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Interesse in een Vlaamse Appstore voor welzijn en gezondheid? 
 

Op 10 juli dienen we een projectaanvraag bij de Vlaamse overheid in voor het ontwikkelen van een 
Vlaamse Appstore voor welzijn en gezondheid. 
Daarin willen we kwaliteitsvolle apps en onlinetools bundelen en beschrijven die bruikbaar zijn in 
welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg. 
Wij, dat zijn: SAM – Steunpunt Mens en Samenleving, Steunpunt Geestelijke Gezondheid en Netwerk 
Onlinehulp Vlaanderen. Meer info vind je in de bijlage ‘Basisinfo COOCK_Corona_Appstore’. 
 

Om dit project goedgekeurd te kunnen krijgen, stellen we een zo breed mogelijke begeleidingsgroep 
samen. Meteen zal dit een bewijs zijn dat de welzijns- en zorgsector interesse heeft in zo’n Appstore. 
Daarom nodigen we je graag uit de 1-bladsbasisinfo te lezen. 
Heb je interesse hebt om bij dit project betrokken te worden, vragen we je om de ‘intentieverklaring’ 
in bijlage in te vullen en tegen 6 juli te bezorgen aan philippe.bocklandt@arteveldehs.be  
Bij hem kan je ook terecht voor eventuele vragen. 
Alvast bedankt om dit te overwegen. 
Je vindt deze info ook op https://www.onlinehulp-vlaanderen.be/appstore-voor-welzijn-en-gezondheid/ 
 
 

Bevraging online veerkracht van welzijns- 
en zorgorganisaties in coronatijd 
 

Voor verdere ondersteuning en beleidsaanbevelingen 
rond blended hulp, willen Netwerk Onlinehulp 
Vlaanderen en de Steunpunt SAM en Geestelijke 
Gezondheid zicht krijgen op de online veerkracht, 
belemmeringen en behoeften in de sector. 
We rekenen daarvoor ook op jouw inbreng. 
De bevraging invullen kan nog tot 10 juli 2020 
 

Link naar ‘bevraging online veerkracht’ 
 

   

 

 

 

 

Vlaamse overheid blijft investeren in 
nieuwe onlinehulpontwikkelingen 
 

Tot 31 augustus 2020 kan je een project indienen bij 
Flanders’ Care rond blended hulp  
(= de mix van face-to-face en onlinehulp).  
Wordt je project geselecteerd, dan krijg je centen én 
ondersteuning.     
 

Link naar Flanders’Care   
 

 

Hier kan je inschrijven op deze nieuwsbrief 
Hier kan je uitschrijven voor deze nieuwsbrief  

 

mailto:philippe.bocklandt@arteveldehs.be
https://www.onlinehulp-vlaanderen.be/appstore-voor-welzijn-en-gezondheid/
https://arteveldehs.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8krgU027FuT5SEl
https://arteveldehs.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8krgU027FuT5SEl
https://www.flanderscare.be/steunmaatregelen/incentives-onlinehulp-voor-welzijn-en-gezondheid-2020-2021
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEE7TqqPl8sK1qnVdpjiDJoqCO9uK6JCxKwcWa_LIDlOvVig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCv9LlUsdMr2ujwX1CFOopYsGrFYZZ1HG44EF5dNsQnnPTVw/viewform
https://arteveldehs.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8krgU027FuT5SEl
https://www.flanderscare.be/steunmaatregelen/incentives-onlinehulp-voor-welzijn-en-gezondheid-2020-2021

