
De laatste jaren werden heel wat online tools en apps ontwikkeld. Uit werkgroepen blijkt dat een aantal VAD-leden hiermee al aan de slag 
gingen. Momenteel is er een groot aanbod, maar mist er soms omkadering. Er is heel wat expertise en knowhow, maar ze zit verspreid 
over de sector.

Heel wat zaken zijn inmiddels geïnventariseerd door VAD (zie ‘aan de slag met kwaliteitsvolle onlinehulp’). Met behulp van deze synthese 
willen we hulpverleners en preventiewerkers op een eenvoudige wijze voorzien van een antwoord op de volgende vragen over online
toepassingen: 
 o Wat zijn online tools?
 o Hoe beoordeel ik welke tool waardevol is voor mij?
 o Als ik met mijn team aan de slag wil, waarop moet ik dan inzetten…
   … als organisatie?
   … als online medewerker?
 o Wat vertelt de praktijk ons? 

Organisaties ontwikkelen idealiter een visie vooraleer ze van start gaan met onlinehulp1. Een volgende stap is het bekijken van de randvoor-
waarden, zoals tijd, geld, enzovoort. Hier moet rekening mee gehouden worden vooraleer gestart wordt met onlinehulp.

Dit document gaat eerst in op het belang van het creëren van een draagvlak binnen de organisatie en het uitschrijven van een visie. Een 
tweede belangrijk luik is het aanbieden van een aantal handvatten voor het vormen van een dergelijke visie over onlinehulp binnen de 
preventie, vroeginterventie en hulpverlening van middelengebruik. Met deze methodiek willen we organisaties stimuleren om hun visie op 
en de positionering van onlinehulp te concretiseren.

Voor meer algemene informatie over online tools verwijzen we naar ‘aan de slag met kwaliteitsvolle onlinehulp’ op www.vad.be. 

Belang van het creëren van betrokkenheid en het schrijven 
van een visietekst

Nadenken over de visie en de positionering van onlinehulp ten aanzien van het globale aanbod, je afvragen waarom de 
organisatie ermee van start zou gaan, enzovoort is erg belangrijk. Dit helpt je namelijk koers te houden en gaandeweg de 
juiste keuzes te maken. Dit lijkt misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar het levert op langere termijn winst op.

Betrokkenheid vergroten
Het introduceren van elke nieuwe werkvorm of methodiek in een organisatie vraagt om een voldoende groot draagvlak. Directie of be-
leidsmakers moeten bewust kiezen voor bepaalde toepassingen als (een van de) middelen om de hulpverlenings- of preventiedoelen te 
realiseren. Een structurele verankering van onlinehulp in de visie van de organisatie kan een noodzakelijke voorwaarde zijn voor een vlotte 
implementatie van online toepassingen. De organisatie moet geloven in de tool(s), het nut ervan inzien en bereid zijn erin te investeren. 

1 “Onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid omvat elke interventie waarbij gebruik gemaakt wordt van informatie- en communicatietechnologie (ICT), met het oog op 
het bestendigen of verhogen van welzijn en gezondheid in de ruime zin van het woord” (Bocklandt et al., 2014). Deze definitie van ‘onlinehulpverlening’ is ook relevant voor 
preventiewerkers. Dit wil zeggen dat online tools van toepassing zijn op het hele continuüm, met name van preventie, naar vroeginterventie tot hulpverlening, etc. 

Methodiek visieontwikkeling gebruik Online Tools
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Ga dus na wie geëngageerd is en hoe de medewerkers tegenover onlinehulp staan. Na de stakeholderanalyse volgt idealiter de oprichting 
van een multidisciplinaire werkgroep. Zorg dat het voor iedereen duidelijk is welk mandaat deze werkgroep heeft. De samenstelling van 
deze werkgroep wordt best gecommuniceerd naar de hele organisatie, zodat alle betrokkenen weten wie ze kunnen aanspreken voor meer 
informatie. Dit kan je bijvoorbeeld doen door middel van een nieuwsbrief.

Door alle belanghebbenden op de verschillende niveaus binnen de organisatie te informeren, vergroot je van bij het begin het draagvlak 
voor onlinehulp. Zo komen de neuzen in dezelfde richting te staan. Zo niet blijft de nieuwe onlinetoepassing mogelijk beperkt tot enkele 
medewerkers.

Voorbeeld: medewerkers kunnen geïnformeerd en geïnspireerd worden door een presentatie (met links naar online tools) van wat er alle-
maal bestaat. Vaak zorgt het feit dat ze er weinig over weten er ook voor dat de motivatie laag is om ermee te werken. Na zo’n presentatie 
kan je de mensen bevragen over wat ze kennen en waar ze iets in zien.

Visietekst

Schrijf een visie neer zodat ze kan voorgelegd worden aan het hele team. Het is belangrijk dat deze visie samen uitgewerkt 
en bijgevolg gedragen wordt. Bovendien is het goed in het achterhoofd te houden dat een visie iets dynamisch is. Ze zal 
blijven evolueren.

Uit welke elementen bestaat een goede visietekst?

De onlinehulpvisie omschrijft waarom jouw organisatie aan onlinehulp wil doen. Met andere woorden: wat zijn de doelstellingen, wat wil de 
organisatie bereiken door middel van onlinehulp. Wil je bijvoorbeeld wachttijden overbruggen door cliënten te voorzien van vragenlijsten en/
of opdrachten? Wil je onlinehulp inzetten om aan preventie te doen of de nazorg te begeleiden? Wil je het aantal face-to-face gesprekken 
verminderen en tegelijkertijd verdiepen? Wil je de regie meer aan de cliënt geven? Eén zaak staat vast: de doelen van de onlinehulp moeten 
duidelijk zijn. 

! Onlinehulp dient een middel en geen doel op zich te zijn !

Communicatiestrategie:

□ Hoe verloopt de communicatie binnen de werkgroep?
□ Hoe verloopt de communicatie naar de hele organisatie?
□ Wanneer wordt er gecommuniceerd binnen de werkgroep?
□ Wanneer wordt er gecommuniceerd naar de hele organisatie?

Aandachtspunten bij het bepalen van de samenstelling van de werkgroep:

□ Welke stakeholders worden uitgenodigd en wie neemt deze taak op zich?

□ Is de werkgroep onlinehulp multidisciplinair samengesteld, d.w.z. is er vertegenwoordiging   
van zowel mensen met een grote en een kleine impact (van implementatie op het dagelijks 
werk) én met een grote en een kleine invloed (op het implementatieproces)? 

○ De voorzitter van deze werkgroep is bij voorkeur een directielid.
○ In de werkgroep moeten mensen zitten die een beslissingsmandaat hebben 
○ In de werkgroep moeten mensen zitten die een goed zicht hebben op wat (financieel) 

mogelijk is.
○ In de werkgroep moeten mensen zitten die veel online expertise hebben. Indien er 

niemand in de organisatie aanwezig is, kan eventueel een stagiair of student betrokken 
worden.

○ In de werkgroep zitten mensen die de online tools effectief zullen gebruiken (bottom-up 
benadering). Dit is van belang voor bv. het warm maken van collega’s, …

□ Krijgt de werkgroep voldoende tijd om een visietekst uit te schrijven en de randvoorwaarden 
na te gaan? 



Een tweede belangrijke item is de beschrijving van het soort onlinehulp dat je wil bieden. Wat versta je onder onlinehulp en welke tools wil 
je inzetten? Aan de hand van de afweging van de voor- en nadelen kan een keuze gemaakt worden uit het brede aanbod. 

Enerzijds bestaan er tools zoals: online psycho-educatie, zelfhulpprogramma’s, dagboeken, zelftesten, informatieve websites, educatieve 
spelen, fora, online cliëntencontact via beveiligde berichten, chat of videobellen, herinneringen aan afspraken via e-mail of sms, screen-
ingsinstrumenten, enzovoort. Voor een vollediger overzicht verwijzen we naar ‘aan de slag met kwaliteitsvolle onlinehulp’ van VAD. 

Anderzijds moet je je de vraag stellen op welke soort onlinehulp je je zal focussen. Is dit op eenmalige onlinehulpverlening (er wordt één 
antwoord voorzien op een vraag) of kan een hulpverlenend proces aangegaan worden? Ook over wie de keuze maakt (de organisatie of de 
cliënt) moet nagedacht worden. 

Een derde onderdeel van een visie is het bepalen wie je wilt bereiken met de online tool. Wie is je doelgroep? Wil je met onlinehulp dezelfde 
doelgroep bereiken en rond dezelfde thema’s werken, als met het reguliere hulpaanbod? Of wil je via onlinehulp specifieke doelgroepen 
rond specifieke thema’s met een specifiek hulpverleningsaanbod bereiken? En slaat die specificiteit dan op een verenging (bijvoorbeeld 
geen crisisvragen) of op een verbreding (bijvoorbeeld ook op anonieme online vragen) van het hulpaanbod? 

Tot slot moet er in de visie ook aandacht zijn voor de positionering van onlinehulp. Welke positie wil je onlinehulpverlening toebedelen 
ten opzichte van het ander hulpverleningsaanbod (face-to-face, telefoon, …)? Wil je onlinehulp aanbieden ter vervanging van het reguliere 
aanbod, als aanvulling op het reguliere aanbod (blended care), naast (dus los van) het bestaande reguliere aanbod, …?

Een eerstvolgende opdracht van de werkgroep na het uitschrijven van een visietekst is nagaan of de noodzakelijke randvoorwaarden 
aanwezig zijn (zie laatste hoofdstuk van dit document). Je kan deze eventueel ook mee opnemen in de visietekst. Ook afspraken over 
deontologie en privacy worden best al opgenomen in de visietekst.

Een visie op onlinehulp vorm je door jezelf te informeren. Daardoor raak je op de hoogte van de verschillende aspecten die 
bij de inzet van onlinehulp een rol spelen. Wissel ervaringen uit met andere organisaties. Realiseer je dat meer settings met 
dezelfde vragen rondlopen en dat sommige praktijken of regio’s al ervaring hebben opgedaan. Ook het uitproberen van een 
paar online programma’s kan je helpen een visie te vormen. 

Methodieken om een eigen visie over onlinehulp op te stellen 
Hieronder vind je een aantal uitgewerkte methodieken. Deze kunnen je helpen bij het ontwikkelen van een visie. Methodiek 2 en 3 kunnen 
bijvoorbeeld als aanvulling dienen bij methodiek 1. 

Methodiek 1: Checklist voor organisaties die een visie willen ontwikkelen 
Volgende vragen kunnen je helpen je visie verder te expliciteren:

Stap 1: Vink eerst aan welke vragen voor jullie organisatie relevant zijn. 
Stap 2: Ga dan na wat het antwoord is op deze vragen vandaag. 
Stap 3: Formuleer vervolgens wat jullie over 5 jaar willen gerealiseerd zien binnen de organisatie.
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Aan de slag

VRAGEN

Waarom wil je als organisatie onlinehulp aanbieden? Wat zijn je doelstellingen? Wat wil je bereiken
door middel van online tools?

Wil je online tools inzetten voor…

□ het overbruggen van wachttijden door cliënten op de wachtlijst te voorzien van 
vragenlijsten en/of opdrachten?

□ preventie?
□ vroegdetectie?
□ vroeginterventie?
□ behandeling?
□ nazorg?
□ …?

http://www.vad.be/artikels/detail/aan-de-slag-met-kwaliteitsvolle-onlinehulp


Wil je het aantal face-to-face gesprekken door onlinehulp verminderen?

Wil je de regie meer in handen van de cliënt geven? Wordt de cliënt betrokken in 
welke mate en welke soort onlinehulp er gebruikt wordt?

Hoe draagt onlinehulp bij tot het realiseren van de (algemene) doel(stelling)en van je 
organisatie?

Wil je door het inzetten van online tools de bereikbaarheid verbeteren (geen 
openingsuren, niet-regio gebonden, …)?

Wil je door het inzetten van online tools de drempel tot bijvoorbeeld het zoeken van 
hulp verlagen? 

Wil je door het inzetten van online tools de motivatie aanwakkeren bij je cliënten?

…

…
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Wat wil je aanbieden?

Op welke tools wil je inzetten? 

□ online psycho-educatie (=een methodiek die verwijst naar een reeks educatieve of 
opvoedkundige interventies om mensen te leren omgaan met hun beperkingen 
door het verwerven van kennis, vaardigheden, meer zelfvertrouwen en door 
psychologische verwerking)

□ dagboeken (www.onlinedagboek.be) 
□ online cliëntencontact via beveiligde berichten (via e-mail of chat) of video-

bellen/skypen (www.druglijn.be; www.alcoholhulp.be; www.drughulp.be; 
www.cannabishulp.be)

□ (zelf)testen – vragenlijst (www.druglijn.be; www.alcoholhulp.be; 
www.drughulp.be; www.cannabishulp.be; www.gokhulp.be)

□ informatieve websites (www.qado.be; www.me-ASSIST.com; www.druglijn.be; 
www.alcoholhulp.be; www.drughulp.be; www.cannabishulp.be; www.gokhulp.be)

□ zelfhulpprogramma’s (www.druglijn.be; www.alcoholhulp.be; www.drughulp.be; 
www.cannabishulp.be; www.gokhulp.be)

□ online screeningsinstrument (www.me-ASSIST.com; SEM-J: meer info 
op: http://www.vad.be/sectoren/onderwijs/secundair-onderwijs/sem-j.aspx)

□ forum voor oproepers (een forum of een discussieforum op internet is een online, 
interactieve omgeving, meestal gewijd aan een bepaald thema, waar men publieke 
berichtjes kan posten waarop anderen kunnen reageren, zodat er discussie en 
uitwisseling kan ontstaan; vb. www.alcoholhulp.be) 

□ educatief spel (= een spel dat individueel of in een groep wordt gespeeld en 
bedoeld is om kennis over de dragen of een vaardigheid aan te leren; 
vb. http://dancer.drugsinfo.nl/#/; http://www.sndbites.nl/)

□ genogram (= een visuele weergave van de familiebanden van de cliënt dat 
samengesteld wordt uit een serie standaardmethoden. Het maken van 
genogrammen is een goed, niet-bedreigend hulpmiddel om cultuur, etniciteit in het 
hulpverleningsproces te betrekken)

□ ecogram (laat in één oogopslag de omvang en de kwaliteit van het sociale netwerk 
van de cliënt zien. Je kan een ecogram zien als een schema van het sociaal 
netwerk van de cliënt. Het ecogram houdt rekening met verschillende leefgebieden)
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□ doorverwijstool (www.me-ASSIST.com)
□ planner (kan vervat zitten in online tools)
□ maps (geografisch)
□ reminder (= een bericht dat je aan iets helpt te herinneren)
□ mindmap (= een diagram opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en/of plaatjes, 

die zijn geordend in de vorm van een boomstructuur rond een centraal thema. Een 
mindmap wordt gebruikt om creatieve processen te ondersteunen en bij leren   
en onthouden)

□ …

Welke andere hulpvormen gebruik je?
□ face-to-facecontacten
□ telefonische hulpverlening
□ …

Kiest je organisatie voor eenmalige, kortdurende onlinehulp (er wordt een antwoord 
voorzien op een vraag) of voor langdurige onlineprocessen?

…

…

Bepalen wie je wil bereiken met de online tool. Wat is je doelgroep? Welk doelpubliek wil je via
onlinehulp bereiken?

Wil je via onlinehulp zoveel mogelijk dezelfde doelgroep bereiken rond dezelfde 
thema’s als je regulier hulpaanbod? 

Of wil je via onlinehulp specifieke doelgroepen rond specifieke thema’s met een 
specifiek hulpverleningsaanbod bereiken? 

Welke specifieke/prioritaire doelgroepen wil je bereiken? 

…

…

De positionering van onlinehulp. Welke positie wil je onlinehulpverlening toebedelen ten opzichte
van je ander hulpverleningsaanbod (face-to-face, telefoon,...)?

Hoe verhouden online tools zich t.a.v. andere hulpvormen?

□ online tools zijn een autonome hulpvorm (naast/los van het reguliere aanbod)
□ online tools zijn een complementaire hulpvorm (als aanvulling op het reguliere 

aanbod)
□ online tools dienen als toeleiding naar andere hulpvormen
□ online tools zijn intermediaire hulp (in afwachting van de opstart van een ander 

aanbod)
□ online tools zijn een deel van de hulpverleningsmix
□ online tools zijn een vervanging van het bestaande reguliere aanbod



Tot zo ver methodiek 1. De volgende methodieken helpen je vanuit een andere invalshoek op weg in het ontwikkelen van je visie. Welke 
methodiek je kiest, hangt af van je team en/of waar je organisatie al staat wat betreft onlinehulp. De werkgroep kan ook met verschillende 
methodieken aan de slag gaan al dan niet door opdeling in kleinere subgroepen. Vermoedelijk zijn onderstaande methodieken ook een 
goede manier om een visie te ontwikkelen binnen organisaties die al enige ervaring hebben met onlinehulp. 

Methodiek 2: Vertrek vanuit jullie huidig aanbod2 
1. Zet als hulpverlener al je activiteiten van vorige week op een rijtje.
2. Welke communicatievormen gebruik je daarbij?
3. Bij welke van deze interventies zou (meer) onlinecommunicatie een meerwaarde kunnen zijn?

Methodiek 3: Droom jullie toekomst3 

Beschrijf hoe een ideale dag of week van een hulpverlener er binnen pakweg zes jaar zou uitzien.

Tips:
- Neem tijd om de droom uit te tekenen.
- Neem op in je droom wat je als onlinehulp reeds realiseert.
- Stel die ‘droom’ aan elkaar voor.
   o Vraag om mee te denken met die droom.
  o Versterk de droom.
- Laat je droom (in deze fase) NIET bezoedelen door vragen/zorgen op vlak van haalbaarheid, aanvaardbaarheid, …
- Droom hoe je je missie, je organisatiedoelen kan versterken door nieuwe online communicatievormen en –tools in te zetten.
- Verwerk in je droom die ambities naar je doelgroep die je nu in je organisatie niet kan waarmaken.

2 Deze methodiek werd ontleend van P. Bocklandt van de Arteveldehogeschool uit Gent.
3 Deze methodiek werd ontleend van P. Bocklandt van de Arteveldehogeschool uit Gent.

Wil je je profileren als een organisatie die onlinehulp aanbiedt? (bv. door 
bekendmaking op onze website) 

Zie je onlinehulpverlening als een project of een structureel aangeboden hulpvorm? 

Verschilt de positionering van onlinehulp per fase in het hulpverleningsproces 
(preventie, behandeling, nazorg, …)?

…

…
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Om kwalitatief goede onlinehulp te kunnen bieden creëert de organisatie betrokkenheid. Dit bereik je door een (multidisciplinaire) werkgroep samen te 
stellen. Deze groep ontwikkelt een visie t.o.v. onlinehulp (zie hoofdstuk 1 en 2 van dit document). Daarnaast zijn er zes andere aandachtspunten die best 
al in de voorbereidende fase worden opgenomen.

Voor meer informatie over bovenstaande randvoorwaarden en de competenties van onlinehulpmedewerkers verwijzen we naar  
‘aan de slag met kwaliteitsvolle onlinehulp’ op www.vad.be. 
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Randvoorwaarden

Randvoorwaarden waaraan best voldaan is voor ontwikkeling/implementatie van online tools:

□ Multidisciplinaire samenwerking
○ ICT-deskundige
○ Onlinehulpverlener
○ Pionier-inspirator
○ Onlinehulp organisator
○ Behartiger van onlinehulp in het management
○ Preventiewerker

□ Rekening houden met tijd
○ Tijd om initiatief uit te werken, te overleggen, informatie te  verzamelen, …
○ Tijd om het idee te lanceren, te laten rijpen,… (bv. ook vorming/opleiding te 

voorzien)

□ Voldoende financiering voorzien
○ Opstart- & onderhoudskosten van de tool
○ Personeels- & werkingskosten
○ (Eventueel) een financieringsregeling voor 

onlinehulpprestaties naar hulpvragers

□ Nauw samenwerken met ICT’ers
Deze zijn nodig om volgende moeilijkheden op te vangen:

○ snelle evolutie online tools
○ communicatiestoornissen door verschillend taalgebruik tussen ICT’ers en  

hulpverleners

□ Werkplek aanpassen
○ Rustige werkplekken voorzien?
○ Afspraken m.b.t. thuiswerk, … 

□ Zorgen voor deskundige online medewerkers
○ Mediawijsheid (mediabewustzijn, -begrip, - houding en -gedrag)

http://www.vad.be/artikels/detail/aan-de-slag-met-kwaliteitsvolle-onlinehulp


Vaak wordt onlinehulp opgestart vanuit een bepaald voluntarisme. Dit enthousiasme is uiteraard zeer belangrijk, maar er moet eveneens 
een draagvlak zijn binnen de organisatie. Online tools worden idealiter structureel ingebed en een aantal zaken worden best op voorhand 
geformaliseerd. Bovenstaande methodieken bieden ondersteuning voor organisaties die aan de slag willen met online tools. Het is belan-
grijk dat men planmatig te werk gaat, zodat er geen stappen overgeslagen worden. VAD wenst met behulp van deze methodieken haar 
leden te ondersteunen in het ontwikkelen van een visie, een van de basisvereisten vooraleer men van start gaat met onlinehulp. 

Wij wensen jullie heel veel succes met de ontwikkeling van een visie over onlinehulp in jullie organisatie. Graag verwijzen we ook naar
‘aan de slag met kwaliteitsvolle onlinehulp’ over online toepassingen. In dit document kunnen jullie de kwaliteitsvereisten terugvinden 
die best nagegaan worden voor implementatie van de tool. Daarnaast vinden jullie op www.vad.be/onlinehulp meer informatie over on-
linehulp. Voor vragen kunnen jullie uiteraard bij de medewerkers van VAD terecht door een mailtje te sturen naar vad@vad.be. Ook bij 
knooppunt-online kan je terecht voor informatie, consult en vorming.  

Kort samengevat
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