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Inhoudsopgave

Deze brochure is een resultaat van het 
eerste Vlaamse project waarbij het 

draagvlak, de dromen en drempels in 
verband met onlinehulp in welzijnswerk 
in Vlaanderen in kaart werden gebracht. 
Dit project was maar mogelijk dank 
zij de goedkeuring en financiering als 
technologie-transfer –(Tetra)project 
van het Agentschap voor Innovatie door 
Wetenschap en Technologie (IWT). 
Daardoor werd dit project financieel 
mogelijk. Het werd ook inhoudelijk een 
sterker project dankzij de ondersteuning 
van Inge Arents en Carine Lucas.
Dit project kreeg een belangrijke 
inhoudelijke impuls dankzij de 
‘gebruikersgroep’. Daarom, dank aan …

• Herwig Claeys van AnotherZ Webdesign
 en CAD Limburg;
• Sibille Declerck van Awel;
• Imke Impens van de Zelfmoordlijn;
• Tilly Jacobs van Slachtofferchat;
• Carine Lucas van IWT;
• Daniëlla Provost van Steunpunt
 Algemeen Welzijnswerk;
• Griet Rummens van de Christelijke
 Mutualiteiten;
• Ludo Serrien van Steunpunt Algemeen
 Welzijnswerk;
• Jo Van Hecke van Tonuso;
• Deb Van Steenwegen van ISW Limits;
• Vincent Verbruggen van TSE Webdesign;

• Pascal Verhoest van de
 Arteveldehogeschool;
• Marleen Verbeke van de
 Arteveldehogeschool;
• Hilde Vlaeminck van KULeuven.

Met extra dank aan AnotherZ Webdesign, 
het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, 
ISW Limits, TSE Webdesign en CM voor de 
cofinanciering waardoor dit project ook 
financiëel haalbaar werd.
Inhoudelijk konden de resultaten 
slechts gepresenteerd worden omdat 
medewerkers van meer dan 160 
organisaties ‘in hun interne keuken’ 
lieten kijken en op rondetafelgesprekken 
of via een onlinebevraging hun 
ervaringen, drempels of dromen rond 
onlinehulpverlening in welzijnswerk 
deelden. Tenslotte ook een dankjewel aan 
collega Joke Knockaert, lector pedagogiek 
in de Opleiding Sociaal werk, en aan haar 
studenten die de onlinebevraging voor 
gebruikers van onlinetoepassingen mee 
realiseerden.

Het onderzoeksteam

Philippe Bocklandt
Martine De Zitter
Saskia Saelens
Cedric Saelens

dank aan …
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over draagvlak, drempels en dromen In verband met onlInehulp

We bankieren online; we boeken digitaal onze 
reisbestemming; we shoppen online; we 

‘liken’ onze vrienden online; … We staan er niet 
meer bij stil dat we zo’n 15 jaar geleden onze 
overschrijvingen bij de bank binnenbrachten, 
naar het reisbureau gingen en uit een brochure 
onze bestemming kozen. Digitaal werd het nieu-
we normaal. En het welzijnswerk volgde – zij het 
schoorvoetend. 
Zowat alle welzijnswerksectoren beseffen dat hun 
doelgroep regelmatig online gaat en dat ook dit 
communicatiekanaal een verrijking kan zijn voor 
het eigen organisatie-aanbod. Deze brochure 
biedt handvatten voor welzijnsorganisaties die 
een onlinetoepassing in hun organisatie wensen 
in te zetten of dit overwegen. 

Een groeikader voor 
onlinetoepassingen in welzijnswerk

Het implementeren van onlinetoepassingen in 
welzijnswerk vergt evenwel duidelijke keuzes 
en beslissingen. En die kunnen slechts gemaakt 
worden als de mogelijkheden van onlinehulp ge-
kend zijn. Daarom worden in deze brochure twee 
groeikaders voor onlinetoepassingen in wel-
zijnswerk gepresenteerd. Op de laatste bladzijde 
van deze brochure vind je verwijzingen naar een 
uitgebreider rapport en naar een demonstratie 
van al deze onlinetoepassingen in het (Vlaamse) 
welzijnswerk.

Kwaliteitsvereisten voor 
onlinetoepassingen

Intussen ontdekten ook ICT-ers en onlinetool-
ontwikkelaars het welzijnswerk en de gezond-
heidszorg. Op internet zijn tientallen online-toe-
passingen en honderden apps te vinden die de 
gezondheid, de stress, het gevoel, het welbevin-
den en de klachten van mensen in kaart kunnen 
brengen en er ‘antwoorden’ op formuleren. Hoog 
tijd dus om het kaf van het koren te scheiden en 
werk te maken van kwaliteitscriteria voor online-
hulptoepassingen. Daarom bevat deze brochure 
een inspiratieboom van kwaliteitscriteria voor on-
linetoepassingen in welzijnswerk.

Randvoorwaarden om meer 
onlinetoepassingen te realiseren

101 welzijnsorganisaties formuleerden hun rand-
voorwaarden om meer in te zetten op online-
toepassingen. 
De combinatie van de randvoorwaarden die in 
deze brochure vermeld staan, kunnen voor wel-
zijnsorganisaties een eye-opener zijn om na te 
gaan aan welk van deze aspecten in de eigen or-
ganisatie aandacht moet besteed worden.

Puzzelstukken voor 
het implementeren van 
onlinetoepassingen in welzijnswerk

10 aandachtspunten worden in deze brochure 
geformuleerd om op een kwaliteitsvolle wijze 
onlinetoepassingen in de eigen welzijnsorga-
nisatie te implementeren. Ze vormen ook de 
basis voor een bijscholingsaanbod dat door de 
Arteveldehogeschool – Sociaal werk rond dit 
thema wordt georganiseerd.

Meer info

Over dit groeikader van onlinehulp in Vlaanderen, 
de criteria voor kwaliteitsvolle onlinehulptoepas-
singen, de randvoorwaarden om onlinehulp te 
realiseren en over de beleidsuitdagingen voor 
organisaties en overheid wordt méér informatie 
aangeboden op http://www.onlinehulp-artevel-
dehogeschool.be/products/verwachtingen-in-
onlinehulp-in-vlaanderen-tetra-/
Op de laatste bladzijde van deze brochure vind je 
hierover meer gedetailleerde info.
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een groeI-kader voor onlInetoepassIngen In welzIjnswerk

onlinetoepassingen
voor de organisatie

•	 Netwerking	met
 doelgroep
•	 Netwerking	met
 welzijnswerkers
•	 Sociale	kaart
 onlinetoepassingen
•	 Beleidsadvisering
•	 …

onlIne-methodIek

Ict-technologIe

ondersteunende platformen en netwerkdiensten
Internettoegang – Netwerkbeveiliging – Communicatie tussen hardware en 

gebruikersinterface – Facilitaire diensten

ondersteunende platformen en netwerkdiensten

onlinetoepassingen
voor cliëntcommunicatie

• Informeren
 (zonder interactie)
• Communiceren
 (met interactie)
• Ondersteunende
 instrumenten (met
 interactie)
• …

Communicatie in welzijnswerk

onlinetoepassingen
over de cliënt

•	 Collegiaal	consult
•	 Samenwerking
 regelen
•	 Cliëntregistratie
•	 Dossiervorming
•	 …
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web beschikbaar of op maat van een organisatie 
uitgewerkt.
Het groeikader onderscheidt drie soorten online-
toepassingen in het welzijnswerk:
• Onlinetoepassingen voor cliëntcommunicatie  
 Zie daarvoor volgende bladzijden.
• Onlinetoepassingen over de cliënt

Dit zijn o.a. het cliëntendossier, de registratie 
van de hulpverleningsinterventies en het col-
legiaal consult tussen welzijnswerkers.

• Onlinetoepassingen voor de organisatie
De organisatie kan beschikken over onlinetoe-
passingen om de hele doelgroep te bereiken 
(bijvoorbeeld via sociale netwerksites) of om te 
netwerken met andere hulpverleners. Tevens 
kan registratiemateriaal verzameld worden in 
functie van jaarverslagen en beleidsdossiers.

Ondersteunende platformen en 
netwerkdiensten

Voorgaan-
de online-
t o e p a s -
singen zijn 
s l e c h t s 
m o g e l i j k 
mits goed 
werkende 
o n d e r -

steunende ICT-platformen en netwerkdiensten.
De platformdiensten zijn de basisfuncties die zor-
gen voor veilige gegevensopslag, vlotte gebrui-
kersinterface, enzovoort.
De netwerkdiensten zorgen voor verbinding 
met andere informatiesystemen: vlotte internet-
toegang, communicatie tussen website, tablet, 
smartphone en dergelijke behoren daartoe.

onlIne-methodIek

Ict-technologIe

M a a t -
werk staat 
c e n t r a a l . 
ICT ken-
merkt zich 
daarente-
gen door 
stroomlij-
nen, stan-

daardiseren, uniformiseren, … werken via vastom-
lijnde procedures en voorspelbare formats. Deze 
twee werelden verbinden is geen evidentie.
“Het is immers eerder regel dan uitzondering dat 
hulpverleners en IT-specialisten elkaar moeilijk 
begrijpen, omdat ze een andere taal spreken. Om 
een internetproject in goede banen te leiden is 
een goede afstemming tussen beide partijen ech-
ter noodzakelijk.” (Herwig Claeys).
Dit groeikader combineert aspecten van ‘online-
methodiek van welzijnswerkers’ (het lichtgroene 
kader) met ‘ICT-technologie’ (het donkergroene 
kader). Onlinemethodiek staat voor een doelge-
richte, systematische en procesmatige wijze van 
handelen in het gebruik van onlinetoepassingen. 

Onlinetoepassingen in welzijnswerk 
in drievoud

Het begrip 
‘onlinetoe-
p a s s i n g ’ 
omvat elke 
ICT-vorm 
of -tool die
op een 
c o m p u -
ter en/of

smartphone en/of tablet kan gebruikt worden. 
Het kan hierbij gaan om geïntegreerde onlinetoe-
passingen of losse applicaties, standaard op het 

 Een GROEI-kader voor online-
toepassingen in welzijnswerk …
• om te bepalen welke onlinetoepassingen in de
 werking te integreren;
•	om bij spraakverwarring tussen welzijnswerkers
 en ICT-ers een kapstok te hebben;
•	om na te denken over aansluiting van online-
 toepassingen op andere informatiesystemen.

Keuze voor blended hulpverlening

Nu	 digitale	
c o m m u -
nicatie in 
opmars is 
in onze sa-
menleving 
kan het 
welz i jns-
werk niet 

achter blijven. Het is een uitdaging om onlinetoe-
passingen te integreren in de communicatiemix 
tussen cliënten en hun welzijnswerkers. Wanneer, 
waarvoor en waarom kunnen onlinetoepassingen 
worden ingezet? Ook de plaats die deze toepas-
singen inneemt in de mix van interactie tussen 
hulp- en zorgverstrekkers en hun cliënteel moet 
worden bepaald. De term ‘blended’ hulpverlening 
is dan ook aan de orde. Onlinehulp is geen doel 
op zich. Onlinehulp is ‘slechts’ een (relatief nieuw) 
bijkomend communicatiemiddel om welzijns-
doelstellingen te realiseren.

Welzijnswerk en ICT … een niet-
evidente relatie

In welzijnswerk behoort individualiseren, 
personaliseren, werken op tempo en op maat van 
de cliënt/patiënt/gebruiker tot de basisvisie. 

Communicatie in welzijnswerk

Communicatie in welzijnswerk

Communicatie in welzijnswerk

Communicatie in welzijnswerk

Face-to-
face

Geschreven

Online

…

Telefoon

onlIne-methodIek

onlIne-methodIek

Ict-technologIe

Ict-technologIeIct-technologIe

Online-
toepassingen

over de
cliënt

Online-
toepassingen

voor de
organisatie

toepassingen
Online-

toepassingen
voor de

organisatieOnline-
toepassingen
voor cliënt-

communicatie

Communicatie in welzijnswerk

Ict-technologIe

Online-
toepassingen

over de
cliënt

Online-
toepassingen

voor de
organisatie

toepassingen
Online-

toepassingen
voor de

organisatie
Online-

toepassingen
voor cliënt-

communicatie

onlIne-methodIek

communicatie

Ondersteunende platformen en 
netwerkdiensten
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Een GROEI-kader

Dit kader is een GROEI-kader. De digitale ontwikkeling gaat zo snel dat overal in dit kader ‘…’ staan om uitbreidingsmogelijkheden aan te geven. De vele stip-
pellijnen drukken de integratie uit van de onderscheiden aspecten.

Onlinetoepassingen in welzijnswerk zijn op te delen in …
• informatie-onlinetoepassingen zonder interactie;
• communicatie-onlinetoepassingen;
• ondersteunende online-hulpverleningsinstrumenten;
• (onlinetoepassingen voor metacommunicatie in welzijnswerk)
De stippellijnen in het schema maken duidelijk dat onlinetoepassingen in welzijnswerk vaak gecombineerd voorkomen.
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Beoordeling van de info Evaluatie – monitoring – tevredenheidsmeting – klachtenbehandeling van de interactie

Direct Uitgesteld Direct
Uitge-
steld Onbepaald Onbepaald

C

Na NM

CD D E E

Informeren

Onlinetoepassingen zonder interactie Onlinetoepassingen met interactie

Communiceren Ondersteunende instrumenten

GROEISCHEMA VAN ONLINETOEPASSINGEN VOOR CLIËNTCOMMUNICATIE IN WELZIJN EN GEZONDHEID

Onlinetoepassingen voor metacommunicatie
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Informatieve onlinetoepassingen in welzijnswerk
Dit is een verzameling van onlinetoepassingen in het welzijnswerk met als 
hoofddoel de bezoeker/cliënt te informeren over welzijnsthema’s.

ONLINETOEPASSING OMSCHRIJVING

Activiteitenkalender Een overzicht van initiatieven of gebeurtenis-
sen rond een welzijnsthema waarop de web-
sitebezoekers uitgenodigd worden.

FAQ’s Acroniem voor het Engelse begrip ‘Frequently 
Asked Questions’. Een lijst van veelgestelde 
vragen met antwoorden.

Getuigenis Een persoonlijk ervaringsverhaal over een ge-
beurtenis, een probleem en hoe de getuige dit 
beleefde of daarmee omsprong.

Ingescand document Digitale woord-, beeld-, cijfer-, geluids, … 
-documenten en –presentaties op de website.

Links Een verwijzing op een website naar andere in-
formatie. Klikken op de (hyper-)link verbindt de 
bezoeker met een andere plek op de website 
of met een andere website. Vaak worden ver-
wijzingen naar andere websites in een aparte 
‘link’-rubriek gebundeld.

Nieuws Een up-to-date gehouden rubriek met online-
berichten van evenementen en nieuwe 
ontwikkelingen of inzichten.

Tips en adviezen Concrete praktische onlineraadgevingen voor 
het voorkomen van, omgaan met of het oplos-
sen van een hulpvraag of probleem.

Woordwolk Vertaling van ‘tag cloud’. Visuele weergave van 
woorden waarop wordt doorgeklikt (taggen) 
voor meer informatie. Vaak aangeklikte tags 
worden worden in de woordwolk bijvoorbeeld 
groter afgebeeld.

Informatieve onlinetoepassingen in welzijnswerk zijn vaak bedoeld als een-
zijdige communicatie van de welzijnswerker naar de gebruiker/cliënt.
Toch wordt bij meer en meer informatieve onlinetoepassingen de mogelijk-
heid voorzien om de informatie ‘te liken’ of er een reactie of bedenking bij 
te formuleren.

Communicatie-onlinetoepassingen in welzijnswerk
Dit is een verzameling van onlinetoepassingen die in welzijnswerk in-
gezet worden met als hoofddoel digitale interactie tussen cliënt(en) en 
welzijnswerker(s) mogelijk te maken.

ONLINETOEPASSING OMSCHRIJVING

Chatbot Directe of synchrone online interactie tussen 
een hulpvrager en een computer waarbij de 
computer op basis van woordherkenning ant-
woord geeft op de informatie van de hulpvrager.

Eén-op-één-chat Directe of synchrone online interactie tussen 
een hulpvrager en een hulpverlener door (korte) 
tekstberichten heen en weer te sturen in een 
‘chatroom’, een virtuele gespreksruimte op 
internet.

E-mail Elektronische post die via het internet wordt 
verstuurd. Deze asynchrone communicatie 
tussen hulpvrager en een of meerdere hulpver-
leners verloopt via een e-mailadres of een 
webformulier.

Forum Een online, interactieve omgeving. Een bezoe-
ker kan een bericht posten waarop anderen dan 
asynchroon kunnen reageren – al dan niet ge-
modereerd door een hulpverlener.

Groeps-chat Directe of synchrone online interactie tussen 
meerdere deenemers door (korte) tekstberich-
ten heen en weer te sturen in een ‘chatroom’ – 
al dan niet gemodereerd door een hulpverlener.
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SMS Acroniem voor het Engelse ‘short message ser-
vice’. Een dienst om via een mobiele telefoon 
korte berichten te versturen en te ontvangen. 
In het welzijnswerk meestal gebruikt voor 
‘reminders’.

Sociale netwerksite Websites met het doel digitale communicatie te 
realiseren waarbij gebruikers met een minimale 
tussenkomst van een redactie gezamenlijk de 
webinhoud beheren en onderling dialogeren. 
Voorbeelden: Facebook, Linked In, Netlog, Twitter.

Voice over IP Voice over Internet Protocol. Nederlandse term: 
beeldbellen. Een verzamelnaam voor een online-
communicatiemiddel waarbij gebruikers mekaar 
kunnen horen en/of zien. Voorbeeld: Skype.

Webinar Een online seminarie, lezing, workshop, college 
of soortgelijke presentatie of vorm van kennis-
overdracht via het internet. Als het webinar syn-
chroon verloopt met het bezoek van de cliënt 
op de website is vaak interactie met de spreker/
zaal mogelijk.

Ondersteunende onlinehulp-instrumenten in 
welzijnswerk
Dit is een verzameling van onlinetoepassingen in het welzijnswerk met als 
hoofddoel het hulpverleningsproces te ondersteunen.

ONLINETOEPASSING OMSCHRIJVING

Aanmelding Digitaal hulpmiddel om de eerste gegevens 
over de hulpvraag overzichtelijk te registreren  
met het doel de hulpvrager deze gegevens te 
laten registreren.

Avatars Een zelfgekozen afbeelding op de computer 
waarbij de hulpvrager zelf emotie, look & feel, 
kledij, accessiores kan kiezen.

Budgetbegeleiding Online hulpmiddel voor het begeleiden bij het 
beheer van de inkomsten en uitgaven van een 
cliënt door een hulpverlener. 

Dagboek Online hulpinstrument waarbij op basis van 
parameters de evolutie van probleemaspecten 
gedurende een periode wordt bijgehouden. 
Het overzicht is basis voor een volgend 
hulpgesprek.

Diagnosechecklist Geheel van items en vragen om systematisch 
online gegevens van de cliënt te ordenen en in 
te schatten met als doel het opstellen van een 
hulpverleningsplan.

Doorverwijzer Online hulpinstrument dat informatie geeft 
over ander welzijnswerkaanbod waarnaar kan 
doorverwezen worden. Vaak selecteert deze 
toepassing informatie via zoekopdrachten.

Ecogram Digitale grafische voorstelling van het netwerk 
van een cliënt: familie, persoonlijke leefom-
geving, buurt, gemeenschap. 
Er wordt gebruik gemaakt van vaste symbolen.

Educatief spel Vertaling van ‘serious game’. Een onlinetoe-
passing voor 1 of meerdere spelers waarbij het 
spelelement wordt ingezet om een leerdoel te 
bereiken.

Genogram Digitale grafische voorstelling van (de kwaliteit 
van) het generationeel netwerk van de cliënt 
via vaste (relatie-)symbolen.
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Hide-page Nederlandse term: sluitknop. Hulpmiddel aan 
de rand van het scherm waardoor de cliënt 
snel de website kan verlaten wanneer iemand 
ongewenst komt meekijken op het scherm.

Levenslijn Vertaling van ‘Life-eventlijn’. Digitale grafische 
voorstelling van betekenisvolle momenten in 
het leven van een cliënt. Een chronologisch 
overzicht van gebeurtenissen en belevingen in 
kaart gebracht op een tijdsas via tekst, foto's, 
filmpjes, muziek, ...

Map (geografisch) Onlinehulpinstrument waarbij een geogra-
fische kaart gebruikt wordt om een traject uit 
te stippelen, een persoon te lokaliseren en/
of een overzicht te maken van belangrijke 
gebeurtenissen.

Meldknop Onlinelink waarbij de gebruiker ongewenste 
informatie die op internet gevonden wordt of 
ongewenste gebeurtenissen die hij of zij (on-
line) ervaart, kan meedelen.

Mindmap Onlinediagram opgebouwd uit begrippen, 
teksten, relaties en/of beelden, geordend in 
de vorm van een boomstructuur rond een 
centraal thema.

Planner Online-agenda om op maat van de cliënt per 
uur, dagdeel, dag of week, … activiteiten en af-
spraken, … te inventariseren en op te volgen.

Reminder Onlinegeheugensteuntje om een cliënt te 
herinneren aan een gemaakte afspraak en op 
deze wijze 'no shows' (= niet opdagen) te te 
vermijden.

(Zelf-)test - vragenlijst Bevraging die digitaal beschikbaar is zonder 
tussenkomst van een hulpverlener. Als resul-
taat krijgt de gebruiker na het invullen van de 
bevraging (meestal gestandaardiseerd) feed-
back in de vorm van een advies of een score.

Onlinetoepassingen voor metacommunicatie in 
welzijnswerk
Dit is een verzameling van onlinetoepassingen in het welzijnswerk met als 
hoofddoel de cliënt/gebruiker te laten communiceren over het hulpverle-
ningsproces. Dit expliciteren van beschouwingen over het hulpverlenings-
proces is een meerwaarde én wenselijk om het gebrek aan non-verbale 
communicatie te compenseren.

ONLINETOEPASSING OMSCHRIJVING

Evaluatie Het digitaal verzamelen, interpreteren en pre-
senteren van informatie om de waarde van 
hulpverlening(sproces) te bepalen.

Klachtenbehandeling Digitaal communicatiekanaal om ter attentie 
van een verantwoordelijke in de organisa-
tie een klacht te formuleren over de ervaren 
hulpverlening.

Monitoring Digitaal opvolgen van de lopende hulpverle-
ning en het bewaken of de verleende hulp nog 
wel aansluit bij de actuele hulpbehoeften van 
de cliënt.

Tevredenheidsmeting Digitaal hulpmiddel om tijdens of op het einde 
van het hulpverleningsproces te peilen naar de 
‘tevredenheid’ van de cliënt over de aangebo-
den hulpverlening.
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een InspIratIeboom van kwalIteItscrIterIa voor onlInetoepassIngen 
In welzIjnswerk

Wanneer welzijnsorganisaties in gesprek willen 
gaan met ICT-bedrijven over hun verwach-

tingen bij het inzetten van onlinehulptoepassin-
gen is een omschrijving nodig van voorwaarden. 
Ook bij evaluatie van bestaande onlinetoepassin-
gen zijn kwaliteitsvereisten voor onlinetoepassin-
gen inspirerend.

Deze aandachtspunten en kwaliteitscriteria wor-
den opgesplitst in gebruikersvereisten en techni-
sche vereisten. 
De bundeling is niet alomvattend maar leidt tot 
een inspiratieboom die dus kan worden ingezet:
•	 voor	 het	 ontwikkelen	 van	 nieuwe	 onlinehulp-
 toepassingen.
•	 voor	het	screenen	en	evalueren	van	bestaande
 onlinehulptoepassingen. 

Er zijn heel diverse onlinetoepassingen en hulp-
verleningsinstrumenten. Afhankelijk van het soort 
onlinetoepassing zijn bepaalde vereisten meer of 
minder belangrijk. 

GEBRUIKERSVEREISTEN

Gebruikersvereisten zijn ‘algemene vereisten’ 
vanuit het perspectief van de gebruikers. De term 
'gebruikers' slaat zowel op de medewerkers van 
een welzijnsorganisatie die met de onlinetoepas-
sing werken als de cliënten.
Een toepassing moet in eerste instantie ‘bruikbaar’ 
en ‘veilig / betrouwbaar’ zijn voor de gebruiker. 

GEBRUIKERSVEREISTEN

Bruikbaar Veilig en
betrouwbaar

Waardevol Gebruiks-
vriendelijk

Toegankelijk Beschikbaar Respect
voor privacy

Veilig en
stabiel

Betrouwbare
aanbieder

Zinvol

Realistisch
en e�ectief

Doelgroep-
gericht

Persona-
liseerbaar

Overzich-
telijk

Eenvoudig
te gebruiken

Werkt
foutloos

Aangenaam
in gebruik

Vindbaar

Begrijpbaar

Leesbaar

Aangepast
aan

doelgroep

Installatie
onnodig of
eenvoudig

Betaalbaar

Aangepast
aan tijd

en plaats

Aangepast
aan drager

Eigen
gegevens

raadpleegbaar

Transparant

Vlot
bereikbaar

Geloof-
waardig en

betrouwbaar

Veilig

Regelmatig
updates

Soepel en
stabiel

Controle op
verleende
permissies

Anoniem

Vertrouwelijk
en zorgvuldig

Respecteert
(privacy)wet

Privacy ook
naar derden
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Bruikbaar
Een onlinetoepassing is bruikbaar als ze waarde-
vol, gebruiksvriendelijk, toegankelijk en beschik-
baar is. 

WAARDEVOL 
Zinvol: de gebruiker ervaart een betekenisvol 
voordeel of meerwaarde van de toepassing.
Realistisch en Effectief: de toepassing werkt. Ze 
doet wat ze beoogt te doen. Ze is daarbij realis-
tisch en countert overdreven verwachtingen bij 
de oproeper.
Doelgroepgericht: de toepassing komt tegemoet 
aan de noden van de (potentiële) doelgroep.
Personaliseerbaar / op maat: de toepassing biedt 
info/ondersteuning op maat van de gebruiker en/
of is concretiseerbaar naar de eigen leefsituatie.

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Overzichtelijk: de toepassing heeft een eenvou-
dige, duidelijke vormgeving. 
Eenvoudig te gebruiken: de gebruiker kan de 
toepassing gemakkelijk starten en gebruiken. Ze 
wijst zichzelf uit. De gebruiker kan taken snel uit-
voeren eens hij de toepassing heeft gebruikt. 
Werkt foutloos: alle acties, links of keuzemoge-
lijkheden werken. 
Aangenaam in gebruik: de toepassing werkt 
uitnodigend. 

TOEGANKELIJK
Vindbaar: de website is vlot te vinden op internet. 
De toepassing is vlot vindbaar op de website.
Begrijpbaar: de werking van de toepassing is ver-
staanbaar voor de beoogde doelgroep. 
Leesbaar: de toepassing hanteert de taal en het 
taalniveau van de doelgroep.
Aangepast aan de doelgroep: de toepassing is of 
kan aangepast worden op maat van de doelgroep.

BESCHIKBAAR
Installatie onnodig of eenvoudig: de gebruiker 
hoeft geen extra software te installeren. Is dit 
omwille van beveiligingsredenen toch nodig, dan 
wijst die installatie zichzelf uit.
Betaalbaar: de kostprijs voor de onlinetoepassing 
en/of voor de hulp- of dienstverlening is conform 
de toegevoegde waarde en analoog aan situaties 
in het face-to-face welzijnswerk. Dit betekent dat 
de toepassing in eerstelijnswelzijnswerk door-
gaans gratis is.
Aangepast aan tijd en plaats: de toepassing is 
beschikbaar op momenten dat de gebruiker er 
tijd voor heeft en hij/zij onlinetoegang heeft. De 
toepassing is beschikbaar in heel het taalgebied.
Aangepast aan drager: de toepassing kan wor-
den gebruikt op de drager (=smartphone, tablet, 
computer …) van de eindgebruiker.
Eigen gegevens raadpleegbaar: de toepassing 
maakt het mogelijk om de eigen ingebrachte ge-
gevens (in testen, dagboek, bevragingen, …) terug 
op te roepen en te raadplegen.

Veilig en betrouwbaar
Een onlinetoepassing is vanuit gebruikersper-
spectief veilig en betrouwbaar als het gebruik 
van de toepassing de privacy respecteert, als de 
toepassing veilig en stabiel is en als de aanbieder 
betrouwbaar is. 

RESPECT VOOR PRIVACy
Anoniem: de gebruiker kan desgewenst anoniem 
gebruik maken van de toepassing. Hij dient zijn 
identiteit niet vrij te geven. 
Vertrouwelijk en zorgvuldig: de toepassing 
maakt expliciet duidelijk dat de persoonlijke info 
die verschaft wordt door de gebruikers, vertrou-
welijk en zorgvuldig wordt behandeld door de 
organisatie.

Respecteert de privacywet: de toepassing vol-
doet aan de wettelijke richtlijnen op de bescher-
ming van persoonsgegevens.
Privacy ook naar derden: de toepassing verstrekt 
geen gegevens aan derden waarbij de privacy van 
de gebruiker in het gedrang komt.
De toepassing maakt ook duidelijk of en zo ja 
wanneer, wat en op welke wijze gegevens met 
derden gedeeld worden (bijv. in het kader van 
collegiaal consult).

VEILIG EN STABIEL
Veilig: De toepassing is gevrijwaard van malware 
en virussen.
Regelmatige updates: Er zijn op regelmatige 
basis updates. De gebruiker kan hiervan op de 
hoogte gesteld worden als hij dit wenst en als die 
updates relevant zijn voor de gebruiker.
Bijv.	op	de	website	staat	actueel	nieuws	of	is	ver-
meld wanneer de info werd geüpdate.
Soepel en stabiel: De toepassing gedraagt zich 
soepel en stabiel. De diverse functies werken zo-
als ze zouden moeten werken.
Controle over verleende permissies: de gebrui-
ker van de toepassing behoudt op ieder moment 
controle op en kan beschikken over heldere info 
over de eerder verleende permissies.

BETROUWBARE AANBIEDER
Transparantie: het is duidelijk wie de onlinetoe-
passing aanbiedt. 
Vlot bereikbaar: In geval van vragen of opmerkin-
gen kan de gebruiker contact opnemen met de 
aanbieder van de toepassing.
Geloofwaardig en betrouwbaar: De aanbieder 
van de toepassing heeft een goede reputatie, is 
geloofwaardig, heeft een helder privacybeleid … 
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TECHNISCHE VEREISTEN 

Technische vereisten bevatten die criteria en 
voorwaarden die een welzijnsorganisatie mag 
stellen ten aanzien van onlinetoepassingen zodat 
deze …
•	 goed	werken	 en	 de	werking	 daarvan	 ook	 kan	
 opgevolgd worden (functionele vereisten).
•	 op	 voldoende	 krachtige	 hard-	 en	 software

draaien zodat een vlotte werking kan gegaran-
deerd worden (systeemvereisten).

•	 van	een	betrouwbare	leverancier	afkomstig	zijn	
waardoor een feilloze werking kan gegaran-
deerd worden (betrouwbaarheid leverancier).

Functionele vereisten 

HOOFDACTIES
Hieronder vallen de specifieke functionaliteiten 
van een toepassing. Wat moet bijvoorbeeld een 
cliënt en een hulpverlener kunnen doen als ze 
een onlinedagboek gebruiken.
Dit is heel specifiek per soort onlinetool. 
Alle onlinetoepassingen werken.
De combinatie van de onlinetoepassingen spelen 
naadloos op elkaar in.

GEBRUIKERSRECHTEN
De toepassing biedt de mogelijkheid aan een ge-
bruiker om zich te registreren. 
Het gebruikersnummer wordt onthouden, zodat 
dit de volgende keer niet opnieuw moet inge-
voerd worden. 

OVERZICHTEN
De toepassing kan een overzicht geven van alle 
onlinecommunicatie op een gegeven datum.
De toepassing kan een overzicht geven van de 
inhoud van de onlinecommunicatie met een op-
gegeven gebruikersnummer. 

De organisatie kan registreren hoe frequent en 
wanneer de toepassing geraadpleegd wordt, ook 
op momenten dat de toepassing niet online be-
schikbaar is.
De organisatie kan er voor kiezen dat de gebrui-
kers (welzijnswerkers en cliënten) de door hen 
ingebrachte gegevens terug kunnen oproepen. 

DATABASE SANERING
De toepassing biedt de 
mogelijkheid om online-
communicatiegegevens uit 
de database te verwijderen. 

VISUALISATIE IN GRAFIEKEN
De toepassing biedt de mo-
gelijkheid om overzichten 
van de onlinecommunica-
tie in een grafiek te zetten 
en af te drukken.

ExPORTEREN GEGEVENS
De toepassing biedt de 
mogelijkheid om ingevoer-
de onlinehulpgegevens 
te exporteren naar een 
bestand/database van de 
organisatie.

Systeemvereisten

PRESTATIE
De onlinehulptoepassing 
reageert op elke actie bin-
nen één seconde, tenzij 
anders wordt aangegeven 
(laadtijd, verwerkingstijd).
De throughput, beveiligde 
opslagcapaciteit van gege-

vens voldoet aan de noden van de onlinetoepas-
sing. De hard- en software waarop de onlinetoe-
passing draait, is stabiel.

OMGEVING
De onlinetoepassing is een stand-alone appli-
catie. Dit betekent dat de onlinetoepassing geen 
deel uitmaakt van een groter geheel waarbij de 

TECHNISCHE VEREISTEN

Functionele
vereisten

Systeem-
vereisten

Betrouwbaarheid
leverancier

Hoofdacties

Gebruikers-
rechten

Overzichten

Database
sanering

Visualisatie
in grafieken

Exporteren
gegevens

Prestatie

Omgeving

Beschik-
baarheid

Beveiliging

Data- en
systeem-
integriteit

Uitbreidings-
mogelijk-

heden

Onderhouds-
contract

Ethische
aspecten

Juridische
aspecten

Ontwikkelings-
aspecten
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gebruiker verplicht is deze mee te installeren of 
te gebruiken.
De onlinetoepassing is beschikbaar op zoveel 
mogelijk besturingssystemen (Windows, Mac, 
Android, iOS, Linux, …). 
De toepassing is correct zichtbaar in verschillen-
de browsertypes (Internet Explorer, Apple Safari, 
Google Chrome …).
De onlinetoepassing gebruikt de ESA standaard 
voor documentatie.
De taal van de user interface en de handleiding is 
Nederlands.
De onlinetoepassing vraagt geen specifieke soft-
ware-installatie of aanpassing van de computer-
instellingen bij de hulpvrager/cliënt/klant/patiënt.
De onlinetoepassing geeft geen conflicten met 
(standard)software.

BESCHIKBAARHEID
De interface van de onlinetoepassing is beschik-
baar op de momenten waarop de gebruiker (in 
casu de welzijnsorganisatie) de toepassing wil in-
zetten – ook al betekent dit 24/24 en 7/7.
De organisatie kan zelf instellen wanneer de
onlinetoepassing wel of niet online beschikbaar is.
De onlinetoepassing is geografisch beschikbaar 
op alle plaatsen waar de gebruiker (minimaal de 
organisatie) de toepassing wenst in te zetten.

BEVEILIGING
Indien nodig kunnen gegevens bij het gebruik van 
de onlinetoepassing enkel beschikbaar gemaakt 
worden voor betrokkenen. 
Gebruikers van de toepassing dienen zich te re-
gistreren en in te loggen met een deelnemer-
naam en paswoord.
Aan de potentiële doelgroep van de onlinetoe-
passing wordt duidelijk gemaakt dat dit een be-
veiligde onlinetoepassing is.
De toepassing is vrij van malware en virussen. 

DATA- EN SySTEEMINTEGRITEIT
De onlinetoepassing dient minimaal 1 maal per 
dag een back-up te maken van de opgeslagen 
gegevens.
Informatie die via de onlinetoepassing gegene-
reerd wordt, gaat niet verloren bij server-uitval.
De toepassing kan omgaan met de verkregen in-
put. Fouten of verkeerde input moeten duidelijk 
opgevangen worden.
Bij	fouten	in	de	werking	van	het	systeem	wordt	de	
gebruiker duidelijk gewaarschuwd.
De interface van de toepassing is betrouwbaar. 
De informatie die er uit getrokken wordt, is 
waarheidsgetrouw.

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN
De onlinetoepassing is uit te breiden met andere 
onlinetoepassingen.
De onlinetoepassing is in te passen in bestaande 
onlinetoepassingen.
De onlinetoepassing kan gekoppeld worden aan 
andere onlinetoepassingen.

Betrouwbaarheid leverancier 

ONTWIKKELINGSASPECTEN
De leveringstermijn voor een te ontwikkelen
onlinetoepassing is duidelijk en realistisch.
De kostprijs voor de ontwikkeling van een online-
toepassing op maat van de organisatieverwach-
tingen is transparant.
Er is een uitgebreide testfase voorzien zowel voor 
de software als voor de inhoud.
De testfase bestaat minstens uit een testperiode 
in een beperkte/controleerbare omgeving en 
daarna in een testperiode gericht op de totale 
doelgroep.
De leverancier is bereid om vooraf, tijdens en na 
het ontwikkelingsproces in overleg te gaan met 

de welzijnsorganisatie om de werking van de
onlinetoepassing te optimaliseren.

ONDERHOUDSCONTRACT
De helpdesk van de leverancier is goed bereikbaar 
en gratis.
De te voorziene kosten verbonden aan onder-
houd, updates en aanpassingen van de online-
toepassing zijn helder.
Er is een draaiboek om goed en snel problemen 
met de werking van de onlinetoepassing op te 
vangen.

ETHISCHE ASPECTEN
Aspecten van betrouwbaarheid en veiligheid van 
de onlinetoepassing worden in het contract met 
de leverancier opgenomen of de leverancier is 
bereid daarover afspraken op papier te zetten.
De leverancier communiceert open over proble-
men bij de werking van de onlinetoepassing.

JURIDISCHE ASPECTEN
De leverancier is bereid geld terug te betalen als 
de dienstverlening niet aan bepaalde normen 
voldoet.
De overeenkomst met de leverancier bevat dui-
delijkheid over de continuïteit van de werking van 
de onlinetoepassing – ook als de leverancier zijn 
werkzaamheden stopzet.
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krItIsche succesfactoren voor onlInetoepassIngen voor 
welzIjnswerk In vlaanderen

Het implementeren van onlinetoepassingen in 
het welzijnswerk is niet zo evident. Drempels, 

weerstand, onwennigheid, aversie; allemaal be-
lemmerende factoren. 
Welke condities vergemakkelijken of maken 
de integratie van onlinetoepassingen in het 

•  als de meerwaarde/relevantie van onlinetoepassingen duidelijk is 86%

•  als de onlinetoepassing een behoefte van onze doelgroep dekt 81%

•  als de onlinetoepassingen betrekking hebben op onze kerntaken 73%

•  als we onlinetoepassingen kennen 67%

•  als we financiële middelen vinden om de onlinetoepassing te ontwikkelen 64%

•  als we eerst onlinetoepassingen uitproberen/ervaren 60%

•  als de onlinetoepassing een leemte in ons aanbod opvult 54%

•  als we onlinehulpcompetenties onder de knie krijgen 52%

•  als we tijd krijgen om ons in te werken 48%

Het is een combinatie van verschillende facto-
ren die de drempels voor onlinehulp bepalen. 
De deelnemers kruisten immers in totaal 597 
antwoordcategorieën aan. Opvallend is dat 63 % 
minimum 5 maar meestal méér dan 5 antwoord-
categorieën aanduidt. 

De 3 meest aangekruiste antwoordcategorieën 
hebben te maken met de doelstelling van de 
onlinetoepassing (nl. de meerwaarde/relevan-
tie van de onlinetoepassing en de aansluiting op 
de kerntaken van de organisatie alsook de mate 
waarin de onlinetoepassing tegemoet komt aan 
de behoefte(n) van de doelgroep). In iets min-
dere mate is er de hoop of verwachting dat een 
onlinetoepassing een leemte van het bestaande 
hulpaanbod kan opvullen. De andere condities 
hebben vooral te maken met het kennen en le-
ren kennen maar evenzeer met het kunnen of 
leren gebruiken van deze onlinetoepassingen. 
Uiteraard spelen tijd en financiële mogelijkheden 
hierin ook een belangrijke rol. 
Iedere welzijnsorganisatie checkt best voor 
zichzelf in welke mate deze aspecten aan de 
orde kunnen zijn bij de implementatie van 
onlinetoepassingen.

welzijnswerk meer haalbaar?
Een 100-tal welzijnswerkers reageerden op een 
onlinebevraging en kruisten de voor hen gel-
dende randvoorwaarden aan om (meer dan nu) 
onlinehulp in hun werk te integreren.

Welzijnswerkers zullen onlinehulp meer integreren als …
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puzzelstukken voor het Implementeren van onlInetoepassIngen
In welzIjnswerk
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Droom de toekomst

Hoe ziet binnen 5 jaar het ideale hulpaanbod naar 
de doelgroep van de organisatie er uit?
Welke mix van offl  ine communicatie en online-
toepassingen wil de organisatie aanbieden?
Hoe verhouden die communicatievormen zich 
ten opzichte van elkaar (nevengeschikt, comple-
mentair, los van elkaar, toeleiding naar, ter ver-
vanging van, ter ondersteuning van, als overbrug-
ging naar, in afwachting van, ter afsluiting van …)?
Bepaal	jij	als	organisatie	het	communicatiekanaal	
of mag de cliënt kiezen?

Onderbouw de droom

•	 Bestaande	doelgroep	beter	bereiken
•	 Oorspronkelijke/verloren	 doelgroep	 opnieuw
 bereiken
•	 Nieuwe	doelgroep	bereiken
•	Meer	hulp	of	dienst	verlenen
•	 Sneller	hulp	of	dienst	verlenen
•	Meer	gevarieerde	hulp	of	dienst	verlenen
•	 Goedkoper	hulp	of	dienst	verlenen
•	 Beter	hulp	of	dienst	verlenen
•	 Effi		ciënter	hulp	of	dienst	verlenen
•	 Eff	ectiever	hulp	of	dienst	verlenen
•	 Hulp	of	dienst	meer	op	maat	verlenen
•	 …

Maak je projectteam…

… met mensen die in de ‘droom’ geloven en die 
verandering willen realiseren.
Zorg voor een mix van beslissers, uitvoerders, 
hulpverleners, ICT-deskundigen, vormgevers, 
(cliënten). Verduidelijk het mandaat van het pro-
jectteam en de ruimte voor het project.

Maak je droom realistisch

Wat zijn de eerste drie stappen om de droom te 
realiseren?
Wat is een zichtbare, haalbare, zinvolle stap die 
realiseerbaar is binnen het jaar, binnen 2 jaar?
Bepaal	op	basis	daarvan	het	‘experiment’	of	‘pro-
ject’ dat je als organisatie wil realiseren.
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Organisaties die toeleider zijn Samen een aanbod realiseren

Doorverwijsorganisaties

Leveranciers van diensten

. . .

Concurrent-organisaties

Koepels, steunpunten, …

Overheid

Creëer draagvlak …

•	 bij	 medewerkers,	 beleidsvoerders,	 doelgroep	
 en (nieuwe) concullega’s;
•	 door	 kennismaking	met	 ‘best	 practice’,	 regel-

matig informeren, resultaten tonen, te 
formaliseren.

Onlinehulp brengt nieuwe collega’s, concurren-
ten … de focus verandert immers van regio naar 
taalgebied.
Bepaal	wie	in	het	project	de	stakeholders	zijn:
Hoe dichter je een stakeholder naar het mid-
delpunt plaatst, hoe belangrijker die is voor je 
organisatie.

Werk een project of experiment uit

Bepaal	de	status	van	het	experiment	of	project.
Bepaal	zo	scherp	mogelijk	het	doel,	de	doelgroep,	
het aanbod.
Maak een planning en een begroting.

Zorg voor kwaliteit

Bepaal	 aan	de	hand	 van	de	 inspiratieboom	met	
kwaliteitscriteria voor onlinetoepassingen in wel-
zijnswerk welke criteria binnen het project be-
langrijk en prioritair zijn.
Laat gebruikers (=doelgroep en medewerkers) een 
proefversie van de onlinetoepassing uitproberen.
Verwaarloos ICT en technische veiligheid niet.

Specifi eke aandacht voor deontologie

Een onlinetoepassing is slechts een nieuw com-
municatiemiddel … volg zoveel als mogelijk de 
deontologische spelregels uit de reguliere hulp.
Toch verdienen enkele aspecten specifi eke 

aandacht. Hoe omgaan met anonimiteit, regi-
stratie, privacy, beroepsgeheim, meldingsplicht, 
verslaggeving, gesprekstranscripten?
Bied	weerstand	om	online	 ‘sneller	dan	mogelijk’	
een antwoord/oplossing te bieden.
Maak op de website of in een disclaimer duide-
lijk wat ‘anonimiteit’, ‘vertrouweijke info’, ‘zelfbe-
schikking van de cliënt’, ‘meldingsplicht’, … con-
creet in de organisatie betekenen.

De stap na de projectopstart

Een onlinetoepassing uitbouwen is een proces, 
geen product.
Verzamel zoveel mogelijk gegevens over ‘gebruik’ 
van de onlinetoepassing (via registratie, (google) 

analytics, bevraging gebruikers, intervisie mede-
werkers, …)
Bepaal	vooraf	de	criteria	voor	de	‘eindevaluatie’.	
Stuur bij … zo snel als mogelijk is ... zo goed als 
haalbaar is.

Het project implementeren in de werking

Hou een eindevaluatie van het experiment of 
project op basis van de doelen en met zoveel 
mogelijk reële gegevens.
Omschrijf genuanceerd de bereikte resultaten.
Inventariseer verbeterpunten en plan hoe die 
worden aangepakt.
Breng	 tijdig	 structurele	 fi	nancieringsmogelijkhe-
den in kaart.
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meer Info over onlInehulpverlenIng In welzIjnswerk

Deze brochure is een 
selectie uit een ruimer 
onderzoeksrapport 
‘Draagvlak, dromen 
en drempels voor 
onlinehulp’ dat 
op 81 blz. deze 
thema’s verder 
beschrijft, uitdiept en 
beargumenteert.  
 

Een powerpoint-
presentatie 
‘Onlinetoepassingen 
in welzijnswerk … 
draagvlak, drempels 
en dromen’ bundelt 
de belangrijkste 

resultaten van dit project en bevat ook een 
beschouwing van minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin over onlinehulp in 
welzijnswerk.

Een prezi-presentatie 
bevat voorbeelden 
van (overwegend) 
Nederlandstalige	
onlinetoepassingen 
voor welzijnswerk. 
 

Ch@tlas is een 
methodiekbrochure 
waarin de eigenheid 
van chathulp 
in welzijnswerk 
systematisch en 
doelgericht wordt 

beschreven en concrete aandachtspunten voor 
welzijnswerkers worden geformuleerd.

In de brochure 
Optimail is de 
methodiek van 
e-mailhulpverlening 
in welzijnswerk 
uitgewerkt 
en worden 

aanbevelingen voor een e-mailhulpbeleid 
geformuleerd.  

In dit eerste Vlaamse 
handboek voor 
onlinehulpverlening in 
welzijnswerk beschrijven 
23 auteurs onder 
andere de kenmerken, 
sterktes en zwaktes van 
onlinetoepassingen in 
welzijnswerk. Er wordt 
dieper ingegaan op 

chathulpverlening en 8 Vlaamse pioniers 
getuigen over het opstarten van onlinehulp in 
hun welzijnsorganisatie.

Al deze en andere publicaties over onlinehulp in
welzijnswerk zijn te downloaden of te bestellen 
bij:  

Arteveldehogeschool
Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
09 234 94 00
philippe.bocklandt@arteveldehs.be  
www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be

resultaten van dit project en bevat ook een 

aanbevelingen voor een e-mailhulpbeleid 
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