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Wat je mag verwachten
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Waarom nadenken over (meer) onlinehulp in OCMW’s?

Arteveldehogeschool - onlinehulp in OCMW's in Vlaams-Brabant - 11.5.2017 3



Welzijnswerk kan niet 
achter blijven …
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5 motieven om na te denken over
een breder onlinehulpaanbod

▪ Vele cliënten zijn of willen meer en meer online

▪ Doelgroep zoekt online meer en meer over welzijn

▪ Internetaanbod over welzijn wordt (te vaak) overgelaten 
aan minder professionelen

▪ Vele organisaties zijn al online (met website en e-mail) 
maar nog te weinig hulpverlenend

▪ Vanuit overheid krijgen we (nu nog) de kans om zelf ons 
onlinehulpaanbod te bepalen.
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Wat is onlinehulp ?
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▪ omvat elke communicatie tussen een 
bezoeker/cliënt/patiënt en een 
organisatie/hulpverlener/zorgverstrekker

▪ waarbij gebruik gemaakt wordt van ICT
▪ met de bedoeling om welzijn en gezondheid te bestendigen 

of te vergroten.

▪ Deze communicatie kan in elke fase van een welzijns- en 
zorgaanbod gebeuren.

Onlinehulp voor welzijn en gezondheid

Bocklandt, P., Adriaensens, E., De Zitter, M., Sap; H. & Vandecasteele, A. (2014) 
Bouwstenen voor een Vlaams Actieplan Onlinehulp. 
Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, p. 30
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Een groeikader voor onlinehulp

Telefoon

… 
Online 

Geschre
-ven

Face-to-face

communicatie rond welzijn en gezondheid

Onlinetoepassingen over (in 
samenspraak met) de cliënt

• collegiaal consult
• cliëntregistratie
• dossiervorming
• … 

Ondersteunende platformen  en netwerkdiensten

internettoegang – netwerkbeveiliging - facilitaire diensten - …

Onlinetoepassingen 
voor de organisatie

• netwerking
• sociale kaart         
• beleidsadvisering

Onlinetoepassingen voor
cliëntcommunicatie

• Informeren
• Communiceren
• Ondersteunen
• Evalueren
• Dienstverlenen
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Methodologie van de onlinebevraging
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Een onlinebevraging

▪ Identitieke bevraging verzonden

▪ aan alle OCMW’s in het Nederlands

▪ en alle CPAS in het Frans

▪ via mail vanuit POD Maatschappelijke Integratie

▪ in het kader van ‘40 jaar OCMW’

▪ op 16 november 2016

▪ met rappel op 24 november 2016

▪ Bevraging werd afgesloten op 5 december 2016



Een onlinebevraging in 5 luiken
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Met telkens de vraag

▪ Biedt uw OCMW deze
onlinehulptoepassing
aan?

▪ Met de 
antwoordmogelijkheden:

▪ ja

▪ neen en we 
overwegen dat ook
niet

▪ nog niet, maar we 
plannen dat wel de 
komende twee jaar



13
Arteveldehogeschool - onlinehulp in OCMW's in Vlaams-Brabant - 11.5.2017

Respons
▪ 276 OCMW/CPAS uit 589 gemeenten = 47 %

▪ 173 uit Nederlandstalige OCMW’s uit 160 gemeenten

▪ 28 van 65 OCMW’s uit Vlaams-Brabant = 43 %



Onlinehulprealisaties en -plannen
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Informatieve onlinehulptoepassingen

In Vlaams-Brabant :

N = 28

In België:

N = 295
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Informatieve onlinehulptoepassingen
- websites vaak sterk ‘organisatiegericht’-
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Informatieve onlinehulptoepassingen
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Informatieve onlinehulptoepassingen
- inhoudelijke info veel vakjargon -
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Informatieve onlinehulptoepassingen
- inhoudelijke info veel vakjargon -
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Informatieve onlinehulptoepassingen

▪ Welzijns- en zorgrespondenten = algemeen welzijnswerk, jongerenwelzijn, 
CLB, CGG, Kind&Gezin, opvoedingswinkels, organisaties voor personen met 
beperking, ouderenzorg

▪ Opvallend veel gelijkenissen
▪ Woordwolk = groep trefwoorden waarop je kan doorklikken voor meer info

In Vlaams-Brabant :

N = 28
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Online communicatietoepassingen
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Online communicatietoepassingen

In Vlaams-Brabant

N = 28
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Ondersteunende onlinehulptoepassingen
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Ondersteunende onlinehulptoepassingen
- enkele voorbeelden van tests -

https://www.druglijn.be/test-jezelf/test/zelftest-alcohol-18 https://vtest.vreg.be/
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Ondersteunende onlinehulptoepassingen
- voorbeeld van educatief spel -

http://respect.ocmw.antwerpen.be/

http://respect.ocmw.antwerpen.be/
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Ondersteunende onlinehulptoepassingen
- voorbeeld van een geografische map -
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Ondersteunende onlinehulptoepassingen
- Voorbeelden van ‘apps’ -

http://www.nederlandsoefenen.be/ https://www.rechtenverkenner.be/Pages/Home.aspx

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.addcomm.afvalwijzer&hl=nl

http://www.budgetplanner.be/
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Ondersteunende onlinehulptoepassingen

In Vlaams-Brabant :

N = 28
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Online dienstverleningstoepassingen
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Online dienstverleningstoepassingen

In Vlaams-Brabant :

N = 28
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Online evaluatietoepassingen
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Online evaluatietoepassingen

In Vlaams-Brabant :

N = 28



Een globaal overzicht
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Aan de slag met de resultaten
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Relevantie voor OCMW’s

▪ OCMW’s kunnen hun eigen onlinehulpaanbod
positioneren in hun eigen sector

▪ OCMW’s kunnen zicht krijgen op

▪ Inspirerende praktijken i.v.m. onlinehulp

▪ Plannen i.v.m. onlinehulp in andere OCMW’s

▪ Opmerkingen:

▪ “Wij hadden bij veel van deze
onlinehulpmogelijkheden nog niet stilgestaan”

▪ Wij zijn een zeer klein OCMW en kunnen onlinehulp
moeilijk implementeren, laat staan ontwikkelen.”
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Relevantie voor koepels en steunpunten

▪ Overzicht van gerealiseerde onlinehulp in OCMW’s 

▪ Overzicht onlinehulpplannen kan basis vormen voor wie
in eerste instantie bij overleg kan uitgenodigd worden
voor samenwerking, afstemming, groepsaankopen, …

▪ Overzicht kan element zijn om mee te bepalen aan welke
onlinehulpthema’s eerst aandacht moet besteed worden

▪ Overzicht kan aanzet zijn om vorming/kennismaking i.v.m. 
relevant onlinehulpaanbod voor OCMW’s te organiseren
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Relevantie voor de overheid
▪ Overzicht geeft aan dat onlinehulp reeds beginnend

ingezet wordt in OCMW’s

▪ Onderzoek geeft aan dat er op verschillende snelheden
aandacht geven wordt aan onlinehulp

▪ Overzicht kan aanleiding zijn om te bepalen waar en 
waarrond incentives en/of ondersteuning nodig zijn

▪ Overzicht kan aanleiding zijn om regelgevende
beperkingen voor onlinehulp in kaart te brengen en weg
te werken

▪ Dergelijke bevraging om de twee jaar herhalen maakt het 
mogelijk om beleid hierop af te stemmen
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Relevantie voor de onderwijs

▪ Overzicht geeft aan dat onlinehulp in OCMW’s               
geen randverschijnsel meer zijn

▪ Impuls om aandacht te besteden aan
onlinehulpcompetenties van toekomstige OCMW-
medewerkers

▪ Overzicht kan aanzet zijn om projectmatig
wetenschappelijk onderzoek of ontwikkelingsprojecten
rond onlinehulptoepassingen in OCMW’s op te zetten



8 uitdagingen in verband met onlinehulp
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Heb oog voor de cliënten die niet online zijn 1
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Heb in face-to-facehulp oog voor het 
online (net-)werk van je cliënten2
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Blijf energie steken in 
cliëntgerichte website 3

http://cpas1060.be
43

http://cpas1060.be/
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Een hulpmiddel: Vlaamse productencatalogus 
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http://productencatalogus.vlaanderen.be/

http://productencatalogus.vlaanderen.be/


Arteveldehogeschool - onlinehulp in OCMW's in Vlaams-Brabant - 11.5.2017

Verken relevante 
onlinehulptoepassingen om in te 
schakelen in bended hulp

4
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Stem het ontwikkelen van 
onlinehulpaanbod in OCMW’s op elkaar af5

www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulponderzoek/onlinehulp-OCMW/
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Stem onlinehulpaanbod af 
met andere sectoren6

…
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http://www.awel.be/
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Zeker met de nieuwe samenwerkings-
overeenkomst tussen OCMW’s en CAW’s
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Zorg dat onlinehulp niet beperkt blijft tot 
enkele medewerkers maar als evidentie 
geïmplementeerd wordt

7
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Bekwaam je in  onlinehulpcompetenties 
begin met e-mailhulp

Een onlinehulpverlener is vooral een goede hulpverlener

 Schermlezen, -schrijven, schermpathie

 Basis ICT-kennis + kunnen overdragen

 Kent onlinetoepassingen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Minstens neutrale houding tav onlinehulp

 Kan onlinetoepassingen inzetten

 Kan regie delen met hulpvrager

 Kan omgaan met transparantie van onlinecommunicatie
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https://www.arteveldehogeschool.be/postgraduaat-onlinehulp-voor-welzijn-en-gezondheid
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Rapport en kaarten onlinehulp in OCMW’s
beschikbaar

Zie: http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulponderzoek/onlinehulp-ocmw/

http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulponderzoek/onlinehulp-ocmw/
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Vraag en aanbod

▪ VRAAG:
Wie is bereid om in najaar 2017 in een provinciale 
‘werkgroep onlinehulp in OCMW’s’ te bekijken welke 
van bovenstaande uitdagingen relevant zijn?

▪ AANBOD:
Graag bereid om vanuit                                                  
deel te nemen en verdere stappen mee te 
bespreken.



www.knooppunt-online.be 

info@knooppunt-online.be

facebook.com/knooppunt.online

@knoopptonline

met de steun van

#knooppunt

http://www.knooppunt-online.be/
https://www.facebook.com/knooppunt.online/
https://twitter.com/knoopptonline


www.sociaal-werk-netwerkt-online.be 
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philippe.bocklandt@arteveldehs.be
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