3.1. merken een 

verschuiving van praktische vragen naar hulpvragen in de emailhulp. 

Emailhulp is een statische onlinetoepassing (resp. 2.1.1) en geen 

correcte informatie op maat (resp. 2.1.1.) daarom bieden deze 

respondenten chathulp aan (resp. 2.1.1. en 1.1.2). Chathulp wordt 

gebruikt om te verkennen (resp. 1.2.4.), maar drie respondenten 

(resp. 2.2.2., 1.1.1. en 1.2.3.) wijzen op de gebreken van chathulp om 

een langdurig traject  te lopen met de jongere. Volgens respondent 

4.3.1. is chathulp en emailhulp niet direct mogelijk bij het begeleiden 

van mensen in een psychose. Facebook biedt de mogelijkheid om te 

chatten ook aan, maar daarover is er een sectorale afspraak gemaakt. 

Praktische dingen uitwisselen mag via de chat op facebook, maar 

geen heen-en-weer gechat (resp. 4.3.1. en 1.2.4.). Sms wordt ook 

ingezet door het JAC. Veeleer gaat dit over praktisch zaken (resp. 

2.1.1, 4.3.1 en 1.1.1.). De website van het JAC wordt informatief 

ingezet (resp. 1.1.2. en 1.1.1.).           

 Wat zijn de huidige kansen en knelpunten van onlinehulp? Alle 

respondenten kaarten de laagdrempeligheid, de anonimiteit en het 

vrijblijvende contact als huidige kansen van onlinehulp. De 

medewerkers op het micro-, en mesoniveau antwoorden vanuit het 

cliëntperspectief. Zij gebruiken daarvoor een eigen taal: onlinehulp 

als een eerste contactmiddel waaruit ‘fysieke contacten’ 

voortvloeien. Doordat de cliënt de keuze heeft om zich voor te doen 

zoals ze willen, maakt dat zij open en echt zijn (resp. 3.2.1.). 

Respondent 1.1.1. drukt dit gegeven uit in de volgende woorden: ‘Op 

het JAC zeggen we ookwel ‘je kunt hier anoniem terecht’, maar zij 

zien u wel, je zit in een gesprek, we kijken in hun ogen.’ (resp. 1.1.1.). 

Een muisklik verwijderd te zijn van een gesprek met een 

hulpverlener, zware problematieken bespreekbaar maken (resp. 

2.1.1) en meer jongeren bereiken (resp. 1.1.1.) (resp. 1.2.3.) zijn nog 

andere kansen van het medium. Op macroniveau werden er kansen 
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vanuit het hulpverlenersperspectief aan het lijstje toegevoegd: 

flexibel werken, doorverwijzen, en blended werken (resp. 4.3.1.).  

 Knelpunten van onlinehulp zijn dat je niet iedereen kan bereiken 

(resp. 1.2.4., 2.2.2. en 4.3.1.), de beperktheid in taal (resp. 1.1.2., 

2.1.1. en 3.2.1.), de beperktheid om een traject te lopen (resp. 1.1.1.), 

het feit dat het bestaat waardoor ander minder snel de stap zetten 

naar de reguliere hulp (resp. 1.1.2.) en het feit dat je uw eigen regio 

goed kent, maar niet de volledige sociale kaart (resp. 1.1.2. en 

1.2.3.). De tijdsdruk belemmert sommige teamleden (T.L. en C.A.1.) 

op de casusbespreking om het verhaal volledig te exploreren. JAC 

medewerkers krijgen maximaal één uur de tijd om een chatgesprek te 

voeren met één cliënt. Het aantal jaren ervaring speelde geen 

belangrijke rol in het formuleren van huidige kansen en knelpunten 

in de onlinehulp. Elke respondent kon meerdere antwoorden geven.  

2. Blended hulpverlening 

De tweede stap in de analyse gaat na welke onlinehulpvormen er 

worden ingezet, welke hulpvorm het meest actueel is, of er een 

toename is van blended hulpverlening en hoe blended hulp zich 

verhoudt in de organisatie. 

2.1. Welke onlinehulpvormen worden er ingezet? 

De respondenten zetten de volgende onlinehulpvormen in: chathulp 

(resp. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3, 1.2.4., 2.1.1., 2.2.2., 3.2.1. en 4.3.1.), 

telefonische hulp (resp. 1.1.1.,1.1.2., 2.1.1., 2.2.2., 3.2.1., 4.3.1.), 

emailhulp (resp. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.4., 2.1.1., 2.2.2., 3.2.1., 

4.3.1.), sociale netwerksite facebook (resp. 2.1.1., 2.2.2. en 4.3.1.), 

fanpagina en werkprofiel op facebook (resp. 2.1.1. en 2.2.2.), SMS 

(resp. 1.1.1., 2.1.1., 2.2.2., 3.1.2 en 4.3.1.), ondersteunende tools 

zoals ‘mijndoelenstellen.nl’ (resp. 4.3.1, 2.1.1 en 2.2.2.), google 
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maps (resp. 2.1.1. en 2.2.2.), zelftesten, tijdlijnen en dagboeken 

(resp. 2.1.1. en 2.2.2.) app’s  op de smartphone (resp.4.3.1.) of tablet 

(resp. 4.3.1 en 2.1.1. en 2.2.2.), de website van het JAC (resp. 1.1.1, 

2.1.1., 2.2.2. en 4.3.1.) en youtube (resp. 2.1.1. en 2.2.2.). Er zijn een 

aantal duidelijke vaststellingen:  

 niet elk JAC zet in op dezelfde onlinehulpvormen als andere 

JAC’s  

 niet elke medewerker van een JAC zet in op dezelfde 

onlinehulpvormen als hun collega’s 

 Chathulp, telefonische hulp en emailhulp wordt het meest 

ingezet  

 Sociale netwerksites zoals facebook worden door drie 

respondenten vernoemd 

 Ondersteunende onlinetoepassingen worden het minst 

ingezet 

 CAW 2 zet het meest onlinehulpvormen in 

CAW 2 was één van de pioniers wanneer het JAC online ging. Zij 

hebben de afgelopen jaren een ruim onlinehulp aanbod ontwikkeld. 

Het valt op dat deze CAW investeert in nieuwe mogelijkheden om 

het onlineaanbod te verruimen.  

 Alle JAC’ers hebben nu een tablet waardoor het voor hen 

nu ook toegankelijker wordt om het te gebruiken. Ik weet 

dat ze daarmee bezig zijn. De laatste werkgroep hebben 

we er nog over gehad en er zijn ontzettend veel 

mogelijkheden. Er worden constant nieuwe dingen 

ontwikkeld. Er zit zeker nog een groeimarge in de 

blended hulpverlening (resp. 2.2.2.).        

 Vanuit de werkgroep jongereninformatie is eigenlijk het 

idee met de tablet gekomen. Vanuit het idee dat we het 

onlinestuk binnen brengen in onze face-to-face 



78/138 

 

 

gesprekken. We hadden ooit twee computers waar 

jongeren zich konden aanmelden. Je kan dat niet 

voorstellen meer. Nu heeft iedereen een smartphone. Nu 

hebben we een tablet. Het is zoeken naar een taal, om 

emoties bespreekbaar te maken, zoeken naar creatieve 

methodieken en experimenteren met vele talen. Dat kan 

spreektaal zijn of online door zelftesten, tijdslijnen, 

dagboeken,… (resp. 2.1.1.).  

De meeste respondenten haalden aan dat het een zoektocht is die ze 

zelf moeten ondernemen. Het is niet standaard in hun takenpakket, 

maar de bereidheid om nieuwe methodieken te exploreren is groot.  

2.2. Welke onlinehulpvorm is het meest actueel? 

Er zijn verschillende meningen omtrent welke onlinehulpvorm nu het 

meest actueel is. Vanuit macroniveau (resp. 4.3.1.) lijkt chathulp het 

meest actueel te zijn, aangevuld met websites, app’s en 

ondersteunende tools:  

Als ik kijk in de CAW’s denk ik aan chathulp. Er zijn er wel, maar 

die zijn niet sectoraal georganiseerd, werken met apps of met 

bepaalde websites. Veeleer Nederlandse websites dat mag gezegd 

worden, maar ook ‘mijndoelenstellen.nl’, zo die kleine tools 

inzetten in de bestaande begeleiding.  

Één respondent is zeer duidelijk in zijn antwoord (resp. 2.1.1.). Hij 

duidt op het belang van de smartphone en muziek:  

Jongeren zijn vergroeid met hun smartphone. Muziek is super 

belangrijk voor jongeren. Ik werk regelmatig met 

muziekfragmenten, Nederlandse rappers,… . Dat is een 

ingangspoort. Ik werk ook met beelden. Dat kan veel emoties 

oproepen. Ik vraag aan jongeren bijvoorbeeld om foto’s te 

trekken met hun smartphone (resp. 2.1.1.).  
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Sommigen respondenten hebben het moeilijk om een antwoord te 

geven op deze vraag en maken een vergelijking naar de reguliere 

hulpverlening. Vijf respondenten verwijzen naar de face-to-face 

gesprekken als hulpvorm die het meest ingezet wordt in hun JAC 

(resp. 1.2.4, 1.2.3, 2.2.2., 3.2.1. en 1.1.3.). Respondent 2.2.2. legt uit:   

De face-to-face gesprekken hier zijn nog altijd het actueelst, maar 

we gebruiken al tussendoor ook sms en facebook zeer veel. We 

doen een combinatie als jongerenaanbod. Er zit heel veel 

flexibiliteit en variatie in. We doen ook maar drie uur per week 

chat. We zijn meer open. We gaan ook naar buiten, outreachende 

projecten zoals een assertiviteitsaanbod voor jongeren. Ons 

gamma is heel breed.  

Binnen de face-to-face gesprekken stelt respondent 3.2.1. vast dat 

heel wat jongeren zonder afspraak langskomen en wanneer zij een 

afspraak maken gebruiken zij de telefoon.  

Het is moeilijk om te zeggen waarvan het meest gebruik wordt 

gemaakt. We hebben een heel aantal mensen die hier langskomen. 

Wat ik merk is dat er ook heel wat mensen zonder afspraken 

langskomen. Om een afspraak te maken denk ik dat de telefoon 

het meest gebruikt wordt. Wat ik eigenlijk opvallend vind. Want 

een aantal jaren geleden zouden de jongeren gewoon langskomen 

in plaats van de telefoon te nemen en te vragen. Nu merk ik wel 

een verschuiving dat meer jongeren op afspraak komen. Mail is 

enorm gegroeid. Moesten we meer uren online zijn zouden wij 

meer chatgesprekken hebben (resp. 3.2.1.).  

Dit laatste gegeven, ‘moesten we meer uren online zijn zouden wij 

meer chatgesprekken hebben’ wordt ook beaamd door vier andere 

respondenten (resp. 1.2.3, 1.2.4, 2.2.2. en 4.3.1). Vanuit macroniveau 

wordt dit verduidelijkt:  

De cijfers voor de chat zijn niet omhoog gegaan. Onze chat is 

onderbemand en overbevraagd. Er zijn heel veel chatters, maar 
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onze mensen die aan chatten doen zijn constant in gesprek. Wat 

wil zeggen dat er mensen aan het wachten zijn. Als er maximaal 

capaciteit is,, maar geen uitbreiding is van personeel dan zal dat 

volgend jaar nog hetzelfde zijn (resp. 4.3.1).  

Eén respondent maakt de vergelijking face-to-face en email:  

Ik vind dat moeilijk om op te antwoorden als je kijkt naar de face-

to-face gesprekken en de mailtjes die binnen komen, denk ik dat 

dat fify-fifty is (resp. 1.1.1). 

‘Email lijkt voor mij bijna iets van de vorige eeuw’ vertelt een 

andere respondent (2.1.1).  

Er komen nog vragen via email, maar heel beperkt. Er zijn zelfs 

jongeren die geen emailadres meer hebben. Ze zitten op snapchat 

en facebook waar ze berichtjes naar elkaar sturen.  

Respondent 4.3.1. stelt vast dat chathulp en emailhulp nog steeds 

stijgen. 

We merkten dat er meer en meer gasten via de chat bij ons 

kwamen. Voor de e-mails zien we ook nog steeds een stijging. Ik 

denk niet dat het anders kan  dan op blijven ingaan (resp. 4.3.1.). 

2.3. Is er een toename van blended hulpverlening? 

Vijf van de acht respondenten stellen vast dat blended hulpverlening 

toeneemt (2.2.2, 2.2.1, 3.2.1, 1.1.1. en 4.3.1.). 

Teamverantwoordelijke van CAW 2 (resp. 2.2.2.) licht toe dat 

blended hulpverlening dagelijks in de organisatie wordt gebruikt, 

maar meent dat er zeker nog een groeimarge is.  

Op het JAC team hebben we zeker een jaar geleden aan elkaar de 

mogelijkheden en de tools voorgesteld. Er komt alleen maar bij. 

De medewerkers gebruiken dat dagdagelijks en dat kan zeker nog 

groeien omdat er ook veel meer op de markt komt. Er wordt niet 

gezegd: ‘je moet hier blended hulpverlening doen’. Ik moet het 
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niet opleggen, het gebeurt eigenlijk al vanuit hun en dat werkt het 

beste (resp. 2.2.2.).  

De chathulpmedewerker van CAW 2 (2.2.1.) probeert zich steeds te 

heruitvinden door nieuwe methodieken te ontdekken. Hij noemt 

blended hulpverlening ‘een doos die je opent’.  

Ik vind van mezelf dat ik mezelf moet heruitvinden. Mijn plan is 

om volgend jaar nieuwe methodieken te ontdekken waar theater, 

schrijven, online, enzovoort  aan bod komt. Waardoor je 

gevoelens bespreekbaar kunt maken. Dat is voor mij blended 

hulpverlening. Als ik merk dat de ruimte een belemmering is voor 

de jongere dan kan ik ook gaan wandelen. Zo ben ik eens ooit met 

een jongere gaan vissen. Tijdens het vissen hadden we dan een 

gesprek. Voor mij is die blended hulpverlening waar we uniek in 

zijn. We gaan naast de jongere staan en kijken wat de 

mogelijkheden zijn. Ik trek mijn doos open. Wat je ziet bij 

partnerorganisaties is dat veel partners experimenteren. Er was 

een studiedag waarbij je moest oplijsten wat er al bestaat in de 

organisatie qua hulpvormen. Ik had niet het gevoel dat ik niet 

mee was als ik keek naar andere organisaties. Ik denk dat we 

daar op moeten blijven inzetten (resp. 2.2.1.).  

Respondent 3.2.1. geeft een mogelijke verklaring waarom blended 

hulpverlening is toegenomen. Zij verwijst daarnaast ook naar de 

wisselwerking tussen hulpverlener en jongeren.  

Ik denk dat het ook te maken heeft (dat is nu mijn mening) met de 

hulpverlener die daar een beetje in mee moet zijn. Niet alleen 

vanuit de doelgroep, maar ook de hulpverlener die mee is. Ik denk 

dat de hulpverleners van nu meer en meer mee zijn met online, 

het chatten en hulpvragen beantwoorden via email. Ik klink nu 

heel oubollig, maar wanneer ik begon diende email voor ‘we zijn 

open van dan tot dan’. Een hulpvraag beantwoorden via email 

dat kan toch niet. Daar kon je toch geen kwaliteit in leggen. 
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Zonder respectloos te zijn naar oudere hulpverleners denk ik dat 

het er nu meer in zit. Ik denk als hulpverlener je het ook meer als 

een mogelijkheid brengt naar de hulpvrager toe, hij ook meer op 

zal ingaan natuurlijk. Ik denk dat het een wisselwerking ook is 

(resp. 3.2.1.).  

Voor respondent 4.3.1 is er een duidelijke toename van blended 

hulpverlening. Vooraleer ze een functie kreeg op het macroniveau 

bood zij als JAC-medewerker chathulp aan.   

Ik heb ook heel lang gechat en ook met dezelfde personen een 

langere tijd en dan zie je dat er een telefonisch contact komt, een 

mail tussenkomt, of dat ter sprake komt: ‘van kunnen we elkaar 

niet zien?’ (resp. 4.3.1.).  

Vanuit haar macro positie ziet ze de evolutie van onlinehulp gaan 

naar één instrument in de gereedschapskist (resp. 4.3.1.). Deze 

mening deelde respondent 2.2.1. hierboven ook. Toch stelt ze vast 

wanneer ze kijkt binnen de CAW’s en in de verschillende sectoren 

dat onlinehulp naast andere hulp wordt bekeken (resp. 4.3.1.).  

Ik zie de evolutie gaan naar onlinehulp wordt één instrumentje in 

de gereedschapskist. Ik denk dat nu de CAW’s (ik ga het 

veralgemenen) en in vele sectoren onlinehulp als volgt 

beschouwen: dat is de onlinehulp en dat is de andere hulp. Maar 

ik denk dat die zaken meer en meer in elkaar gaan overlopen, 

maar dat online een schone toegangspoort is voor wanneer ze de 

andere poorten niet zien zitten.  

Zij legt ook uit hoe het Netwerk Onlinehulp het blended idee meer 

ingang doet krijgen. Dit gebeurt in een wisselwerking van bottom up 

and topdown (resp. 4.3.1. en 3.2.1.).  

Tot nu toe is dat tweeledig: zowel bottom up,… individuele 

medewerkers die daarmee beginnen, meestal uit de JAC’s waar 

klassiek jongeren sneller zijn in de adoptie van nieuwe 

methodieken of nieuwe media. Je hebt hier en daar een 
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medewerker die zegt: ‘ah, dat is interessant we gaan dat 

gebruiken’. Anderzijds zijn we bezig met alle CAW’s hoe kunnen 

we dat blended idee meer ingang doen vinden. Ik denk idealiter 

dat het experimenten zijn vanuit de werkvloer in combinatie met 

een stukje beleid dat uitgezet wordt vanuit een kader van directie 

en dat die twee dingen zo best mogelijk met elkaar sporen. De 

chat is ook zo ontstaan. Er waren een aantal JAC’ers die bij het 

prille begin met msn chatten. Die hadden al rap het idee dat dit 

niet ideaal is en afspraken met mensen om dat te kunnen 

uitbouwen. Dat is meer dan 10 jaar geleden en wat maakt dat we 

nu een sector hebben die daar vrij sterk in staat (resp. 4.3.1.). 

In CAW 1 zijn de meningen verdeeld. Één respondent merkt 

blendedhulp voornamelijk op bij mobiel, smsen,… .  

Ja, er is een toename van blended hulpverlening en dan bij ons 

voornamelijk mobiel, smsen… . Een paar jaar geleden geven wij 

gsm-nummers mee aan onze cliënten. Dat zijn cliënten die je wel 

al op gesprek hebt gehad. Waar je merkt, soms wil je nog eens 

een mail of soms wordt er op afspraak gechat en dan kan dat ook 

op die manier ingezet worden. Soms met een mail mensen te 

motiveren en lukt het niet en dan spreek je toch nog af  op een 

chatmoment. Om te kijken wat best passend is op dat moment 

(resp. 1.1.1.).  

Een respondent ziet onlinehulp als een toeleider naar de reguliere 

hulpverlening. Er is nog geen sprake van blended hulp volgens hem 

(resp. 1.2.3.).  

Echt blended kan je het nog niet noemen. Voor mij blijft het nog 

altijd als een soort toegangspoort naar andere hulpvormen. Over 

een echte mix kan e nog niet spreken. Wat wel vaak gebeurd is, 

dat jongeren langskomen en we er vaak mee e-mailen. Echt 

chatten en echt in gesprek gaan, neen. (resp. 1.2.3.).  
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Eén respondent denkt niet dat blended hulp toeneemt of dat de 

doelgroep meer online gaat. Ze legt uit dat het aanbod er wel is, maar 

dat jongeren er niet veel gebruik van maken (resp. 1.1.2.). 

Respondent 1.2.4. weet niet of blended hulp toeneemt.   

Ik heb geen flauw idee. Ik doe dat niet: ik ga niet chatten en… . 

Dat moet ook niet bij één hulpverlener zijn. Het kan zijn dat 

iemand al bij een CLB of een CGG is. Ik weet alleen niet of het 

toeneemt (resp. 1.2.4.). 

 

2.4. Hoe verhoudt blended hulp zich in de organisatie? Zijn 

beide vormen – online versus niet-online – eerder complementair 

of autonoom? 

Drie respondenten stellen vast de onlinehulp als een toeleider wordt 

gezien naar de reguliere hulpverlening (resp. 1.2.3., 1.2.4. en 2.2.2.)  

Enkele citaten:  

 Wij gebruiken het voor een eerste contact grotendeels. Wat 

we dan ook soms wel doen is dat jongeren die dan via chat 

eerste contact hebben gemaakt, er effectief nog eens een 

afspraak te maken om nog een keer te chatten. Wat ik denk 

dat er niet gebeurt op het JAC … is dat er wordt gechat met 

jongeren die hier al geweest zijn. Ik denk als je hier al eerste 

keer geweest bent, de drempel laag genoeg is om hier af te 

spreken of een andere plek. Echt blended kan je het nog niet 

noemen. Voor mij blijft het nog altijd als een soort 

toegangspoort naar andere hulpvormen. Over een echte mix 

kan je nog niet spreken (resp. 1.2.3.) 

 Voor een heel groot stuk is het een toeleider. Ik denk dat je 

online heel veel dingen kunt doen: te luisteren, samen 

nadenken, in een stappenplan gieten, in de chaos orde en 

transparantie te krijgen. Soms help je daar een jongere al 
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mee. Soms die voor een eerste keer vertellen dan kunnen zij 

wel voort. Toeleiding is of bekendmaking van andere 

hulpverlening is een belangrijk onderdeel van de chat (resp. 

1.2.4). 

 Ja, als een toeleider en niet als iets rechtstaand want de 

complexe problemen laten het niet toe om het blauw blauw te 

laten. Je hebt daar niet zoveel impact in. Je leest elkaar, je 

ziet elkaar niet. We proberen dan toch heel hard in te zetten 

op ze toe te leiden, maar ook chatten op afspraak. Dat is nog 

volop in ontwikkeling (resp. 2.2.2) 

Respondent 1.1.2. merkt een verschuiving op van onlinehulp als 

toeleider naar nu een volwaardige hulpverlening of stukken van een 

hulpverleningsproces. Respondent 3.2.1. verwijst naar het 

volwassenenonthaal dat nog niet zo lang chathulp aanbiedt.  

Dat het evenwaardig is naar de cliënt. Dat wil niet zeggen dat 

alle thema’s of alle cliënten evengoed geholpen zijn met het 

online medium. Dat is iets anders, maar het aanbod van online is 

zeker even volwaardig als fysieke hulpverlening. De collega’s van 

volwassenenonthaal zijn er nog niet lang mee bezig. In begin was 

er veel weerstand van. Ik kan niet blind typen, hoe kan ik dat dan 

doen? Het staat dan ook zo zwart op wit. Die drempel moet je 

over als hulpverlener. Daar moet je aan werken. Het is niet 

evident. (resp. 3.2.1). 

Net zoals respondenten 1.1.2. en 3.2.1. zien respondenten 1.1.1. en 

2.1.1. onlinehulp als een volwaardig hulpaanbod. Deze laatste twee 

respondenten (1.1.1. en 2.1.1.) verwijzen naar de cliënt die beslist op 

welke manier zij hulp willen vragen.  

Iedere jongere bepaalt zelf welke vorm ze willen. Soms zie ik dat 

een jongere nood heeft aan een langdurige hulpverlening, maar 
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dat nog niet klaar voor is. Online gaan was dan al een eerste stap 

voor die jongere (resp. 2.2.1.). 

Op het macroniveau zullen we in de toekomst ook een verschuiving 

zien waarin online en offline hulp in elkaar gaan overlopen volgens 

respondent 4.3.1.:  

Op dit moment denken CAW’s en in vele sectoren: dat is de 

onlinehulp en dat is de andere hulp (resp. 4.3.1.).  

Besluit met betrekking tot blended hulpverlening 

Dit tweede deel van de analyse zocht een antwoord op vier vragen: 

welke onlinehulpvormen er worden ingezet in het JAC, welke 

hulpvorm het meest actueel is, of er een toename is van blendedhulp 

en hoe blended hulp zich verhoudt in het JAC.     

 Welke onlinehulpvormen worden er ingezet in het JAC? Het 

onderzoek verneemt dat er mix van hulpvormen worden ingezet in 

het JAC. Chathulp  en emailhulp zijn twee onlinehulpvormen die het 

meest genoemd werden. Telefonische hulp mag niet vergeten 

worden.  SMS vindt zijn intrede bij vijf respondenten. Bij drie 

respondenten kwam de sociale netwerksite ‘facebook’ ter sprake. 

Daarnaast is CAW 2 actief op de fanpagina en het werkprofiel op 

facebook. Er wordt het minst ingezet op ondersteunende 

communicatietools:  mijndoelenstellen.nl, google maps, zelftesten, 

tijdlijnen en dagboeken, app’s  op de smartphone of tablet en 

youtube. Conclusie is dat niet elke JAC dezelfde onlinehulpvormen 

inzet en niet elk medewerker van een JAC zet in op dezelfde 

onlinehulpvormen als hun collega’s. Het macroniveau en de 

respondenten uit CAW 2 lijsten meer hulpvormen op dan alle andere 

respondenten. CAW 2 werkt het meest met blended hulpverlening.

 Welke onlinehulpvorm is het meest actueel? Op deze vraag zijn 

de meningen verdeeld. Vanuit het macroniveau (resp. 4.3.1.) lijkt 

chathulp het meest actueel te zijn, aangevuld met websites, app’s en 
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ondersteunende tools. Chathulp en emailhulp blijven stijgen volgens 

respondent 4.3.1. . Respondent 2.1.1. duidt het belang van de 

smartphone en muziek aan dat nu sterk leeft bij jongeren. Sommigen 

respondenten maken de vergelijking met de reguliere hulpverlening 

omdat ze moeilijk hebben met het antwoorden op deze vraag. Vijf 

respondenten verwijzen naar de face-to-face gesprekken als 

hulpvorm die het meest ingezet wordt in hun JAC (resp. 1.2.4, 1.2.3, 

2.2.2., 3.2.1. en 1.1.3.). Respondent 3.2.1. stelt vast dat veel jongeren 

zonder afspraak langskomen en wanneer zij een afspraak maken, 

doen zij dat via de telefoon. Vijf respondenten geven aan dat als zij 

meer uren online konden zijn meer chatgesprekken zouden hebben 

(resp. 1.2.3, 1.2.4, 2.2.2. en 4.3.1). Volgens respondent 1.1.1. licht 

toe dat email en face-to-face gesprekken ‘fifty-fifty’ is. Een andere 

respondent (2.1.1.) vertelt dat er zelfs jongeren zijn die geen 

emailadres hebben. Zij sturen berichtjes via snapchat en facebook 

(resp. 2.1.1.).                  

 Is er een toename van blended hulp? Vijf van de acht 

respondenten stellen vast dat blended hulp toeneemt (resp. (2.2.2, 

2.2.1, 3.2.1, 1.1.1. en 4.3.1.), maar er is zeker nog een groeimarge 

(resp. 2.2.2.). Respondent 3.2.1. geeft een mogelijke verklaring 

waarom blended hulp is toegenomen: ‘ik denk dat het ook te maken 

heeft met de hulpverlener die daar een beetje in mee moet zijn. Ik 

denk dat de hulpverleners van nu meer en meer mee zijn met online, 

het chatten en hulpvragen beantwoorden via email. Ik klink nu heel 

oubollig, maar wanneer ik begon diende email voor ‘we zijn open 

van dan tot dan’. Een hulpvraag beantwoorden via email dat kan 

toch niet’ (rep. 3.2.1.). Daarnaast benadrukt de respondent dat 

wanneer je de mogelijkheid geeft aan de hulpvrager, zij ook meer op 

zullen ingaan (resp. 3.2.1.). Op macroniveau neemt het idee van 

blended hulp toe (resp. 4.3.1.): ‘anderzijds zijn we bezig met alle 

CAW’s hoe kunnen we dat blended idee meer ingang doen vinden’ 
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(resp. 4.3.1.). In CAW 1 zijn de meningen verdeeld: blended hulp 

voornamelijk bij mobiel en smsen (resp. 1.1.1.), er is geen sprake van 

blended hulp (resp. 1.2.3.), de doelgroep gaat niet meer online (resp. 

1.1.2.) en geen idee (resp. 1.2.4.).            

 Hoe verhoudt blended hulp zich in de organisatie? Drie 

respondenten stellen vast dat onlinehulp als een toeleider wordt 

gezien naar de reguliere hulp (resp. 1.2.3., 1.2.4 en 2.2.2.). Vier 

respondenten zien onlinehulp als een volwaardig hulpaanbod (resp. 

1.1.2, 3.2.1, 1.1.1. en 2.1.1.). Respondent 4.3.1. wijst er op dat in 

CAW’s en in vele sectoren onlinehulp als een apart deel wordt 

gezien, maar in de toekomst zal online en offline in elkaar gaan 

overlopen (resp. 4.3.1.). Doorheen de antwoorden van de 

verschillende respondenten valt het op dat medewerkers al zoekend 

en aftastend onlinehulp introduceren in hun JAC. Sommige 

respondenten zijn zeer actief in dit zoekproces, het idee om blended 

te gaan werken is daar sterker aanwezig. Er was een studiedag 

waarbij je alle onlinehulpvormen moest oplijsten. Ik had niet het 

gevoel dat ik niet mee was als ik keek naar andere organisaties 

(resp. 2.1.1). Andere respondenten duiden aan op het gebrek aan tijd 

waardoor ze niet de mogelijkheden hebben om de verschillende 

onlinehulpvormen te exploreren en te introduceren. Wij moeten wel 

die zelf gaan zoeken. Als wij dat willen moeten wij ons bijscholen, 

onze inzichten verwerven (resp. 1.2.4.). Dankzij het aantal jaren 

ervaring bouwen respondenten expertise op waardoor men bij 

sommige zaken niet meer blijft stil staan. Ondertussen is online al 10 

jaar iets wat we doen binnen JAC Limburg. Dat maakt dat voor 

andere mensen nooit anders is geweten (resp. 3.2.1.). Toen ik begon 

te werken kwamen de eerste vragen via email. Dat is alom 

tegenwoordig. Daar is nog geen één organisatie of dienst dat daar 

nog vragen bij stelt. Binnen 10 jaar zal dat misschien ook bij de chat 

zo zijn (resp. 1.2.3.). 
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3. Toekomst en visie 

De derde stap in de analyse gaat na welke motieven respondenten 

drijven om onlinehulp in te zetten, hoe onlinehulp bijdraagt tot het 

realiseren van de doelen van de organisatie en of deze visie is 

gewijzigd de voorbije jaren en onlinehulp nu en over drie jaar in het 

JAC. 

3.1. Welke motieven drijven u om onlinehulp in te zetten in het 

JAC? 

Op deze vraag vindt het onderzoek in alle antwoorden één rode 

draad: we moeten daar zijn waar de jongeren zijn. Zij geloven ‘heel 

hard in onlinehulp’. Online is een kanaal of een taal om jongeren te 

bereiken. Enkele citaten:  

 Daarnaast geloof ik er ook in dat dat de wereld van de 

jongeren is, wat ze kennen, ze vertrouwd in voelen en dat zij 

op die manier geholpen willen worden (resp. 1.1.2). 

 Ik denk dat we zo goed mogelijk moeten aansluiten bij onze 

doelgroep en als jongeren online verder willen, moeten we 

daar aanwezig zijn. We moeten dat kunnen aanbieden (resp. 

1.1.1). 

 Ik vind elk kanaal dat er bestaat je moet kunnen benutten om 

in contact te komen met je mogelijke doelgroep (resp. 1.2.3.). 

 Het is één van de talen om emoties bespreekbaar te maken. 

Het gaat altijd om in wat zit er in je hoofd, in je hart,… . 

Online is een taal die ik zie als middel daartoe. Er zijn ook 

jongeren die het onlinestuk niet willen. Het is hun ding niet. 

Er zijn ook jongeren waar ik het klassieke gesprek mee doe 

(resp. 2.2.1.). 
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 Ik geloof heel hard in onlinehulp. Daarom ben ik ook zo fel 

op de kar gesprongen. Jongeren gaan meer virtueel en ik 

vond dat we als JAC daar ook moeten zijn. Het feit dat 

jongeren zich comfortabeler voelen om een aantal dingen 

bespreekbaar te maken vanuit de veiligheid en anonimiteit 

achter de computer denk ik dat het een meerwaarde is. Het is 

belangrijk dat we daar aandacht aan blijven besteden (resp. 

3.2.1.). 

Enkele respondenten (resp. 2.2.1. en 3.2.1.) benadrukken het feit dat 

onlinehulp een aantal jaren bestaat in het JAC en dat ze willen 

blijven inzetten op onlinehulp: 

 Toch zeker het JAC is voortrekker geweest, maar er zijn ook 

JAC’s die er niet voor stonden te springen. Dat gaat ook om 

vertrouwd geraken met het medium (resp. 1.2.3.) 

 Nu 10 jaar later merken we dat het effectief een vraag is van 

onze doelgroep. Dat ze zo iets hebben van wij willen dat 

aanbod ook online. Dus blijf dat vooral ook doen. Dat is iets 

wat mij doet blijven voortzetten en motiveren (resp. 3.2.1.). 

‘Daar zijn waar de jongeren zijn’ wordt door respondent 2.1.1. 

ruimer getrokken. Het is niet alleen online zijn omdat jongeren dat 

onlinestuk willen. Het is zoeken naar een taal volgens de respondent 

(2.1.1.):  

Misschien kan je het niet vertellen, maar wel tekenen. Misschien 

kan je niet zeggen wat je voelt, maar andere zeggen het misschien 

in teksten. Dat is het verhaal. Ik ben daar heel enthousiast over. 

Hun wereld speelt zich digitaal af. Wanneer een jongere hier zit 

met een T-shirt over een game dan ga ik op zoek welke game dat 

is. Op die manier laat hij mij binnen in zijn leefwereld (resp. 

2.1.1.).  

Twee respondenten duiden preventie aan als één motief.  
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Hulpverlening moet zo vroeg mogelijk jongeren bereiken. Sneller 

bereikbaar zijn (resp. 1.2.4 en 1.1.2.). 

 Voor respondent 1.2.4. is het eerste motief om aan onlinehulp te 

doen dat er iemand is waarbij de jongeren zijn verhaal aan kwijt kan. 

Anonimiteit (resp. 2.2.2. en 3.2.1.), veiligheid (resp. 3.2.1.), 

laagdrempeligheid (resp. 2.2.2.) en vertrouwensrelatie opbouwen 

(resp. 4.3.1.) zijn vier motieven die ook ter sprake kwamen bij 

inzetten van onlinehulp in de organisatie.  

 

3.2. Hoe draagt onlinehulp bij tot het realiseren van de doelen 

van de organisatie en is deze visie gewijzigd de voorbije jaren? 

Op het macroniveau (resp. 4.3.1.) is er sprake van één visie als het 

gaat om chat, email en sociaal netwerksites.  

Op zich wel, dat staat op papier en bestaat. Zeker als het gaat 

over chat en email. Er is ook een sectorafspraak rond het gebruik 

van sociaal netwerksites. Die is ondertussen twee jaar oud. Er is 

een tekst rond chatten op afspraak. Waarvoor zetten we dat in en 

waarvoor niet. Er staan een aantal dingen op papier (resp. 

4.3.1.).  

Rond blended hulpverlening is de werkgroep onlinehulp bezig om 

alles op papier te zetten. Zij licht toe dat er een terugkoppeling is 

tussen leer- en werkgroep en de werkgroep zal in de toekomst meer 

sturend optreden.  

Het CAW gaat over veel mensen, het is een grote sector. Een 

sector die pas in fusie is gegaan en waar je ziet dat de informatie 

niet altijd even vlot doorstroomt. Met gevolg dat je sommigen 

dingen op de werkgroep zegt en die herhaald moeten worden op 

de leergroep, maar sommigen weten dat dan al lang. Om dat te 

zuiveren gaan we de werkgroep iets sturender laten optreden 

(resp. 4.3.1.).  
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Teamverantwoordelijke van CAW 2, alsook medewerker in de 

werkgroep onlinehulp (resp. 2.2.2.) vertelt dat de werkdruk 

prioriteiten oplegt, maar dat overleg wel een plaats krijgt.  

Je moet dan zeggen dit is geen prioriteit, alle andere grote 

processen die we aan het maken zijn moeten we over nadenken. 

Die staan op de voorgrond, maar het gebeurt. Het heeft wel een 

plaats (resp. 2.2.2.).  

In het bereiken van de doelen is onlinehulp een eerste opstap volgens 

respondent 2.2.2.. Daarnaast is het essentieel voor jongeren dat je 

niet afhaakt aldus respondent 2.2.2. .  

De jongeren moet het gevoel krijgen van ‘dit heeft mij geholpen’. 

Als ik het vertaal in hun woorden. Dan hebben we ons doel zeker 

bereikt (resp. 2.2.2.).  

Respondent 1.1.1. legt uit dat dat onlinehulp bijdraagt tot het 

proactief bereiken van jongeren en de meest kwetsbare. Omdat het 

JAC een eerstelijnsdienst is, is het onderhevig aan verandering in die 

zin dat de visie is gewijzigd volgens respondent 1.1.1.: Dingen die 

bewegen in de maatschappij, dingen die veranderen op gebied van 

integrale jeugdhulp of CAW’s. Je komt constant een beetje onder 

druk te staan waardoor je je eigen moet bijsturen. Onze grote visie is 

zo wat hetzelfde gebleven en ik denk het digitale stuk daar gewoon 

een aanvulling op zien (resp. 1.1.1.). 

Respondent 1.2.3. deelt deze mening. Hij voegt eraan toe dat het een 

stuk vertrouwen in het medium is dat moet groeien en in toekomst 

zal dat ook zo zijn.  

Toch zeker het JAC … is als voortrekker geweest, maar er zijn 

ook JAC’s die er niet voor stonden te springen. Dat gaat ook om 

vertrouwd geraken met het medium. In de sociale sector werken 

heel veel mensen met een angst voor computers. Ik geef toe dat 

zijn mijn beste vrienden niet. Maar je moet er mee om kunnen, je 

kunt er niet om heen. Het is super nodig. Ik kan dat niet anders 
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zeggen. Het is een stuk de toekomst en dat gaat meer worden. Ik 

zeg niet dat de toekomst digitaal is, maar ik denk wel dat dat gaat 

vergroten (resp. 1.2.3.).  

De respondenten op microniveau (resp. 1.1.1., 1.1.2. en 2.1.1.), 

mesoniveau (resp. 1.2.4.) en de respondenten in de leergroep (resp. 

1.2.3. en 3.2.1.) wijzen het gebrek aan een éénduidige visie tussen de 

verschillende JAC’s. Enkele citaten: 

 In onze visie staat ook grootstad ‘X’, maar dat klopt niet 

helemaal. Maar je zit daar wel een beetje in de moeilijkheid 

dat je een eigen visie hebt als JAC, CAW, maar in dat 

onlinestuk met een veel grotere groep mensen zit, en wel ook 

JAC’s, maar toch merk je wel wat verschillen op zit. Dat is 

wel een moeilijkheid (resp. 1.1.1.). 

 Blijven inzetten op een meer algemenere visie vanuit 

bovenuit want voor de chat bijvoorbeeld chatten wij als één 

JAC voor heel Vlaanderen, maar je ziet dat er wel 

verschillende visies zijn in de verschillende JAC’s. Daar 

moet meer één lijn inkomen en kijken naar één 

gemeenschappelijke visie (resp. 1.1.2.). 

 We zitten met verschillende CAW’s en de JAC’s werken over 

de provinciale grenzen heen. Het is heel moeilijk om daar 

eenduidig en op een lijn te zitten. Wat doe je daarmee en wie 

gaat dat bepalen? (resp. 3.2.1.). 

De respondenten halen voorbeelden aan over drie thema’s: 

veellijners, blendedhulp en omgaan met moeilijke thema’s.  

 Er zijn bijvoorbeeld JAC’s die zeggen iemand mag zich 

blijven aanmelden met dezelfde hulpvraag ook al leidt dat tot 

niets en andere JAC’s gaan daar niet op in. Maar als je als 

één JAC wil chatten moet je daar ook één visie in kunnen 

hebben en dat missen we op dit moment wel (resp. 1.1.2.). 
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 Specifiek voor chathulp om een gedragen visie te 

ontwikkelen op veellijners en omgaan met moeilijke thema’ 

(resp. 1.1.1.). 

 Qua chat is het oké. Qua blended is het in stukken. Ik zit niet 

op mijn honger, maar ik moet het zelf zoeken (resp. 2.2.1.). 

 Er zijn eigenlijk geen richtlijnen hoe je daar moet mee 

omgaan. Ik vind dat een hele grote mank. Hoe ga je om met 

een absolute veellijner, het gaat absoluut niet om iemand die 

eens dat JAC en dan JAC neemt, maar het gaat om 

structureel dagdagelijks (resp. 1.2.3.). 

Tot twee jaar terug was er een leergroep waarin medewerkers die 

chatten inzitten. Daar werden casussen besproken en 

teruggekoppeld (resp. 4.3.1.).  

De respondent op macroniveau (resp. 4.3.1.) licht toe dat de CAW’s 

een sectorafspraak hebben over online. Één daarvan is nu dat de 

CAW’s zelf een intervisie organiseren. Ze mogen zelf kiezen hoe ze 

dat doen.  

Je hebt CAW’s die dat samen doen met andere 

casusbesprekingen, fysiek, onthaal, email, chat,… . Andere kiezen 

dan om specifiek rond online te doen (resp. 4.3.1.).  

Vijf respondenten zijn tevreden over deze interne werking (resp. 

1.1.1., 1.1.2., 1.2.3., 1.2.4. en 3.2.1.). Een respondent 2.2.1. is 

ontevreden: We hebben het overleg met teamverantwoordelijke, 

maar dat is zeer praktisch. Er is weinig ruimte voor inhoudelijk 

vragen (resp. 2.2.1.). De twee respondenten die zetelen in de 

leergroep van het Netwerk Online (resp. 1.2.3. en 3.2.1.) vertellen 

dat het mogelijk is om zaken te melden in de leergroep die in eerste 

instantie minder op casusniveau fungeert.  

 Bijvoorbeeld als iemand zegt: ‘ik ga nu zelfmoord plegen’. 

Dan is er de mogelijkheid ‘theoretisch’, maar dat is wat er 



95/138 

 

 

afgecheckt kan worden in de leergroep van hoe ga je daar 

mee om? Wat zijn de kaders? (resp. 1.2.3.).  

 Er wordt heel veel gediscuteerd. Als wij er niet uit geraken 

en verschillende meningen hebben en dan wordt dat naar de 

werkgroep gestuurd. Dan is het de bedoeling dat de 

werkgroep een antwoord verzint. Als zij dan botsen op 

organisatorische of praktische redenen dan gaat het naar de 

directies. De directeurs van de verschillende CAW’s gaan 

dan kijken naar de vraag (resp. 3.2.1.). 

Aan de andere zijde herkennen deze respondenten (resp. 1.2.3. en 

3.2.1.) een sterk gemis:  

 Ik zit in de leergroep. Daar worden geen cliëntsituaties 

besproken. Je weet het niet. Je kan het hoogstens theoretisch 

in ‘wat doen we met?’ Het is een hoop praktische zaken, het 

overlopen van de cijfergegevens (want het programma is 

soms complex), je moet goed weten hoe het werkt, welke 

tools er zijn, vragen die er over het algemeen heersen (resp. 

1.2.3.). 

 Wat ik heb gemerkt doorheen de jaren is als we zeggen ‘wij 

als werkmensen op de werkvloer hebben daar nood aan een 

eenduidige visie’ dan zegt de werkgroep dat ze botsen op 

praktische zaken. Dan de directie zijn evenwaardige 

partners. Waar kunnen we het dan wel over eens zijn? Dat 

gaat dan over een vaag basisgegeven. Dan hebben we nog 

altijd geen concrete richtlijn of visie. Iedereen doet wat 

volgens hen het beste lijkt en ze zullen daar ook over praten 

binnen hun team. Ik geloof wel dat er achter elke werking 

een visie zit en er wordt over nagedacht. Dat stelt me ook al 

gerust (resp. 3.2.1.). 
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3.3. Onlinehulp nu en over drie jaar in het JAC. Is er sprake van 

een evolutie? 

Respondent 1.1.1. geeft toe dat ze weinig zicht heeft op de evolutie 

van de doelgroep. Ze oordeelt dat de uitbouw van onlinehulp een 

beleidskeuze is die zich in de toekomst verder zal ontwikkelen. Ze 

merkt ook op dat in begin onlinehulp veel meer als toeleiding werd 

gezien en nu meer als ‘een volwaardige hulpverlening of stukken van 

een hulpverleningsproces’ (resp. 1.1.1.). Respondent 1.1.2. denkt 

meer actief te zullen werken met sociale media. Het is een terrein dat 

ze nog moeten onderzoeken en kijken hoe ze in contact kunnen 

komen met jongeren. ‘Voor de rest blijven doen waarmee we bezig 

zijn’ is de boodschap volgens respondent 1.1.2. Respondent 2.1.1. is 

bevreesd dat in de toekomst de JAC identiteit zal verdampen binnen 

de CAW’s en doet een oproep tot exclusiviteit:  

Er is nu aantal jaren de discussie dat de JAC’s verdampen binnen 

de CAW’s. De JAC’s zijn het jongerenaanbod binnen de CAW’s. 

In een aantal CAW’s wordt er gewerkt met een algemeen aanbod 

en zijn er nog wel jongerenhulpverleners. De CAW werd in de 

picture gezet en niet zozeer de JAC identiteit. Dat is een trein die 

al tien jaar geleden vertrokken is. In huis gaan nog een aantal 

dingen veranderen. Ik zou het heel erg vinden en raar als ik niet 

meer met jongeren mag werken. Het mag allemaal geen doorsnee 

koek zijn. Jongeren zijn anders dan volwassenen. Ze willen 

exclusiviteit en vragen om een andere aanpak. Ze functioneren 

ook helemaal anders dan een volwassene. Ze hebben nood aan 

andere methodieken. (resp. 2.1.1). 

Respondenten 1.2.3., 3.2.1. en 2.1.1. verwijzen naar het streven naar 

meer, diversiteit en de multi-inzetbaarheid naar de cliëntsituatie en 

dit organiseren zodat het voor de cliënt en de hulpverlener duidelijk 

is. Er is een mogelijkheid dat onlinehulp in de toekomst zal 

evolueren volgens respondent 1.2.4., maar dat moet mogelijk 
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gemaakt worden door ondersteuning en omkadering. Deze uitspraak 

vermelde respondent 1.1.1. al eerder.  

Wij moeten zelf ondersteuning gaan zoeken. Als wij dat willen 

moeten wij ons bijscholen, onze inzichten verwerven. Als we er 

dan zijn moeten we het door de CAW krijgen (resp. 1.2.4.).  

Daarnaast wordt er de denkoefening gemaakt hoe ze andere media 

kunnen inzetten zoals facebook en vloggen1 (resp. 1.2.4..). 

Respondent 2.2.2. wil ook verder inzetten in het ontwikkelen van 

manieren om jongeren te bereiken, blended hulpverlening is een 

uitdaging, maar licht toe dat het vooral de medewerkers zijn die haar 

daar op moeten appelleren.  

Ik zal zelf ook vragen wat werkt er en hoe zit het nu in elkaar. We 

gaan natuurlijk niet investeren in iets dat niet werkt (resp. 2.2.2.).   

Respondent 3.2.1. zou graag een evolutie willen zien in niet zo zeer 

meer uren online, maar meer mensen online.  

Verschillende mensen op verschillende tijden online kunnen zijn 

zodat je verschillende gesprekken kunt hebben. Voor cijfers van 

2014 bleek dat wij slechts 15 procent van de vraag 

beantwoorden. Dat wil zeggen dat enorm veel mensen niet binnen 

geraken omdat we met te weinig mensen zijn om online te gaan. 

Misschien gaan we dan van die 15 procent naar 20 procent (resp. 

3.2.1.).  

Op macroniveau wil de respondent (4.3.1.) inzetten op het integreren 

van onlinehulp in de organisatie: een visie vanuit een overkoepelend 

                                           

 

1 Bloggen is het bijhouden van een online logboek. Vloggen is 

hetzelfde als bloggen, maar in plaats van geschreven tekst gebruikt 

men videomateriaal (PC-en-internet.infonu, 2015). 
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niveau, meer creatieve hulpvormen en minder onlinehulp 

beschouwen als een apart speciaal stukje.  

Daarom niet vanuit hulpverleners die er echt mee bezig zijn want 

we hebben een aantal zeer gedreven mensen in de sector: 

praktijkwerkers, middenkader, directie,… . Dat zit op zich wel 

goed, maar als je dan gaat kijken naar alle facetten die bij een 

CAW komen kijken, dan merken we vanuit de werkgroep 

onlinehulp dat we nog af en toe aan de mouw moeten trekken van 

hebben we eraan gedacht om dat ook voor online op te lijsten? 

Het gaat over deontologie, cliëntinfo,… . Online zit daar ook, je 

hebt je transcripts, je gegevens, je server,… . Dat is even 

belangrijk als uw elektronisch dossier. We zien dat dat nog niet 

geïntegreerd is in alles (resp. 4.3.1.).  

Of dit te realiseren valt in 3 jaar is nog maar de vraag volgens 

respondent 4.3.1. .  

Drie jaar gaat misschien te kort zijn. Ik denk misschien binnen 

tien jaar. maar ik hoop op verdere evolutie, meer creativiteit en 

andere dingen. Het is daarom zo boeiend omdat het constant 

evolueert (resp. 4.3.1.). 

Besluit met betrekking tot toekomst en visie 

Het derde deel van de analyse gaat na welke motieven respondenten 

drijven om onlinehulp in te zetten, hoe onlinehulp bijdraagt tot het 

realiseren van de doelen van de organisatie en of deze visie is 

gewijzigd de voorbije jaren en onlinehulp nu en over drie jaar in het 

JAC.                    

 In de antwoorden van alle respondenten vindt het onderzoek 

unanimiteit op de vraag welke motieven hen drijven om onlinehulp 

in te zetten in het JAC. Zo klinkt het bij elk respondent: we moeten 

daar zijn, waar de jongeren zijn. Doordat onlinehulp een aantal jaren 

bestaat in het JAC is het essentieel om blijven in te zetten op 
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onlinehulp (resp. 2.2.1. en 3.2.1.). Respondent 2.1.1. trekt ‘daar zijn 

waar de jongeren zijn’ ruimer: het is zoeken naar een taal (resp. 

2.1.1.). Preventie (resp. 1.2.4. en 1.1.2.), presentie (resp. 1.2.4), 

anonimiteit (resp. 2.2.2. en 3.2.1.), veiligheid (resp. 3.2.1.), 

laagdrempeligheid (resp. 2.2.2.) en vertrouwensrelatie opbouwen 

(resp. 4.3.1.) zijn nog motieven die ter sprake kwamen bij het 

inzetten van onlinehulp in het JAC.          

 Hoe draagt onlinehulp bij tot het realiseren van de doelen van de 

organisatie en is deze visie gewijzigd de voorbije jaren? Op het 

macroniveau (resp. 4.3.1.) is er sprake van één visie met betrekking 

tot chat, email en sociaal netwerksites. Teamverantwoordelijke van 

CAW 2, alsook medewerker in de werkgroep onlinehulp (resp. 

2.2.2.) vertelt dat de werkdruk prioriteiten oplegt, maar dat overleg 

wel een plaats krijgt. Respondenten (1.1.1. en 1.2.3.) vertellen dat de 

visie wijzigt door de dingen die bewegen in de maatschappij: 

integrale jeugdhulp, fusie CAW’s, het vertrouwen in de digitale 

wereld,… . Opvallend is dat de respondent op microniveau (resp. 

1.1.1., 1.1.2. en 2.1.1), mesoniveau (resp. 1.2.4.) en de respondenten 

in de leergroep onlinehulp (resp. 1.2.3. en 3.2.1.) het gebrek van een 

éénduidige visie signaleren tussen de verschillende JAC’s. Drie 

thema’s komen hierbij aan bod: veellijners, blendedhulp en omgaan 

met moeilijke thema’s. Doordat CAW’s zelf een intervisie 

organiseren mogen zij kiezen hoe zij dat doen (resp. 4.3.1.). Vijf 

respondenten zijn tevreden over deze interne werking (resp. 1.1.1., 

1.1.2., 1.2.3., 1.2.4. en 3.2.1.). Een respondent 2.2.1. is ontevreden. 

Het is mogelijk om deze thema’s te bespreken in het Netwerk Online 

van de leergroep, maar dat ‘blijft hoogstens theoretisch’ (resp. 1.2.3. 

en 3.2.1.).                 

 Onlinehulp nu en over drie jaar in het JAC. Is er sprake van een 

evolutie? Respondent 1.1.1. heeft weinig zicht op een evolutie. 

Onlinehulp zal in de toekomst meer uitgebouwd geraken net zoals 
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onlinehulp in begin veel meer als toeleiding werd gezien en nu meer 

als een volwaardige hulpverlening of stukken van een 

hulpverleningsproces (resp. 1.1.1.). Respondent 1.1.2. denkt meer 

actief te zijn op sociale netwerksites. Aan de andere kant is 

respondent 2.1.1. bevreesd dat in de toekomst de JAC identiteit zal 

verdwijnen binnen de CAW’s. Respondenten 1.2.3., 3.2.1. en 2.1.1. 

verwijzen naar het streven naar meer, diversiteit en de multi-

inzetbaarheid naar de cliëntsituatie en dit organiseren zodat het voor 

de cliënt en de hulpverlener duidelijk is. Onlinehulp zal evolueren 

mits ondersteuning en omkadering (resp. 1.2.4. en 1.1.1.). Er wordt 

nagedacht hoe ze andere media kunnen inzetten zoals facebook en 

vloggen (resp. 1.2.4.). De teambegeleider van CAW 2 (resp. 2.2.2.) 

vindt blended hulp een uitdaging in de toekomst, maar licht toe dat 

het vooral de medewerkers zijn die haar daar op moeten appelleren. 

Respondent 3.2.1. zou graag een evolutie zien in niet zo zeer meer 

uren online, maar meer mensen online. Op macroniveau wil de 

respondent (4.3.1.) inzetten op het integreren van onlinehulp in de 

organisatie: een visie vanuit een overkoepelend niveau, meer 

creatieve hulpvormen en minder onlinehulp beschouwen als een 

apart speciaal stukje, maar drie jaar zal misschien te kort zijn (resp. 

4.3.1.).  

Algemene conclusie uit analyse 

Het onderzoek is in eerste instantie niet representatief voor alle 

JAC’s in Vlaanderen, maar wil  een beeld scheppen over de actuele 

positionering van het JAC. Semigestructureerde interviews brengen 

valkuilen met zich mee betreffende de geldigheid en 

betrouwbaarheid van de antwoorden. Daarom mogen de resultaten 

uit het onderzoek niet gegeneraliseerd worden (Billet & Waege, 

2012, p. 184). Dit onderzoek exploreert de betekenis die 

medewerkers van het JAC op de verschillende posities (micro-, 
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meso- en macroniveau) hechten aan de positionering van onlinehulp 

in het JAC. Dit gebeurt in hoofdzaak aan de hand van een 

kwalitatieve onderzoeksmethode aangevuld met kwantitatieve 

gegevens. Dit geeft de respondenten de kans om niet enkel hun 

feitelijke ervaringen, maar ook hun mening over de positionering van 

onlinehulp te bespreken. De respondenten op micro en mesoniveau 

baseren zich in hun antwoorden eerder op hun praktijk van 

onlinehulp, de respondenten in de werkgroep onlinehulp en SAW 

kijken breder en denken meer abstract. Deze laatste respondenten 

gebruiken organisatorische principes om hun mening kracht bij te 

zetten, zoals de visie op onlinehulp vanuit het CAW (resp. 2.2.2. en 

4.3.1.). Op het macroniveau is er sprake van één visie met betrekking 

tot chat, email en sociaal netwerksites. Opvallend is dat de 

respondenten op microniveau, mesoniveau en de respondenten in de 

leergroep onlinehulp het gebrek van een éénduidige visie signaleren 

tussen de verschillende JAC’s. Drie thema’s komen hierbij aan bod: 

veellijners, blendedhulp en omgaan met moeilijke thema’s. Intern 

zijn de meeste respondenten tevreden over de werking. Het 

onderzoek levert aan de hand van de antwoorden van de 

respondenten een eerste indicatie naar wie krijgt bij voorkeur welk 

vorm van hulp bij welk probleem. In eerste instantie is er 

eensgezindheid ‘maatzorg’, maar respondenten hebben kennis van de 

kansen en knelpunten van onlinehulp waardoor de verwachtingen 

van de jongeren goed afgestemd moeten zijn op de mogelijkheden 

van het medium. De variabiliteit in de antwoorden van de 

respondenten kan wijzen op het feit dat de respondenten zich anders 

positioneren t.a.v. online en offline hulpvormen. De meeste 

respondenten zien onlinehulp als een volwaardig hulpaanbod. Drie 

respondenten stellen vast dat onlinehulp als een toeleider wordt 

gezien naar de reguliere hulp. Vanuit macroniveau wordt dit gegeven 

bevestigd: in CAW’s en in vele sectoren wordt onlinehulp als een 
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apart deel gezien. Blended hulp neemt toe volgens de meeste 

respondenten. Het idee van blended hulp dat meer en meer ingang 

vindt in het JAC wordt nu ook op papier gezet door de werkgroep 

Netwerk Onlinehulp (resp. 4.3.1.). Het onderzoek toont aan dat de 

feitelijke kennis over onlinehulp beïnvloedt wordt door de 

anonimiteit van de doelgroep: doordat jongeren zich anoniem kunnen 

aanmelden gaan verschillende parameters verloren tijdens het 

gesprek. Vanuit ervaring is er een eerste vaststelling dat zeven van de 

acht respondenten tieners online beter bereikt dan in face-to-face 

gesprekken. Het macroniveau nuanceert dit gegeven: men bereikt de 

jongere, maar de grootste groep is 14-21 jaar en je hebt ook wel wat 

rond de 25 jaar. Transgender jongeren (resp. 1.2.4.), allochtone 

jongeren (resp. 1.1.1., 1.2.3. en 1.2.4.) en ouders (resp. 1.2.4.). 

bereikt men via onlinehulp. Dakloze jongeren (resp. 1.1.1. en 1.1.2.) 

en anderstaligen worden niet bereikt via onlinehulp (resp. 4.3.1., 

1.2.4. en 1.2.3.). Jongeren kunnen ook door andere jongeren online 

worden gestimuleerd om de stap naar het JAC te zetten (resp. 2.1.1.). 

Verscheidene hulpvragen komen online aan bod. De meeste 

respondenten benadrukken de moeilijk bespreekbare thema’s: 

depressies, suïcidetoestanden, misbruik, geweld, automutilatie,… . 

Drugproblematiek en eetstoornissen worden toegevoegd door 

respondent 1.2.4. . Daarnaast zijn er ook informatieve vragen 

(C.A.2.), gesprekken over verliefdheden (resp. 2.1.1.) en jongeren 

die al reeds hulp krijgen die vragen stellen over hun parcours (resp. 

2.1.1.). Nieuwe thema’s die ter sprake kwamen zijn vragen over 

‘online-zijn’ (resp. 1.1.1. en 1.2.3.), cyberpesten, internetverslaving 

en gameverslaving (resp. 4.3.1.). Bij deze conclusies dient 

opgemerkt te worden dat dit onderzoek de praktijkkennis en 

betekenisgeving van de respondenten over de positionering van 

onlinehulp in het JAC toetst. Er wordt rekening gehouden met 

registratiegegevens gekregen vanuit het SAW (resp. 4.3.1.), maar dit 
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registratiesysteem registreert basisgegevens, waarbij echter veel 

parameters verloren gaan omwille van de anonimiteit. Pas sinds dit 

jaar heeft het SAW een algemene registratie ingevoerd voor de 

gegevens rond onlinehulp (resp. 3.2.1.). De respondent in het 

verkennend interview signaleerde dat er weinig registratiegegevens 

bestaan over de voorbije jaren in onlinehulp. Dit is ook gebleken uit 

de analyse van de onderzoeksresultaten. De respondent 4.3.1. 

nuanceert dit gegeven: bij de intrede van onlinehulp in de JAC’s kon 

het SAW een stijging opmerken in het aantal chatgesprekken. 

Doordat chathulp onderbemand en overbevraagd is, stijgen deze 

cijfers niet voor chathulp (resp. 4.3.1.). In de slotbeschouwing 

worden de onderzoeksresultaten gekoppeld aan de voornaamste 

bevindingen uit de literatuurstudie. Vragen waarop de analyse geen 

antwoord biedt en nieuwe vragen die de respondenten hebben 

aangebracht worden gepresenteerd in de slotbeschouwing. 

Slotbeschouwing 

In 2009 benadrukte minister Vandeurzen de samenwerking en 

afstemming tussen online-initiatieven. ‘Een laagdrempelig aanbod 

moet ook via elektronische weg uitgebouwd worden. Daarom vragen 

we dat de welzijnsvoorzieningen de mogelijkheden onderzoeken van 

onlinehulpverlening’ (Vandeurzen, 2009, p. 23). Deze masterproef 

onderzocht welke kennis er bestaat over de huidige positionering van 

onlinehulp binnen de jongerenhulpverlening: het JAC. Dit onderzoek 

tracht antwoorden te geven op de volgende vragen: Ten eerste: in 

welke mate/zin evolueerde het onlineaanbod de voorbije jaren? Werd 

het aanbod bijgestuurd? Wijzigde de visie? Zijn beide vormen – 

online versus niet-online - eerder complementair of autonoom? Ten 

tweede: is er kennis over indicatiestelling voor onlinehulp? Wie 

krijgt er bij voorkeur welke vorm van hulp bij welk probleem? Ten 
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derde: is er kennis over de positie van blended hulpverlening? 

Onlinehulp nu en over drie jaar: is er sprake van een evolutie? 

1. Feitelijke onlinehulp 

Om inzicht te krijgen in de feitelijke kennis over onlinehulp in het 

JAC vertrok dit onderzoek vanuit vier vragen: welke doelgroepen 

bereikt het JAC online? Welke soorten hulpvragen worden er 

gesteld? Wie krijgt er bij welke vorm van hulp bij welk probleem? 

Wat zijn de kansen en knelpunten bij het inzetten van onlinehulp nu? 

 Het is niet evident om correct te zeggen welke doelgroepen het 

JAC bereikt of (nog) niet. Doordat jongeren zich anoniem kunnen 

aanmelden, gaan verschillende paramaters verloren tijdens het 

gesprek. Daarnaast staat het registratiesysteem van het SAW sinds 

dit jaar op poten. Het JAC wil jongeren tussen 12 en 25 jaar bereiken 

zonder onderscheid. Alle JAC’s organiseren chathulp. Dat betekent 

dat iedereen zich kan aanmelden op de website, over de provinciale 

grenzen heen. Een eerste vaststelling is dat zeven van de acht 

respondenten jongere jongeren tussen 12 en 14 jaar beter online 

bereikt dan in face-to-face gesprekken. Respondent 4.3.1. nuanceert 

dit gegeven: ‘men bereikt de jonge jongeren, maar in globale cijfers 

behoort dit niet tot de massa. De grootste groep is 14-21 jaar. Je 

hebt ook wel wat rond de 25 jaar’ (resp. 4.3.1.). Transgender 

jongeren zijn een nieuwe doelgroep die het JAC bereikt. Dat is een 

nieuwe vaststelling. In de literatuurstudie is deze doelgroep niet ter 

sprake gekomen. Onderzoek leert dat nieuwe en andere doelgroepen 

worden bereikt met onlinehulp. Verwijzingen uit de literatuur zijn 

naar (allochtone) vrouwen, hoogopgeleiden, werkenden, 

slechthorenden, mensen met stigmavrees, eenzame personen en 

geïsoleerde en huisgebonden tieners (Postels e.a., 2005; Suler, 2001; 

Mallen e.a. 2005). Ouders worden soms ook via chathulp ontvangen 

kondigt respondent 1.2.4. aan.           
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Welke doelgroepen bereikt men (nog) niet? Dakloze jongeren en 

anderstaligen. Uit de literatuurstudie is gebleken dat allochtone 

jongeren ondervertegenwoordigd zijn in de reguliere hulpverlening. 

Nochtans zitten zij massaal op het internet. Voor deze doelgroep zou 

onlinehulp wellicht een toegankelijk hulpaanbod vormen. Drie 

respondenten herkennen het feit dat ze de allochtone gemeenschap 

online bereiken. Respondent 1.1.2. heeft naar haar ervaring minder 

bereik van de allochtone gemeenschap in vergelijking met de face-

to-face gesprekken. Jongens worden minder opgemerkt online 

volgens respondent 1.2.3. . Een andere vaststelling is dat onlinehulp 

ook als middel gebruikt kan worden om jongeren door andere 

jongeren te stimuleren om de stap naar het JAC te zetten door het 

inzetten van een werkprofiel op facebook (resp. 2.1.1.).  

Op de tweede vraag ‘welke hulpvragen stellen de jongeren via 

onlinehulp nu?’ zijn er verscheidene hulpvragen die online aan bod 

komen. De meeste respondenten benadrukken sterk de moeilijk 

bespreekbare thema’s: depressies, suïcidetoestanden, misbruik, 

geweld, automutilatie,… . Volgens internationale literatuur blijkt 

onlinehulp effectief te werken bij depressies, angststoornissen en 

alcoholproblemen (Riper e.a., 2007). Drugproblematiek en 

eetstoornissen worden toegevoegd door respondent 1.2.4. In de 

alcohol- en druggebruik is dit een erg belangrijke, maar vaak 

moeilijk bereikbare groep (Evenepoel, 2011). Soms zijn het ook geen 

hulpvragen over zware problematieken, maar informatieve vragen 

(C.A.2), gesprekken over verliefdheden (resp. 2.1.1) of jongeren die 

reeds al hulp krijgen (resp. 2.1.1.). Literatuur bevestigt deze 

resultaten: vier op de tien hopen hun ervaringen te kunnen vertellen, 

één op drie wil alles eens op een rijtje kunnen zetten en voor een 

vierde is het verkrijgen van informatie een doelstelling (Vanhove, 

2009). Drie respondenten halen nieuwe thema’s naar boven die in de 

literatuurstudie niet ter sprake kwamen: vragen over ‘online-zijn’, 
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cyberpesten, internetverslaving en gameverslaving.     

 Wie krijgt er bij voorkeur welke vorm van hulp bij welk 

probleem? Alle respondenten proberen op maat te werken. Dat wil 

zeggen dat de cliënt het communicatiekanaal kiest en de 

hulpverleners via dat communicatiekanaal antwoord geven. Ondanks 

de vuistregel, maken sommige respondenten een uitzondering. Zij 

duiden de gebreken aan van de onlinehulpvorm. Emailhulp is 

bijvoorbeeld een statische onlinetoepassing en geen correcte 

informatie op maat volgens sommige respondenten daarom bieden 

zij liever chathulp aan. Chathulp wordt gebruikt om te verkennen, 

maar drie respondenten wijzen naar de gebreken van chathulp. Voor 

een langdurig traject prefereren ze face-to-face gesprekken. Volgens 

respondent 4.3.1. kunnen hulpverleners ook online langdurige 

trajecten bieden om aan een vertrouwensband te werken. Facebook 

biedt de mogelijkheid om te chatten, maar daarover is er een 

sectorale afspraak gemaakt. Praktische dingen uitwisselen mag via 

de chat op facebook, maar geen heen en weer gechat. Sms wordt ook 

ingezet door het JAC. Veeleer gaat dit over praktische zaken. De 

website van het JAC wordt informatief ingezet. Deze uitzonderingen 

kunnen erop wijzen dat de hulpverleners beschikken over een zekere 

‘vrije handelingsruimte’ ondanks dat de vuistregel sterk leeft onder 

de JAC-medewerkers.               

 Wat zijn de huidige kansen en knelpunten van onlinehulp? 

Volgens Bocklandt, P., & De Zitter, M. (2008) is de 

laagdrempeligheid en anonimiteit één van de sterktes bij onlinehulp 

in Vlaanderen. Dit blijkt ook zo te zijn uit de onderzoeksresultaten. 

Alle respondenten kaarten de laagdrempeligheid, de anonimiteit en 

het vrijblijvende contact als huidige kansen van onlinehulp. De 

medewerkers op het micro-, en mesoniveau antwoorden veeleer 

vanuit het cliëntperspectief. Andere kansen kunnen zijn het meer 

bereiken van jongeren, het voortvloeien naar een fysiek contact, 
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cliënt is meer open en echt en zware problematieken bespreekbaar 

maken. Merk op dat respondenten een eigen taal gebruiken: ‘fysieke 

contacten’. Op het macroniveau werden er kansen vanuit het 

hulpverleners perspectief aan het lijstje toegevoegd: doorverwijzen, 

flexibel werken en blended werken.  Knelpunten van onlinehulp 

zijn dat je niet iedereen kan bereiken, de beperktheid in taal, de 

beperktheid om een traject te lopen, het feit dat het bestaat waardoor 

ander minder snel de stap zetten naar de reguliere hulp en het feit dat 

je uw eigen regio goed kent, maar niet de volledige sociale kaart. Eén 

zwakte volgens Bocklandt, P., & De Zitter, M. (2008) is dat de 

gesprekskamers beperkt toegankelijk zijn in tijd en snel volzet zijn. 

Dat bleek zeer herkenbaar te zijn voor de teamleden op de 

casusbespreking. Je hebt soms niet de tijd om alles te bespreken 

(T.L.). 

  

2. Blended hulp 

In het tweede deel gaat het onderzoek na welke onlinehulpvormen er 

worden ingezet in het JAC, welke hulpvorm het meest actueel is, of 

er een toename is van blendedhulp en hoe blended hulp zich 

verhoudt in het JAC.             

 Welke onlinehulpvormen worden er ingezet in het JAC? Uit de 

onlinebevraging ‘Onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid 

anno 2015’ (Vanhove, T & Bocklandt, P., 2015) bleek dat de CAW’s 

en de Tele-Onthaaldiensten meer dan gemiddeld investeren in een 

chathulpaanbod. Het onderzoek verneemt dat er een mix van 

hulpvormen worden ingezet in het JAC. Chathulp  en emailhulp zijn 

twee onlinehulpvormen die het meest genoemd werden. Telefonische 

hulp mag niet vergeten worden. SMS vindt zijn intrede bij vijf 

respondenten. Uit het onderzoek van Vanhove, T & Bocklandt, P. 

(2015) is de communicatie op sociale netwerksites opvallend. Bij 

drie respondenten kwam de sociale netwerksite ‘facebook’ ter 
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sprake. Daarnaast is CAW 2 actief op de fanpagina en het 

werkprofiel op facebook. Het Algemeen welzijnswerk zet bij meer 

dan de helft geen enkele ondersteunende onlinehulptoepassing in 

(Vanhove, T. & Bocklandt, P.). Dit is ook zo gebleken uit de 

resultaten van dit onderzoek: mijndoelenstellen.nl, google maps, 

zelftesten, tijdlijnen en dagboeken, app’s  op de smartphone of en 

youtube. Conclusie is dat niet elk JAC dezelfde onlinehulpvormen 

inzet en niet elk medewerker van een JAC zet in op dezelfde 

onlinehulpvormen als hun collega’s.  Het macroniveau en de 

respondenten uit CAW 2 lijsten meer hulpvormen op dan alle andere 

respondenten.                

 Welke onlinehulpvorm is het meest actueel? Op deze vraag zijn 

de meningen verdeeld. Vanuit het macroniveau lijkt chathulp het 

meest actueel te zijn, aangevuld met websites, app’s en 

ondersteunende tools. Chathulp en emailhulp blijven stijgen volgens 

respondent 4.3.1. . Respondent 2.1.1. duidt het belang van de 

smartphone en muziek aan dat nu sterk leeft bij jongeren. Sommigen 

respondenten maken de vergelijking met de reguliere hulpverlening 

omdat ze moeilijk hebben met het antwoorden op deze vraag. Vijf 

respondenten verwijzen naar de face-to-face gesprekken als 

hulpvorm die het meest ingezet wordt in hun JAC. Respondent 3.2.1. 

stelt vast de veel jongeren zonder afspraak langskomen en wanneer 

zij een afspraak maken gebruiken doen zij dat via de telefoon. Vijf 

respondenten geven aan dat als zij meer uren online konden zijn 

meer chatgesprekken zouden hebben. Respondent 1.1.1. licht toe dat 

email en face-to-face gesprekken ‘fifty-fifty’ is. Een andere 

respondent (2.1.1.) signaleert dat er zelfs jongeren zijn die geen 

emailadres hebben. Zij sturen berichtjes via snapchat en facebook 

(resp. 2.1.1.).                  

 Is er een toename van blended hulp? Vijf van de acht 

respondenten stellen vast dat blended hulp toeneemt, maar er is zeker 



109/138 

 

 

nog een groeimarge.  Respondent 3.2.1. geeft aan dat de hulpverlener 

mee moet zijn in het online gebeuren. Eerst werd email gebruikt voor 

praktische zaken, nu beantwoorden hulpverleners hulpvragen via 

email. Daarnaast benadrukt de respondent dat wanneer je de 

mogelijkheid geeft aan de hulpvrager, zij ook meer op zullen ingaan. 

Op macroniveau neemt het idee van blended hulp toe: ‘anderzijds 

zijn we bezig met alle CAW’s hoe kunnen we dat blended idee meer 

ingang doen vinden’ (resp. 4.3.1.). In CAW 1 zijn de meningen 

verdeeld: blended hulp voornamelijk bij mobiel en smsen, er is geen 

sprake van blended hulp, de doelgroep gaat niet meer online en geen 

idee.                   

 Hoe verhoudt blended hulp zich in de organisatie? Internationale 

literatuur maakt een verschil tussen onlinehulp als een zelfstandige 

interventie, een overbrugging van de wachttijd, een onderdeel van 

een reguliere interventie, een opstap naar een face-to-face 

interventie,… (Riper, e.a., 2007). Drie respondenten stellen vast dat 

onlinehulp als een toeleider wordt gezien naar de reguliere hulp. Vier 

respondenten zien onlinehulp als een volwaardig hulpaanbod. 

Volgens Beelen & Van den Meerschaute (2010) groeit onlinehulp in 

de CAW’s steeds meer naar een volwaardig hulpverleningsaanbod 

complementair aan het bestaande aanbod in het centrum en de 

outreachende activiteiten. Respondent 4.3.1. wijst er op dat in 

CAW’s en in vele sectoren onlinehulp als een apart deel wordt 

gezien, maar in de toekomst zal online en offline in elkaar gaan 

overlopen. Doorheen de antwoorden van de verschillende 

respondenten valt het op dat medewerkers al zoekend en aftastend 

onlinehulp introduceren in hun JAC. Sommige respondenten zijn 

zeer actief in dit zoekproces, het idee om blended te gaan werken is 

daar sterker aanwezig. Andere respondenten duiden aan op het 

gebrek aan tijd waardoor ze niet de mogelijkheden hebben om de 

verschillende onlinehulpvormen te exploreren en te introduceren. 
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3. Toekomst en visie 

Het derde deel gaat na welke motieven respondenten drijven om 

onlinehulp in te zetten, hoe onlinehulp bijdraagt tot het realiseren van 

de doelen van de organisatie en of deze visie is gewijzigd de voorbije 

jaren en onlinehulp nu en over drie jaar in het JAC.  

Organisaties worden door verschillende motieven gedreven om 

onlinehulp in te zetten: de hulp doeltreffend en efficiënt inrichten, 

middelen besparen, het aanbod bekendmaken, de toegang bevorderen 

voor de beoogde doelgroep(en), bij de tijd blijven, nieuwe 

doelgroepen aantrekken, taboe onderwerpen makkelijker 

bespreekbaar maken (Bocklandt, e.a. 2011). Het kunnen één of meer 

motieven zijn, die soms verschillen tussen hulpverleners en 

vrijwilligers, middenkader, directie en bestuur (Bocklandt, e.a. 

2011). In de antwoorden van alle respondenten vindt het onderzoek 

unanimiteit op de vraag welke motieven hen drijven om onlinehulp 

in te zetten in het JAC. Zo klinkt het bij elk respondent: we moeten 

daar zijn, waar de jongeren zijn. Doordat onlinehulp een aantal jaren 

bestaat in het JAC is het essentieel om blijven in te zetten op 

onlinehulp. Respondent 2.1.1. trekt ‘daar zijn waar de jongeren zijn’ 

ruimer: het is zoeken naar een taal (resp. 2.1.1.). Preventie, presentie, 

anonimiteit, veiligheid, laagdrempeligheid en vertrouwensrelatie 

opbouwen zijn nog motieven die ter sprake kwamen bij het inzetten 

van onlinehulp in het JAC.  

Hoe draagt onlinehulp bij tot het realiseren van de doelen van de 

organisatie en is deze visie gewijzigd de voorbije jaren? Op het 

macroniveau (resp. 4.3.1.) is er sprake van één visie met betrekking 

tot chat, email en sociaal netwerksites. Teamverantwoordelijke van 

CAW 2, alsook medewerker in de werkgroep onlinehulp (resp. 

2.2.2.) vertelt dat de werkdruk prioriteiten oplegt, maar dat overleg 

wel een plaats krijgt. Respondenten vertellen dat de visie wijzigt 

door de dingen die bewegen in de maatschappij: integrale jeugdhulp, 
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fusie CAW’s, het vertrouwen in de digitale wereld,… . Opvallend is 

dat de respondenten op micro-, en mesoniveau en de respondenten in 

de leergroep onlinehulp het gebrek van een éénduidige visie 

signaleren tussen de verschillende JAC’s. Drie thema’s komen 

hierbij aan bod: veellijners, blendedhulp en omgaan met moeilijke 

thema’s. Doordat CAW’s zelf een intervisie organiseren mogen zij 

kiezen hoe zij dat doen (resp. 4.3.1.). Vijf respondenten zijn tevreden 

over deze interne werking. Een respondent 2.2.1. is ontevreden. Het 

is mogelijk om deze thema’s te bespreken in het Netwerk Online van 

de leergroep, maar dat blijft hoogstens theoretisch (resp. 1.2.3. en 

3.2.1.).                  

 Onlinehulp nu en over drie jaar in het JAC. Is er sprake van een 

evolutie? Onlinehulp zal in de toekomst verder worden uitgebouwd 

net zoals onlinehulp in het begin veel meer als toeleiding werd 

gezien en nu meer als een volwaardige hulpverlening of ‘stukken van 

een hulpverleningsproces’ volgens resp. 1.1.1. . Respondent 1.1.2. 

denkt meer actief te zijn op sociale netwerksites. Aan de andere kant 

is respondent 2.1.1. bevreesd dat in de toekomst de JAC identiteit zal 

verdwijnen binnen de CAW’s. Respondenten 1.2.3., 3.2.1. en 2.1.1. 

verwijzen naar het streven naar meer, diversiteit en de multi-

inzetbaarheid naar de cliëntsituatie en dit organiseren zodat het voor 

de cliënt en de hulpverlener duidelijk is. Onlinehulp zal evolueren 

mits ondersteuning en omkadering (resp. 1.2.4. en 1.1.1.). Er wordt 

nagedacht hoe ze andere media kunnen inzetten zoals facebook en 

vloggen (resp. 1.2.4.). De teambegeleider van CAW 2 (resp. 2.2.2.) 

vindt blended hulp een uitdaging in de toekomst, maar licht toe dat 

het vooral de medewerkers zijn die haar daar op moeten appelleren. 

Respondent 3.2.1. zou graag een evolutie zien niet zo zeer in een 

toenemend aantal uren online, maar vooral in een toenemend aantal 

onlinemedewerkers. Op macroniveau wil de respondent (4.3.1.) 

inzetten op het integreren van onlinehulp in de organisatie: ‘een visie 
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vanuit een overkoepelend niveau, meer creatieve hulpvormen en 

minder onlinehulp beschouwen als een apart speciaal stukje, maar 

drie jaar zal misschien te kort zijn’ (resp. 4.3.1.).       

 Er dient opgemerkt te worden dat deze masterproef niet met alle 

mogelijke variabelen rekening heeft gehouden om kennis te 

verzamelen rond het thema onlinehulp. Ze heeft zich beperkt tot twee 

variabelen: het aantal jaren ervaring en het niveau (micro-, meso- en 

macroniveau). Andere variabelen zoals respondenten die geen 

onlinehulp uitvoeren of respondenten die bewust kiezen om geen 

onlinehulp aan te bieden werden niet verwerkt in deze masterproef. 

Daar waar cijfermateriaal niet voorhanden is, gaat het onderzoek de 

pragmatische en intuïtieve kennis van het JAC na: wat is de houding, 

visie en ervaring van de verschillende respondenten met betrekking 

tot de actuele positionering van onlinehulp. Gegevens werden in 

hoofdzaak verzameld aan de hand van diepte-interviews en een 

participerende observatie. Dit heeft enkele implicaties met 

betrekking tot de geldigheid en betrouwbaarheid van de informatie. 

Dit heeft als gevolg dat de resultaten van dit onderzoek niet 

gegeneraliseerd mogen worden (Billiet & Waege, 2012, p. 340).  

 Vervolgonderzoek zou meerdere variabelen of andere variabelen 

kunnen kiezen. Het registratiesysteem zal de volgende jaren meer 

gegevens beschikbaar hebben. Vanaf volgend jaar reeds zouden er 

per JAC cijfers zijn. Naarmate de uitbouw van het registratiesysteem 

zou vervolgonderzoek de kwantitatieve feiten van onlinehulp kunnen 

onderzoeken. Daarnaast kan vervolgonderzoek zich richten op het 

perspectief van de cliënten. Hoe ervaren cliënten het medium? 

Verschillende respondenten uit dit onderzoek geven bovendien aan 

dat ze willen weten welk media werken. Ze zijn op zoek naar 

creatieve hulpvormen om de hulpvraag van de cliënt duidelijker te 

formuleren. Ook dit kan een interessant onderwerp zijn voor 

vervolgonderzoek. 
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1. Bijlagen  

1.1. Bijlage 1 

Tabel 1: informatieve onlinetoepassingen voor welzijnswerk zonder 

interactie (Bocklandt, e.a. 2013, p. 12) 
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Tabel 2: Onlinetoepassingen voor communicatie tussen hulpvrager 

en hulpverlener (Bocklandt, e.a. 2013, p. 13).
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Tabel 3: Ondersteunende onlinetoepassingen voor 

cliëntcommunicatie in welzijnswerk (Bocklandt, e.a. 2013, p. 14).
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Tabel 4: Overzicht van onlinetoepassingen voor metacommunicatie 

in welzijnswerk (Bocklandt, e.a. 2013, p. 15). 

 

Tabel 5: Percentage respondenten uit algemeen welzijnswerk dat 

informatieve onlinehulptoepassingen inzet of overweegt (Vanhove, T. 

& Bocklandt, P., 2015, p.14) 
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Tabel 6: Percentage respondenten uit algemeen welzijnswerk dat 

communicatietools inzet of overweegt (Vanhove, T. & Bocklandt, P., 

2015, p.14) 

 

Tabel 7: Percentage respondenten uit algemeen welzijnswerk dat 

ondersteunende onlinehulptoepassingen inzet of overweegt 

(Vanhove, T. & Bocklandt, P., 2015, p.15) 
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2. Bijlage 2 

2.1. Verkennend interview 

Respondent Datum Duur Functie 

respondent 

ExplIntResp1 25/06/2015 01:00 JAC-

medewerker 

Inleiding:  

Deze masterproef onderzoekt welke kennis er bestaat over de huidige 

positionering van onlinehulp ten opzichte van de traditionele 

hulpvorm: ‘face-to-face’ hulpverlening. Dit onderzoek wil meer te 

weten komen of beide vormen eerder complementair of autonoom 

zijn, wat de positie is van blended hulpverlening en of de 
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positionering impact heeft op de volgende indicatiestelling: wie 

krijgt bij voorkeur welke vorm van hulp bij welk probleem? De 

vragen peilen naar de evolutie van de actuele positionering van 

hulpvormen in het Jongerenadviescentrum (JAC).  

Doel interview:  

Een verkennend interview met een JAC- medewerker met een 

jarenlange ervaring rond het invoeren en uitbouwen van onlinehulp 

om zodanig te weten te komen welke JAC’s en respondenten een 

meerwaarde kunnen bieden bij het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen. Dit verkennend interview dient ter inspiratie voor 

de keuze van de variabelen.  

Werkwijze:  

Het is een semi-gestructureerd interview. De respondent krijgt een 

aantal thema’s en begrippen die in de literatuurstudie naar voor zijn 

gekomen en vertelt wat deze thema’s bij hen oproepen. Zo is er de 

kans om nieuwe thema’s en begrippen bespreekbaar te maken.  

Duur:  

Het gesprek duurt maximaal 60 minuten. 

Vertrouwelijkheid:   

De verwerking van de gegevens word in alle discretie en anonimiteit 

verwerkt. Indien u het wenst, kunt u volledig anoniem blijven, maar 

ik zou wel graag de jaren ervaring en de functie willen weergeven. 

Zo kan ik aantonen met welke variabelen ik rekening heb genomen.  
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Voorstelling van de respondent:  

Kunt u zichzelf even voorstellen? (Functie/takenpakket, aantal jaren 

ervaring, expertise, diploma) 

Topiclijst: 

 Keuze van variabelen die invloed hebben op het onderzoek: 

o Regio JAC’s 

o Ervaring 

onlinehulp/emailhulp/blendedhulpverlening 

o JAC- medewerkers/JAC- 

verantwoordelijken/directie 

 Hoe evolueert de actuele positie van hulpvormen in het JAC: 

o Evolutie onlinehulp/emailhulp/blendedhulpverlening 

o Evolutie doelgroep/face-to-face 

hulp/blendedhulpverlening 

o Evolutie hulpvragen/problematiek van 

onlinehulp/face-to-face hulp/blendedhulpverlening 

 De huidige positionering van onlinehulp ten opzichte van 

traditionele face-to-face hulpverlening: 

o Zijn beide vormen complementair of autonoom 

o Wat is de positie van blended hulpverlening 

o Heeft de positionering impact op de indicatiestelling 

wie krijgt bij voorkeur welke vorm van hulp bij welk 

probleem 

Explorerende notities: 

 Elke CAW heeft een jongeren en volwassenen onlinehulp. 

o Volwassenenonthaal/jongerenonthaal 
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 JAC-medewerker heeft ervaring vanaf onlinehulp zijn 

intrede deed bij het JAC 

o Vele medewerkers hebben ondertussen ander werk 

gevonden of een andere positie gekregen 

o Veel verloop betekent moeilijk om aan te tonen wie 

weinig/veel ervaring heeft in onlinehulp 

 Vanaf dit jaar registratiecijfers (regias) 

o Niet accuraat tov fysiek onthaal 

 De cliënt kiest vrijwillig: 

o Fysiek contact/ online 

o Indien nodig verwijst de JAC- medewerker door 

 Chatsessie 

o Prechat (nickname, m/v, regio) 

o Postchat (kleine vragenlijst over bevindingen van het 

chatgesprek) 

 SAW Steunpunt Centra Algemeen Welzijnswerk 

o SAW: alle CAW’s in Vlaanderen (11) 

 Elke CAW kiest zelf hoe ze de onlinehulp organiseren 

o Limburg (5 JAC’s): 2 uur per week in elke JAC 

 Facebook: actualiteit/thema’s waarmee het JAC bezig is 

o Elke JAC kiest zelf hoe ze dit invullen 

o Geen onlinehulpverlening via Facebook 

 Leergroep (22 JAC- medewerkers) en werkgroep (11 

teambegeleiders)  

o Uitvoering onlinehulp/ beleid organisatie 

o Wanneer een vraag te moeilijk is om op te lossen 

gaat het steeds naar een hoger niveau (leergroep, 

werkgroep, CAW directieleden) 

o Elke CAW één vertegenwoordiger 

o 1 vertegenwoordig voor volwassenenhulp en 1 

vertegenwoordiger voor jongerenhulp 
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 Permanentieuren of chat op afspraak 

o Veel meer permanentie uren nodig dan nu 

beschikbaar zijn 

 Chatgesprek: 

o Algemene toegangspoort: medewerker uit Gent kan 

chathulp verlenen aan cliënt uit Hasselt 

o Vanwaar medewerker is maakt niet uit 

o Chat bij jongeren is in het hier en nu 

o Meisjes vooral om hulp (sociale relaties bij jongeren, 

zelfmoord, zelfverminking) 

o Taboe onderwerpen gemakkelijker bespreekbaar 

(seks/zelfmoord) 

2.2. Mail verzoek tot medewerking aan onderzoek 

Beste, 

 

 

Als masterstudente Sociaal Werk en Sociaal Beleid aan de 

KULeuven, verricht ik in het kader van mijn masterproef een 

onderzoek naar de positionering van onlinehulp in de 

jongerenhulpverlening. Mijn promotor is Prof. Hilde Vlaemick. De 

voorbije maanden bestudeerde ik teksten en onderzoeken in het 

kader van de literatuurstudie en verdiepte ik me in het concept 

onlinehulp. Omdat ik graag zowel de praktijk als het beleid van 

onlinehulp wens te onderzoeken, zou ik graag een interview afnemen 

bij zowel chathulp/emailmedewerkers als jullie 

teambegeleider/coördinator van het JAC. De interviews gaan over 

hetzelfde thema, maar gebeuren apart van elkaar. Zijn er 

chathulp/emailmedewerkers en een teambegeleider in jullie JAC 
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bereid om vanuit zijn of haar functie de actuele positie van 

onlinehulp in het JAC toe te lichten? 

 

Praktische kant: Het interview zal max. 50 minuten duren. Om 

concreet af te kunnen spreken zal ik jullie op ../../…. telefonisch 

contacteren. Indien dit handiger is, mag u me ook laten weten 

wanneer ik jullie het best opbel, op welk telefoonnummer en naar 

wie ik mag bellen. 

 

 

Alvast bedankt om deze vraag te overwegen. 

Vriendelijke groeten, 

Valerie Winderickx 

Studente Master in het Sociaal werk en Sociaal Beleid 

KULeuven 

Tel.: 0477/559362 

2.3. Topiclijst interview voor micro-, meso- en macroniveau 

Deze masterproef onderzoekt welke kennis er bestaat over de huidige 

positionering van onlinehulp binnen de jongerenhulpverlening: het 

JAC. Dit onderzoek zoekt antwoorden op de volgende vragen: Ten 

eerste: in welke mate/zin evolueerde het onlineaanbod de voorbije 

jaren? Werd het aanbod bijgestuurd? Wijzigde de visies? Zijn beide 

vormen – online versus niet-online - eerder complementair of 

autonoom? Ten tweede: is er kennis over indicatiestelling voor 

onlinehulp? Wie krijgt er bij voorkeur welke vorm van hulp bij welk 

probleem? Ten derde: is er kennis over de positie van blended 

hulpverlening?  

Doel interview:  
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Een diepte-interview naar de actuele positionering en betekenis van 

onlinehulp binnen het JAC op micro-, meso-, en macroniveau. 

Werkwijze:  

Het is een semi-gestructureerd interview. De respondent krijgt een 

aantal thema’s en begrippen die in de literatuurstudie naar voor zijn 

gekomen en vertelt wat deze thema’s bij hen oproepen. Zo is er de 

kans om nieuwe thema’s en begrippen bespreekbaar te maken.  

Duur:  

Het gesprek duurt maximaal 50 minuten. 

Vertrouwelijkheid:   

De verwerking van de gegevens wordt in alle discretie en anonimiteit 

verwerkt. Indien u het wenst, kunt u volledig anoniem blijven, maar 

ik zou wel graag de jaren ervaring en de functie willen weergeven. 

Zo kan ik aantonen met welke variabelen ik rekening heb genomen.  

Voorstelling van de respondent:  

Kunt u zichzelf even voorstellen? (Functie/takenpakket, aantal jaren 

ervaring, expertise, diploma) 

1. Feitelijke onlinehulp 

 Doelgroep: 

 Kan u een voorbeeld geen van een onlinehulp ervaring die u 

altijd is bijgebleven? 

 Welke zijn de beoogde doelgroepen via onlinehulp?  
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 Welke doelgroepen bereiken jullie nu? Welke doelgroepen 

bereiken jullie (nog) niet? 

 Ontstaan er nieuwe of andere doelgroepen via onlinehulp in 

het JAC? 

 Hulpvragen: 

 Welke hulpvragen stellen de jongeren via onlinehulp? 

 Ontstaan er nieuwe of andere hulpvragen via onlinehulp? 

 Wie krijgt bij voorkeur welke vorm van hulp bij welk 

probleem?  

o Of gaat u ervan uit dat via het communicatiekanaal 

de cliënt kiest, jullie antwoord geven? 

 Subvraag: worden de beoogde thema’s bereikt via 

onlinehulp? 

 Kansen en knelpunten: 

 Welke kansen creëert het inzetten van onlinehulp nu? Wat 

zijn de huidige kansen? 

 Zijn er knelpunten? Welke? 

2. Blended hulpverlening 

 Kunt u een voorbeeld geven van blended hulpverlening in de 

organisatie?  

 Welke onlinehulpvormen worden er ingezet?  

 Neemt blended hulpverlening toe?  

 Hoe verhoudt de onlinehulp zich in de organisatie: 

zelfstandige interventie, een interventie ter overbrugging van 

de wachttijd, op de reguliere interventie, een onderdeel van 

een reguliere interventie, een opstap naar andere vormen? 

 Subvragen: 

 Hoe positioneert de onlinehulp in de organisatie zich t.a.v. de 

wildgroei van communicatiekanalen op het internet? 
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 Hoeveel onlinegesprekken worden gevoerd per jaar? 

 Hoe verhoudt het aantal onlinegesprekken zich tegenover 

andere hulpvormen binnen de organisatie? 

 Welke rol heeft onlinehulp volgens u in het JAC/CAW?  

 Is deze rol veranderd de voorbije jaren? 

3. Toekomst en visie 

 Visie: 

 Welke motieven drijven u om onlinehulp in te zetten? 

Verschilt uw mening met andere medewerkers? 

 Hoe draagt onlinehulp bij volgens u tot het realiseren van de 

doelen van de organisatie? Is deze visie de voorbije jaren 

gewijzigd?  

 Wat is een ‘goede’onlinehulpverlening?  

 Zijn er richtlijnen opgesteld binnen het JAC? Welke kennis 

leidde tot bijsturing?  

 Toekomst: 

 Onlinehulpverlening nu en over 3 jaar in het JAC:  

o Is er sprake van een evolutie? een toename van 

onlinehulpvormen/hulpvragen/doelgroepen? 

o Waarop moet het JAC inzetten volgens u?  

o Voor welke uitdagingen staat het JAC omtrent 

onlinehulp? Welke uitdagingen zijn er voor het 

sociaal werk? Wat zijn uw bedenkingen/gevoelens 

hierbij? 

Verantwoordelijken: 

 Welke positie hebben de verantwoordelijken voor onlinehulp 

in de organisatie? Hoe verhoudt hun positie zich t.a.v. 
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verantwoordelijken voor andere hulpvormen? Hoeveel 

medewerkers organiseren de onlinehulp? Hoe verhoudt dit 

aantal t.a.v. het aantal medewerkers in andere hulpvormen. 

 Hoe maakt de organisatie werk van evidence based 

onlinehulp?(maakt dit deel uit van je probleemstelling? 

Kwam dit voor in je literatuurstudie?) 

o Worden er registratiegegevens bewaard omtrent 

onlinehulp? Wat wordt er niet bijgehouden? Hoe 

gaat dit in zijn werk? 

o Hoe verhouden de registratiegegevens van 

onlinehulp zich t.a.v. andere registraties binnen de 

organisatie? Zijn er opmerkelijke vaststellingen?  

 Ziet u wijzigende tendensen omtrent onlinehulp doorheen de 

tijd? 

 Welke uitdagingen zijn er voor onlinehulp in het JAC? 

Subvragen m.b.t de verantwoordelijken: 

 Visie onlinehulp: 

 Is er meer kennis over indicatiestelling voor onlinehulp? 

 Middelenbeleid: 

 Hoeveel uren per week biedt de organisatie onlinehulp aan? 

Waarom op deze momenten online zijn? 

 Is er vraag om meer permanentieuren?  

 Hoe wordt onlinehulp georganiseerd in de organisatie, is er 

één zelfsturend onlineteam of zijn er meerdere 

onlinevestigingen? 

 Welke financiering kent onlinehulp in de organisatie? 

Subsidies voor projecten? 

 Is er voldoende financiering om te kunnen investeren in ict, 

onlinehulpbeantwoorders en beleid? 
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 Is er aandacht voor vernieuwingen in onlinehulp in de 

organisatie? 

 Medewerkersbeleid: 

 Hoeveel medewerkers zijn onlinehulpmedewerkers? 

 Zijn er medewerkers die alleen onlinebeantwoorder zijn? 

 Krijgen alle medewerkers een vorming voor onlinehulp? 

 Zijn er casusbesprekingen/supervisies voor 

onlinehulpmedewerkers? Worden signaleringen systematisch 

verzameld? 

 Is er een multidisciplinair team dat onlinehulp uitwerkt? Vb. 

team van ict’ers, sociaal werkers, pedagogen, 

psychologen,… . 

4. Extra bronnen: 

 Zijn er zaken omtrent dit thema dat ik niet heb bevraagd, 

maar ook belangrijk kunnen zijn voor verder onderzoek? 

 Kent u nog interessante bronnen voor dit thema? (Vb. cijfers, 

artikelen, onderzoek, beleidsteksten,… ) 

2.4. Voorbereiding participerende observatie 

Voorstelling onderzoek: 

Deze masterproef onderzoekt welke kennis er bestaat over de huidige 

positionering van onlinehulp binnen de jongerenhulpverlening: het 

JAC. Dit onderzoek zoekt antwoorden op de volgende vragen: Ten 

eerste: in welke mate/zin evolueerde het onlineaanbod de voorbije 

jaren? Werd het aanbod bijgestuurd? Wijzigde de visies? Zijn beide 

vormen – online versus niet-online - eerder complementair of 

autonoom? Ten tweede: is er kennis over indicatiestelling voor 
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onlinehulp? Wie krijgt er bij voorkeur welke vorm van hulp bij welk 

probleem? Ten derde: is er kennis over de positie van blended 

hulpverlening?  

Doel participerende observatie:  

Gegevens verzamelen over de actuele positionering van onlinehulp 

door mee te doen aan een supervisie binnen het JAC.  

Werkwijze:  

De werkwijze omvat 3 fasen: beschrijvingsfase (beschrijving en 

inventarisatie van personen, situaties, gebeurtenissen en handelingen, 

locaties en tijdsverloop), interpretatiefase (gerichte waarnemingen en 

de interpretatie van de gegevens binnen de context van het 

onderzoek) en verklaringsfase (hoe, waarom en waardoor kunnen de 

waargenomen verschijnselen verklaard). 

Duur:  

Het gesprek duurt … minuten. 

Vertrouwelijkheid:   

De verwerking van de gegevens wordt in alle discretie en anonimiteit 

verwerkt.  

Rol observator: 

 Intensief participerend (actieve deelname aan de activiteiten) 

 Open rolinvulling (de onderzochten weten dat de 

onderzoeker observerende participatie toepast) 
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 De rol van de ‘leerling’ (onderzoek is nieuw in het veld) 

 Observerende of beschouwende rol (mate van betrokkenheid 

bij de rol) 

Registratie: 

Het registreren en verwerken van de veldgegevens gebruikt de 

onderzoeker een aantekenboekje om snel notities te kunnen maken. 

Gedurende het veldwerk houdt de onderzoeker een veldjournaal bij, 

waarin zij de gegevens uit haar notitieboekje uitwerkt. 

2.5. Codeerschema 

1. Feitelijke kennis over onlinehulp in het JAC 

a. Doelgroepen onlinehulp: 

i. Beoogde doelgroepen onlinehulp 

ii. Bereikte doelgroepen onlinehulp 

iii. Niet- bereikte doelgroepen onlinehulp 

b. Hulpvragen: 

i. Nieuwe of andere hulpvragen onlinehulp 

c. Wie krijgt er bij voorkeur welke vorm van hulp bij 

welk probleem 

d. Huidige kansen onlinehulp 

e. Huidige knelpunten onlinehulp 

2. Blended hulpverlening 

a. Onlinehulpvormen 

i. Actueel 

b. Toename blendedhulp 

c. Verhouding blendedhulp in de organisatie 

i. Complementair of autonoom 

3. Toekomst en visie onlinehulp 

a. Motieven onlinehulp 
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b. Realiseren van de doelen van de organisatie 

i. Gewijzigde visies 

c. Evolutie onlinehulp 

 

 


