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Agenda

‘Feedback/antwoord’ op …

Competenties onlinehulp

Facebookpagina ?

Cliëntgerichte website

Feedback op website

Drie pistes

…

Mosterd

kennismaken met onlinehulp - 18.12.2018

Kennismaken met 
onlinehulp voor 
welzijn en gezondheid

▪ De DrugLijn – (meer dan) een getuigenis

▪ Wat zijn competenties van een online hulpverlener?
▪ Facebookpagina van eerstelijnspsychologen in Gent?
▪ OC De Beweging … op weg naar een meer cliëntgerichte website
▪ Adviespunt verslaving … feedback op website
▪ Drie pistes voor onlinehulp in Bond Moyson
▪ …

▪ Mosterd

Wat je vandaag mag verwachten
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Competenties van medewerkers   (Niki en Joke)

Agenda
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Competenties onlinehulp

Facebookpagina ?

Cliëntgerichte website

Feedback op website

Drie pistes

…

Mosterd

Kennismaken met 
onlinehulp voor 
welzijn en gezondheid

Welke vaardigheden zijn nodig om 
aan online hulpverlening te doen? 
Waar moet je extra op inzetten? 

Hoe haal je het non-verbale er toch uit?
Welke valkuilen zijn er bij gesprekken, mails,….?

Hoe kan je je medewerkers opleiden om aan online hulpverlening te doen?
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Een onlinehulpverlener is vooral een goede hulpverlener

❑ Schermlezen, -schrijven, schermpathie

❑ ICT aan de man kunnen brengen

❑ Kent onlinetoepassingen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

❑ Minstens neutrale houding tav onlinehulp

❑ Kan onlinetoepassingen inzetten

❑ Kan regie delen met hulpvrager

❑ Kan omgaan met transparantie van 
onlinecommunicatie

Competenties van een onlinehulpverlener

Schalken, F. e.a. (2013) Handboek online 
hulpverlening – met internet zorg en welzijn 
verbeteren. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
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Competenties van een onlinehulpverlener
… kennis

Een onlinehulpverlener

▪ kent relevante onlinehulptoepassingen binnen zijn/haar
werkveld

▪ kent de (vaak wisselende) online interesses en 
communicatiemiddelen van zijn of haar doelgroep

▪ heeft inzicht in de juridische en ethische aspecten van online 
communiceren
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Competenties van een onlinehulpverlener
… vaardigheden

Een onlinehulpverlener

▪ Kan schermlezen en schermschrijven

▪ Beschikt over basis-ICT-vaardigheden

▪ Om tools vlot te (leren) gebruiken

▪ Om technisch vragen te stellen

▪ Om hulpvragers op weg te helpen met 
onlinehulptoepassingen

▪ Kan methodisch verantwoord online communiceren via mail, 
chat, beeldbellen, sociale netwerksite, ..

▪ Gaat professioneel om met privacy-instellingen in 
onlinehulptoepassingen

▪ Is mediawijs
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Competenties van een onlinehulpverlener
… houdingen

Een onlinehulpverlener

▪ heeft een positieve (of minstens neutrale) grondhouding ten 
aanzien van onlinehulp

▪ wil de regie van hulp en zorgproces zoveel als mogelijk delen
met de cliënt

▪ kan omgaan met de transparantie van onlinehulp

▪ wil deskundig adviseur en coach zijn van de cliënt in diens
omgaan met onlinehulp
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Vorming van een onlinehulpverlener
… houdingen

▪ Via vorming omtrent onlinehulp

▪ Kennismaking onlinehulpmogelijkheden

▪ Basisvorming in emailhulp, chathulp, werken met tools, …

▪ Via intervisie onlinehulpervaringen uitwisselen

▪ Via casusbesprekingen

▪ Inspirerende praktijken

▪ Waar we vastlopen

▪ Te integreren als evidentie in andere casusbesprekingen
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Facebookpagina voor eerstelijnspsychologen in Gent?  (Katia en Katrien)
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Voorstel en vraag
▪ Ontwikkelen van een FB-pagina waarop we het aanbod van de 

eerstelijnspsychologen voor de oudere Gentenaar bekend maken
▪ Voordelen:

▪ Laagdrempelig (voor de mensen die wel al online “mee” zijn)
▪ Gericht en groepsgewijs informeren over “events” ed
▪ “aanwezig”, nu zijn we erg moeilijk te vinden
▪ Eerste stap om te “voelen” welk effect dit kan hebben
▪ Website van zo’n grote organisatie is nogal statisch, zelf weinig in de 

pap te brokken
▪ Functionaliteiten

▪ Contact opnemen via e-mail
▪ Geen chat owv praktische overwegingen

▪ Vragen
▪ Meerwaarde FB tav website en vice versa
▪ Risicofactoren ?
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Communicatiemix 

website kranten

magazines

radio

TV

flyer

folder

brochure

brief Eigen tijdschrift

affiche

gesprek

telefoon uiteenzetting

persconferentie

infolijn

stand

e-zine

e-mail

sms-berichten

chat

apps

social media

Elektronische infoborden
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Bepaal je doelen met sociale media

https://www.sociaal-
werk-netwerkt-
online.be/a14-
invalshoeken/doel-
doelgroep-en-stijl/

https://www.sociaal-werk-netwerkt-online.be/a14-invalshoeken/doel-doelgroep-en-stijl/
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Kies voor een eigen Facebookpagina 

▪ Zoek op welke Facebookplekken (= pagina’s, groepen of profielen) 

je (met regelmaat) een bericht kan (laten) posten

▪ Zoek binnen je communicatiemix waar je linken kan leggen naar je

webaanbod, bijvoorbeeld:
▪ Links in e-mailbanner

▪ Verwijzingen in elektronische nieuwsbrieven

▪ Links op folders en adreskaartjes

▪ …

▪ MAAR BOVENAL: Verzorg het klantgerichte aanbod op je website

✓ Als je je doelgroep ook op Facebook naar je pagina kan leiden

✓ Als je met regelmaat wat te vertellen hebt

✓ Als je meerdere doelen kan realiseren

✓ Als je de reacties op je Facebookberichten vlot kan beheren

✓ …

Als je niet kiest voor een eigen Facebookpagina 
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Een nieuwe logo met visie
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Huidige structuur nieuwe website
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Vraag



18

Agenda

‘Feedback/antwoord’ op …

Competenties onlinehulp

Facebookpagina ?

Cliëntgerichte website

Feedback op website

Drie pistes

…

Mosterd

kennismaken met onlinehulp - 18.12.2018
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Aan de slag

▪ Wat is voor jou helder/transparant in bovenstaande structuur?
➢ Plaats een ‘!’

▪ Wat heeft voor jou meerdere mogelijke interpretaties?
➢ Schrijf in een                        je verschillende overwegingen

▪ Wat is ‘wazig’ of ‘vakjargon’ of …
➢ Schrijf een ‘?’

▪ Wat zijn ‘overlappingen’ of …

▪ Doe verbetersuggesties om deze websitestructuur meer 
cliëntgericht te maken
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Huidige structuur nieuwe website
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Aan de slag
▪ Ga naar https://www.adviespuntverslaving.be/

▪ Hoe cliëntgericht is het beginscherm ?

▪ Zijn de 5 verwoordingen van het hoofdmenu helder?
▪ Zit er achter wat je verwacht ?

▪ Scoll op de homepage … wat verwacht je achter de foto’s 
middelenverslaving, gokverslaving, … ?

▪ Komt je verwachting uit?

▪ Klik op ‘nuttige links’ … geef feedback

▪ Nog andere feedback?

https://www.adviespuntverslaving.be/
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3 pistes voor onlinehulp   (Nicolas)
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Online hulpverlening 
voor Dienst Maatschappelijk Werk 
(DMW) van een ziekenfonds
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Doelgroepen: handicap, langdurige ziekte, ouderdomsverschijnselen en 
mantelzorgers
Taken:
- informatie over sociale en fiscale voordelen én helpen bij aanvraag
- organiseren van hulp/zorg aan huis en hulpmiddelen (thuis of andere)
- langdurig begeleiden (zorg, psychosociaal welbevinden, …) bij complexe 

(thuis)zorgsituaties
- zorgnoden in kaart brengen (indicatiestelling → Bel, BelRAI, …)
- Multidisciplinaire Teams (MDT) voor ondersteuning VAPH
Face-to-face:
- Op kantoor (vrije permanentie of op afspraak)
- Op huisbezoek
- Multidisciplinair overleg
Non face-to-face:
- Af en toe telefonisch of via e-mail
- Proactief: profiling potentieel rechthebbenden en outreachend bereiken
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1. Efficiënte inzet tijd en middelen
→ op jaarbasis 72000 cliënten
→ huisbezoeken en permanentie laagdrempelig maar tijdsintensief
→ ook cliënten moeten zich aanpassen aan locatie kantoor of aan kantooruren
→ bepaalde ‘contacten’ online (aanvullend op F2F) zodat meer tijd voor intensieve 
F2F-begeleiding
2. De overheid verwacht wat van ons
→ “De dienst zet in op de bereikbaarheid voor gebruikers door:  

- kenbaar te maken aan gebruikers en potentiële gebruikers waar, wanneer en 

hoe hij bereikbaar is;
- de bereikbaarheid te organiseren op diverse manieren en minimaal via 

huisbezoek, op kantoor, telefonisch en digitaal, waarbij rekening gehouden         
wordt met de behoeften en mogelijkheden van de gebruiker;

- in te zetten op innovatieve technologieën in functie van het verhogen van 
de bereikbaarheid, afgestemd op de mogelijkheden van de gebruiker;

- Zich te engageren in samenwerkingsverbanden om de laagdrempelige bereikbaarheid 
en toegankelijkheid van het hulpverleningsaanbod te bevorderen.”
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3. De samenleving en onze leden verwachten wat van ons

Voldoende evoluties, rapporten, cijfers, …

Conclusie: geen echte bevraging bij ons cliënteel, maar er zijn genoeg 
redenen om het wel te doen, mits altijd op volgende voorwaarden:
- altijd op maat, tempo, en vraag van de cliënt
- enkel ten voordele van de dienstverlening, niet ten voordele van de 

dienst (= besparing)
→ aanvullend op F2F, niet vervangend of belemmerend
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1. Inzetten op beleid rond e-mail

Aandacht voor:
- taalkundig en laagdrempelig schrijven
- hoe kwaliteitsvolle antwoorden geven via mail
- een kader binnen privacy om in te werken
- e-mails integreren in elektronisch dossier
- afspreken wanneer e-mail en wanneer telefoon of face-to-
face
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2. Experimenteren met chat
Twee opties:
a) cliëntgebonden
→ gekende cliënt
→ afspreken om op bepaalde momenten te chatten ipv F2F
→ verder werken aan ondersteuning/opvolging cliënt

b) algemene chat
→ inspiratie bij CLBchat etc.
→ algemene vragen, desnoods anoniem 

(RRN enkel nodig voor meer diepgaande vragen of afspraken)
→ op vaste tijdstippen organiseren

Beide hebben voor- en nadelen?
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3. Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget handicap
Persoonsvolgend budget krijgen? → ondersteuningsplan 
indienen bij VAPH
Ondersteuningsplan:
- wat is mijn huidige (zorg-, woon-, leef-)situatie

- wat is mijn gewenste situatie
- wat moet daarvoor gebeuren

DMW heeft gevalideerde methodiek met 6 stappen om dit 
samen met de cliënt aan te pakken 
→ cliënt maximaal betrekken
→ met “oefeningen/huiswerk” 
→ tabellen, pictogrammen, schema’s, ecogrammen, dagboeken, 

zelftesten, planners, … (vraagverheldering en opmaak 
ondersteuningsplan)
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3. Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget handicap

Stel: we willen die methodiek digitaliseren
Voorbeeld:

- DMW en cliënt spreken af: via een ecogram willen we jouw informele 
netwerk in kaart brengen
- cliënt krijgt de nodige ‘middelen’ (app, website, …) om zelfstandig, of 

met hulp van familie, een ecogram te maken, op eigen tempo (thuis)
- DMW kan de voortgang opvolgen op zijn werkcomputer, bij de 
volgende F2F-afspraak heeft DMW het ecogram al bestudeert en kan 
verder met cliënt besproken en afgewerkt worden
- tussendoor kan de cliënt via mail/chat/contactformulier/andere 
contact opnemen met DMW als hij ergens problemen mee heeft

Reacties? Vragen? Suggesties? Valkuilen? Voorbeelden?
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Meer mosterd
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▪ Te koop aan 15 €
▪ Factuur wordt bezorgd

1
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2
Schalken, F. e.a. (2013)
Handboek online hulpverlening.
Houten: Bohn Stafleu van Loghum
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http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulpmethodiek/

3

http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulpmethodiek/
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https://www.onlinehulp-vlaanderen.be/

4

https://www.onlinehulp-vlaanderen.be/
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Het e-book op www.sociaal-werk-netwerkt-online.be

5

http://www.sociaal-werk-netwerkt-online.be/
http://www.sociaal-werk-netwerkt-online.be/
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6
www.sociaal-werk-netwerkt-online.be 
www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be

philippe.bocklandt@arteveldehs.be
info@onlinehulp-vlaanderen.be

linkedin.com/philippe-bocklandt

facebook.com/philippe.bocklandt

@phbocklandt

http://www.knooppunt-online.be/
http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/

