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Proeven van een blended
presentatie 
Mentimeter: 
https://www.menti.com/imdrrzdyre

https://www.menti.com/imdrrzdyre


Blended – care Wat? Waarover gaat dit verhaal?
Als we spreken over blended hulpverlening dan hebben we het over de combinatie 
van, en/of de integratie van face-to-face hulpverlening en contacten en 
onlinehulpverlening en contacten

Dat wil zeggen dat:

• Een hulp- of begeleidingstraject bestaat uit een combinatie van online en offline interventies en/of

• Dat digitale toepassingen zoals websites, apps, behandelprogramma’s, zelfhulptoepassingen, etc… geïntegreerd
worden in een face-to-face hulp- of begeleidingstraject.

Heyday · Onlinehulp-apps

Online dagboek

https://www.onlinehulp-apps.be/apps-overzicht/heyday
https://www.onlinehulp-apps.be/apps-overzicht/onlinedagboek


Waarom investeren in blended-care & waarom NU!
Jongeren Kansrijk laten Opgroeien en zijn weg te vinden in de digitale maatschappij

Cliënten geloven sterk in blended-care & zien hulpverlener hierin als coach

Jeugdhulp is klaar voor de 
toekomst

Digitale verwachtingen van cliënt

Autonomie van jongeren en 
gezinnen verhogen

Tussentijdse monitoring 
van traject is op afstand 
mogelijk

Aansluiten bij 
maatschappelijke 
evolutie

Transparantie 
hulpverleningsactie

Nabijheid verhogen

Snel schakelen

Empoweren kinderen, 
jongeren en gezinnen

Zorg op maat

Doordachte gebruik: mix 
van Face tot face 
contacten en online tools Mediawijsheid verhogen

E-inclusie

Deskundigheid 
Hulpverleners

Betrouwbare 
tool

Privacyveilig

Eigenaar van eigen 
gegevenVerwachting 

werknemers

Verbreden aanbod



Bandbreedte
online en offline, 
altijd sterk 
verbonden

Bij Opgroeien zijn we er niet enkel in real life, maar 
ook online aanwezig. We verbreden onze 
ondersteuning. Dat zorgt letterlijk voor extra 
bandbreedte. Méér manieren om onze jongeren te 
ondersteunen en bredere wegen om bij Jeugdhulp 
terecht te komen.

Keuze van thema’s komende 4 jaar:

• Veilig en online communiceren binnen jeugdhulp

• Een changetraject in de sector jeugdhulp

• Transparantie voor jongeren over jeugdhulp-
gegevens

• Een digitale werkruimte voor jongeren, hun 
netwerk en hulpverleners



Wat gaan we momenteel niet doen:
Maar hebben we wel zijlijnen of werken we 
met andere(n) samen omdat het belangrijk 
is
• Als agentschap zelf app’s ontwikkelen – maar info 

hierover ontsluiten door te investeren in de Welzijn & 
Geestelijke Gezondheid · Onlinehulp-apps

• Tablets schenken aan jongeren en 
jeugdhulporganisaties – maar wel overeenkomst met 
onderwijs dat kinderen vanaf 10 jaar de laptops via 
onderwijs mee mogen nemen naar huis en/of de 
voorziening

• Werken aan mediawijsheid van jongeren en ouders en 
E-inclusie maar wel samenwerken met het taskforce 
e-inclusie | dat initiatieven neemt en materiaal maakt 
voor ouders, jongeren en organisaties Mediawijs -
Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid | en MediaNest | 
Website over mediaopvoeding

https://www.onlinehulp-apps.be/
https://e-inclusie.be/
https://mediawijs.be/
https://www.medianest.be/


Veilige online 
communiceren 
Voor jongeren, gezinnen en 
hulpverleners

1) Beeldbelapplicatie?
+ Tool voorzien om sectorbreed
beeldbellen als mogelijk 
dienstverleningskanaal te voorzien?

2) Chatten?
+ Tool voorzien om sectorbreed chat als 
mogelijk dienstverleningskanaal te 
voorzien?

Momenteel opstartfase van analyse vanuit het 
Vlaams Bureau digitale transformatie vanuit 
Digitaal Vlaanderen – bevraging jongeren en 
sociaal netwerk.



Implementatietraject
Relevant, duurzaam, doordacht & onderbouwd 
(lessenpakket, platform, roadshow)

• Mediacoach opleiding van voor jaar voor 
jeugdhulporganisaties

• Blended- care opleidingsmodules ( elearing/ 
fysieke en online contacten)

o Beeldbellen voor praktijkwerkers binnen de 
jeugdhulp

o chatten voor praktijkwerkers binnen de 
jeugdhulp

o Emailen voor praktijkwerkers binnen de 
jeugdhulp

o Gebruik sociale media in de jeugdhulp
o Allemaal in een pakket van e-learning/online en 

fysieke workshops/intervisie

• Duidelijke communicatie en ontsluiting info 
(lerende netwerken)

• Beschikbaar stellen/ontsluiten van 
tools/applicaties (Appstore voor welzijn)

• Experimenteren en inspireren

• Kaders/draaiboek voor nieuwe 
zorgprocedures/ integratie in 
begeleidingsproces



Transparantie en regie 
over eigen gegevens
Mijn Burgerprofiel voor jongeren

Jeugdhulphistoriek vanuit Opgroeien

Dossierinzage makkelijk digitaal aanvragen

Spaarboekje
Akkoord 
Lopende aanvragen

Handelingsplan 
Framework
Words and pictures
evolutieverslag

“Mijn dossier / ikgroeiop (werktitel)”



Digitale werkruimte 
voor gezinnen & 
hulpverleners 

• inspiratie: samen1plan.nl

• Een veilige digitale werkruimte waar 
jongeren, netwerk & hulpverleners info 
kunnen delen, opslaan en samenwerken 
rond de gezinssituatie

à Behoeften en goede praktijken in kaart 
brengen

https://youtu.be/BP5m1ivUO1o


Toekomstbeeld

• Cfr samen1plan.nl
• Gedeelde 

handelingsplanning met 
hulpverleners en gezin 
samen

Mijn gezinsdossier: 
Digitale 
werkruimte voor 
gezinsplan

• Privacy-veilig!
• Met 1 klik rechtstreekse 

lijn
• Gebruiksvriendelijke tool, 

aansluiten bij leefwereld
• Ook voor context

Beeldbellen

• Vb. Google Classroom
• Iris-platform (CLB)
• Mijn.vaph
• …

Links:  online tools 
van partners  + 
infosites

• Eigen view op 
beschikbare informatie 
uit dossiersystemen in de 
jeugdhulp

• E-box
• Zakgeld (jeugdhulp)
• Regie over 

informatiedeling 

Ik groei op

• Online dagboek
• Zorgschrift/gedeelde 

agenda
• LifeCity-app
• Chat-lijnen

Hulpverlening



Overleg & samenwerking vanuit Opgroeien

• Netwerk E-inclusie

• Ambtelijke overleg digitalisering

• E-inclusie BNP-Paribas
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