
                                         

 

Online communiceren                                                                                    

in welzijnswerk, sociaal werk en geestelijke gezondheidszorg 
Beslishulp voor organisaties, beroepskrachten en stagiairs in coronacrisistijden 
 
versie 6 - 22 maart 2020  
 
In crisistijden is snelle en duidelijke besluitvorming nodig. 
Nu face-to-facecontacten beperkt of verboden zijn, vormt online communiceren een alternatief voor 
welzijnswerk, sociaal werk en geestelijke gezondheidszorg.  
De sense of urgency is groot. De uitdaging blijft om professioneel te blijven werken. 
Deze beslishulp helpt je te kiezen om snel de juiste online communicatietools in te zetten.  
 

1. Hoe maak je online contact mogelijk tussen individuen en hun omgeving? 
 

Voorbeelden: 
 

▪ contacten met bewoners van woon-zorgcentra  
▪ contacten tussen patiënten in ziekenhuizen die geen bezoek mogen ontvangen. 
 
Deze gebruiksvriendelijke tools kan je overwegen: 
 

▪ voor geschreven contact: 
o e-mail 
o berichten op smartphone (sms via internet) 
o Facebook-messenger 
o WhatsApp en Whatsappgroepen 
o Hangouts-Google  
o Chatten via Skype 
o Instagram 
o Snapchat 
o Telegram 
o Threema 
o Voor jongeren met een verstandelijke beperking: de chat- en e-maillmogelijkheid (met 

picto’s) binnen Wai-not 
 
▪ voor auditief contact: 
 

o Telefoon 
o Bellen of spraakopnamebericht via berichten op smartphone of WhatsApp 
o Skype zonder beeld 

 
▪ voor stilstaande beelden (foto’s of tekeningen voor mensen die minder (Nederlands-)talig zijn: 
 

o WhatsApp 
o Instagram 
o Snapchat 

https://www.facebook.com/messenger/
https://web.whatsapp.com/
https://hangouts.google.com/
https://www.skype.com/nl/
https://www.instagram.com/?hl=nl
https://www.snapchat.com/l/nl-nl/
https://telegram.org/
https://threema.ch/en
https://www.wai-not.be/
https://web.whatsapp.com/
https://www.skype.com/nl/
https://web.whatsapp.com/
https://www.instagram.com/?hl=nl
https://www.snapchat.com/l/nl-nl/


▪ voor videocontact: 
 

o Filmpje opnemen en verzenden via e-mail of social media 
o Facetime (op iPhones van Apple) 
o Hangouts-Google – als je een google-account hebt 
o Microsoft Teams – gemakkelijk chatten, beeldbellen en bestanden delen combineren 
o Slack 
o Signal (op Androidtoestellen, iPhones en pc) 
o Skype -  wellicht de bekendste – extra voordeel = typechat. Nadeel = account aanmaken 
o Whereby   - heel gemakkelijk videobellen gewoon vanuit je browser 
o Zoom  - gratis en vlot (beperkt tot 40 minuten als je met meerderen zoomt) 
o Jitsimeet  
 

▪ Een filmpje met een boodschap of een instructie opnemen en verzenden via Youtube, Vimeo, e-
mail en chat-tools: 

 

o MS Powerpoint: instructiefilmpje via: https://youtu.be/wz7OoUVMXZ0 
o Loom: instructiefilmpje via: https://youtu.be/sxcwsoIqRr4 
o Sceencast-o-matic:  instructiefilmpje via: https://youtu.be/6Dn9Jto_to0 
o Soapbox: instructiefilmpje via: https://wistia.com/soapbox 
o Een TikTok-filmpje 

 
▪ Online matchen van hulpvraag en (vrijwillig) aanbod: 

o helpper.be : thuishulp (gratis omwille van COVID-19) 
o Giveaday: organisaties plaatsen vrijwilligerswerkaanbod + kandidaat vrijwilligers 

zoeken aanbod op regio en thema 
o Roeselare helpt - een inspirerend voorbeeld 

 

 

2. Hoe communiceer je als hulpverlener of zorgverstrekker online met je cliënt? 
 

Als je als hulpverlener of zorgverstrekker online communiceert, staat volgende vraag centraal: 
‘Zal het online communiceren privacy-gevoelige gegevens bevatten?’ 
In deze context wordt vaak verwezen naar de GDPR, de geüpdate privacy-wet. Communicatietools 
kunnen conform deze wet werken of niet (of het is niet gekend).  
 

2.1. Online communiceren als hulpverlener/zorgverstrekker zonder privacygevoelige info 
 

Wat kan het doel zijn van die communicatie? 
 

▪ algemene info delen 
▪ een afspraak met een cliënt maken of verplaatsen 
▪ een herinnering sturen aan een cliënt 
… kortom: online communiceren waarbij geen privacygevoelige gegevens worden uitgewisseld. 
 
Gebruik maken van alle tools die we hierboven opsomden. 
 

Gebruik je social media (bijv. Facebook)? Communiceer dan vanuit een beroepsprofiel en niet vanuit 
je privéprofiel. En uiteraard denk je na over de inhoud van je posts, want ook tijdens #corona blijven 
we mediawijs.  
 

  

https://support.apple.com/nl-be/HT204380
https://hangouts.google.com/
https://products.office.com/nl-be/microsoft-teams/group-chat-software
https://slack.com/intl/en-be/?eu_nc=1
https://signal.org/
https://www.skype.com/nl/
https://whereby.com/
https://zoom.us/
https://jitsi.org/jitsi-meet/
https://youtu.be/wz7OoUVMXZ0
https://youtu.be/sxcwsoIqRr4
https://youtu.be/6Dn9Jto_to0
https://wistia.com/soapbox
https://www.tiktok.com/
https://www.helpper.be/
https://www.giveaday.be/
https://www.roeselare.be/roeselarehelpt


2.2. Online communiceren als hulpverlener/zorgverstrekker met privacygevoelige info 
 

Zodra in online communicatie privacygevoelige info wordt uitgewisseld, zet je in welzijnswerk en 
gezondheidszorg veilige onlinetools in. 
 

Privacyveilig e-mailen 
 

Wil je persoonlijke info van en over cliënten veilig via e-mail versturen? 
Mail die info via een versleutelde pdf in bijlage verzenden. 
 

Hoe maak je een versleutelde pdf? 
Sla je word-document op als een pdf. Bij de opties klik je aan: ‘document met een wachtwoord 
versleutelen’. Je cliënt kan die pdf dan enkel openen als hij/zij ook het wachtwoord kent. 
Dit wachtwoord stuur je dus niet mee in de e-mail met het document. 
Lees meer over professioneel e-mailen in welzijn en zorg 
 

Privacyveilig chatten 
 

(Anoniem) chatten vanuit een beveiligde chatomgeving kan enkel als de organisatie daarvoor een 
chattool ter beschikking heeft. 
In Vlaanderen werken vele welzijnsorganisaties die beveiligde chathulp aanbieden met één van de 
volgende chattools: 
▪ Php-live 
▪ Livecom 
▪ Serviant 
▪ SIT-tool 
Lees meer over professioneel chatten in welzijn en zorg. 
Registreer je voor het e-learningpakket over professioneel chatten in welzijn en zorg 
 

Kan je zelf geen chataanbod realiseren, verwijs dan naar ander chathulpaanbod. 
Dat is al een sterke vorm van dienstverlening!  
Vele chathulplijnen hebben hun aanbod uitgebreid in deze coronacrisistijd. 
Lees meer over het uitbreidende chathulpaanbod van 17 hulplijnen. 

 

Privacyveilig beeldbellen 
 

Beeldbellen is een algemene term voor ‘videogesprekken’. Skype is het bekendste merk. Maar Skype 
is geen GDPR-veilige tool.  
 

Wil je veilig beeldbellen vanuit welzijn en gezondheid met cliënten? 
 
… beeldbeltools die mogelijk beschikbaar zijn in je online samenwerkingsplatforms: 
▪ Microsoft teams - op voorwaarde dat je de GDPR goed hebt bekeken en bijkomende licenties 

hebt aangevraagd 
▪ G-suite van Google – als je als organisatie de nodige licenties hebt aangevraagd kan je veilig 

Handouts gebruiken 
 
… professionele beeldbeltools voor bedrijven en organisaties 
▪ Jitsimeet – bruikbaar en veilig op voorwaarde dat je ’t op je eigen server installeert waardoor je 

zelf beheer hebt op je data 
▪ Licom  - wordt reeds gebruikt door enkele organisaties die personen met een beperking 

ondersteunen  
▪ Whereby - Gebruiksvriendelijke tool uit Noorwegen. Niet specifiek afgestemd op de zorg. Gratis 

of betalend voor een professionele account.  

https://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulpmethodiek/optim-il/
https://www.phplivesupport.com/
https://www.livecom.nl/
https://www.serviant.nl/
https://sittool.com/
https://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulpmethodiek/ch-tlas/
https://elearning-onlinehulp.be/chatlas/
https://www.samvzw.be/nieuws/chathulplijnen-op-volle-toeren-door-coronacrisis
https://www.samvzw.be/nieuws/chathulplijnen-op-volle-toeren-door-coronacrisis
https://products.office.com/nl-be/microsoft-teams/group-chat-software
https://gsuite.google.nl/intl/nl/
https://jitsi.org/jitsi-meet/
https://www.licom.be/nl/welkom-bij-licom
https://whereby.com/


▪ Zoom (gratis (groepsgesprek max 40 min.) of betalend) – voor individuele of groepsgesprekken 
Deze Zoom is 'GDPR-compliant' maar niet 'healthcare compliant' - Zoom for Healthcare is dat wel 
(maar is betalend en duurder) - de zorgvariant van het bekende vergaderplatform - tot 10 
gelijktijdige gesprekken. Lijkt vooral geschikt voor (grotere) groepspraktijken. 

 
… professionele beeldbeltools specifiek voor welzijnswerk, sociaal werk of (geestelijke) 
gezondheidszorg 
▪ Advelox – focus op medische zorg - gratis eerstkomende 6 maanden.   
▪ Facetalk  - betalend maar gratis testaccount – voor gesprekken enkel op afspraak 
▪ Kara Connect - laagdrempelig systeem op maat van zorgprofessionals, afkomstig uit IJsland 
▪ Mobilea – rond beeldbellen is een ruimer online zorgsysteem beschikbaar 
▪ Praatbox - gratis - specifiek voor ouderenzorg 
▪ Siilo  - met focus op medische zorg 
▪ Therapieland zorgt voor een nieuwe beeldbelaanbod binnen hun online-aanbod voor geestelijke 

gezondheidszorg 
▪ Webcamconsult (gratis proefaccount) – voor gesprekken op afspraak en met open beeldbeluur 
 
Wil je snel op weg te zetten met veilig beeldbellen met cliënten 
 
 

▪ Drie instructiepresentaties zetten je op weg om snel professioneel beeldbellen in te zetten in 
sociaal werk, welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg 

▪ Beeldbellen voor hulpverleners -  UC Leuven Limburg neemt de beeldbeladviezen over en 
concretiseert ze in een stappenplan. 

 
Registreer je op SIMBA – alles over Succesvol Implementeren van Beeldbellen in Ambulante hulp en 
zorg. Hier vind je onder andere een vergelijkend overzicht van professionele beeldbeltools en een 
uitgebreide beslishulp welke beeldbeltool je best kiest 
 

Digitale zorgplatformen (voor thuiszorg of ouderenzorg) 

 
▪ Quli: een digitaal zorgplatform  
▪ Familienet: voor communicatie tussen voorziening, bewoners en familie. nu gratis voor 4 

maanden 
▪ 25-8: zorgtelefoon met beeld voor contact met naasten in woonzorgcentra 

 

 

Andere veilige online communicatietools 
 

Vanzelfsprekend zijn er nog andere veilige online communicatietools met cliënten mogelijk: chatbots, 
(begeleide of gemodereerde) fora, … Zulke tools ontwikkelen kan je echter niet van vandaag of 
morgen. Ze vergen een langetermijnplanning. 
 
 

  

https://zoom.us/
https://zoom.us/healthcare
https://www.advelox.com/caregivers/
https://facetalk.nl/
https://karaconnect.com/en/
https://www.mobilea.nl/
https://www.praatbox.be/
https://www.siilo.com/nl/start-met-siilo
https://therapieland.nl/nieuws/beeldbellen-via-therapieland-gratis-beschikbaar/
https://webcamconsult.com/nl/
https://www.onlinehulp-vlaanderen.be/beeldbellen-in-coronacrisis/
https://cdn.flxml.eu/r-952c123506e0b49cedd76b31ee6db7599639120471b89630
https://elearning-onlinehulp.be/simba/
https://www.quli.nl/
https://www.familienet.nl/try-familynet.html
https://25-8.eu/nl/news/zorgtelefoon-met-whatsapp-voor-contact-met-naasten#title


3. Hoe communiceer je online met groepen en gemeenschappen 
 
Vanuit sociaal werk en welzijnswerk werken we ook met groepen en gemeenschappen. Hoe bereik je 
hen online? 
 

Enkele verzamelsites: 
 

▪ online samenwerken voor projectwerking, co-creatie, co-productie en participatie  (Peter Van 
Mullem) 

▪ online sociaal werk met groepen en gemeenschappen – videobellen en chatten, webinars (Peter 
Van Mullem) 

▪ online interactie in functie van educatie en vorming, actie voeren en participatie (Per Van 
Mullem) 

▪ afstandsleren – concrete ideeën (Tommy Opgenhaffen) 
▪ telewerken (als je kinderen thuis zijn) (UC Leuven Limburg) 
 
 

4. Meer inspiratie … 
 
Nog meer concrete inspiratie vind je onder andere bij: 
▪ Kwetsbare mensen bereiken in tijden van Corona – SAM – steunpunt Mens en Samenleving 

bundelde een aantal initiatieven 
▪ Hoe onlinetools gebruiken in tijden van corona? – door Someflex - specialist in online (sociale 

media-) communicatie voor lokale overheden 
▪ Kortom – bundelt inspirerende praktijken rond communicatie in coronatijden vanuit lokale 

overheden 
▪ Overzicht beeldbeltools voor zorg en welzijn – door Smarthhealth uit Nederland 
▪ In4corona – In4care maakte een overzicht van  tools 
▪ Tips rond beeldbellen door ervaringsdeskundigen – door ICT&Health uit Nederland 
▪ 11 tools voor beeldbellen & online meetings – de suggesties van Frankwatching.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze tekst blijft in ontwikkeling. 
dit is versie 6 – 22 maart 2020 

 
Hier vind je een update van deze tekst 

 
Heb je zelf suggesties of links voor de volgende update? 

Bezorg die aan: philippe.bocklandt@arteveldehs.be  

Heb je een concrete vraag over het inzetten van onlinetools voor het communiceren met individuen 
of hun context ? 
Stuur dan je concrete vraag (met de nodige info over de organisatiecontext van waaruit je de vraag 
stelt) per mail naar … 
… philippe.bocklandt@arteveldehs.be (Netwerk Onlinehulp Vlaanderen) 
… olaf@steunpuntgg.be (Olaf Mindermann van Steunpunt Geestelijke Gezondheid) 
… sandra.beelen@samvzw.be (SAM – steunpunt Mens en Samenleving) 
Je zal dan zo snel mogelijk en zeker binnen de drie werkdagen een antwoord verwachten. 
 

 

 

https://onlinesow.weebly.com/samenwerken.html
https://onlinesow.weebly.com/communicatie.html
https://onlinesow.weebly.com/interactie.html
https://www.klasse.be/219752/hoe-doe-je-aan-afstandsleren/
https://www.ucll.be/research-expertise/thuis-werken-met-kinderen-hoe-pak-je-dat-aan
https://www.samvzw.be/nieuws/kwetsbare-mensen-bereiken-tijden-van-corona?utm_source=Nieuwsbrief+SAM&utm_campaign=5414fe6cb3-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_20_10_01&utm_medium=email&utm_term=0_cebed66179-5414fe6cb3-53685925
https://www.someflex.be/blog-someflex/welke-online-tools-gebruiken-waarvoor-corona
https://www.kortom.be/
https://www.smarthealth.nl/beeldbellen-zorg
https://www.in4care.be/in4corona
https://www.icthealth.nl/blog/videobellen-met-clienten-tip-tricks-van-ervaringsdeskundigen/
https://www.frankwatching.com/archive/2020/03/20/tools-voor-videobellen-online-meetings/
https://www.onlinehulp-vlaanderen.be/online-in-coronacrisis/
mailto:philippe.bocklandt@arteveldehs.be
mailto:philippe.bocklandt@arteveldehs.be
mailto:olaf@steunpuntgg.be
mailto:sandra.beelen@samvzw.be

