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Zijn online groepsgesprekken een tijdelijke oplossing of een blijvend alternatief voor fysieke bijeenkomsten?

Als samenkomen even niet meer kan of mag

Elkaar ontmoeten en ervaringen delen is hét fundament van de meeste zelfhulpgroepen. Daar trekt de coron-
acrisis abrupt een streep door. De strenge social distancing-regels dagen groepen en verenigingen uit om 
te zoeken naar creatieve manieren om lotgenotencontact op afstand mogelijk te maken. Je kunt ui teraard 
nog steeds bellen en mailen, maar mensen willen elkaar ook zien, in de ogen kunnen kijken, zich verbon-
den voelen met elkaar. Gelukkig beschikken we over een heel arsenaal aan digitale communicatietools om 
groepsgesprekken anders te organiseren. 

Een goed alternatief is bijvoorbeeld videobel-
len. Nieuw is beeldbellen natuurlijk niet. In de 
bedrijfswereld zijn conference calls al lang inge-
burgerd voor zakelijk overleg met internationale 
contacten. Maar het is toch vooral de corona-
crisis die niet alleen telewerk, maar ook online 
videogesprekken in een stroomversnelling heeft 
gebracht. Gezinnen en families, gehospitaliseerde 
patiënten, vriendengroepen,  sportclubs, groepen 
en  verenigingen experimenteren met alternatieve 
kanalen, zoals Skype, Whatsapp, Facetime, Zoom 
enz. 

Ook zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen maken dankbaar gebruik van de beschikbare opties als 
alternatief voor hun fysieke bijeenkomsten. Sommige verenigingen zijn er al aardig mee vertrouwd, andere 
groepen hebben nog wat last van koudwatervrees. Ze stellen het samenzijn liever uit totdat fysieke bijeen-
komsten opnieuw veilig kunnen verlopen.

In afwachting zorgen online groepsgesprekken voor het behoud van contact en verbondenheid tussen 
lotgenoten. Deze tijdelijke oplossing kan een volwaardig alternatief bieden voor som mige doelgroepen of 
bijzondere situaties: mensen met mobiliteitsproblemen, grote geografische  spreiding van leden, weers-
omstandigheden enz. Groepen kunnen er ook voor kiezen om fysieke ontmoetingen af te wisselen met online 
groepsgesprekken. Voor ieder wat wils dus!

Eerste indrukken van deelnemers

Fysieke ontmoetingen en online gespreksgroepen hebben veel gemeenschappelijk, maar worden door de 
deelnemers toch als anders ervaren. Niet noodzakelijk slechter, wel anders. Het is voor iedereen nog wat 
uitzoeken en even wennen. Maar de reacties van sommige groepen zijn na een paar weken uitproberen toch 
overwegend positief. Ze zijn blij met het alternatief. Het lotgenotencontact, de verbinding en uitwisseling 
kunnen gewoon doorgaan, weliswaar in een iets andere vorm. 

Sommigen dromen al luidop van een uitbreiding of een mengvorm na het coronatijdperk. De meeste deelne-
mers zijn aangenaam verrast, blij met de tijdswinst, het comfort en de veiligheid van het eigen huis. Anderen 
vinden het misschien maar niets en dat is ook perfect normaal. 
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Het vraagt een beetje aanpassing, ook van ons brein

De meeste mensen vinden online gespreks-
groepen een prima alternatief voor fysiek 
lotgenoten contact. Tegelijk ervaren ze deze vorm 
van overleggen best wel lastig en vermoeiend. Dat 
komt omdat mensen, in tegenstelling tot wat vaak 
wordt beweerd, niet kunnen multitasken. Ons 
brein kan verschillende taken tegelijk moeilijk aan. 
Een online groepsgesprek vergt net een hoge mate 
van multitasken. Op hetzelfde moment moet je 
brein verschillende bewegende beelden observe-
ren, registreren en daarop reageren. Je kijkt ook 
nog eens voortdurend naar jezelf. Dat leidt af en 
vergt veel van je brein. 

Toch kan je met een beetje extra aandacht van een online groepsgesprek een succes maken en zorgen voor 
verbinding, herkenning en ondersteuning.

Praktische randvoorwaarden

Een goede voorbereiding is voor online groepsgesprekken meer dan het halve werk. Welke platform kies je? 
Waar hou je best rekening mee? Wie en hoe nodig je mensen uit? Hoeveel tijd trek je uit? 

Enkele aandachtspunten:

1. Kies een geschikt platform

Belangrijk bij de keuze van het platform is dat je kiest voor een laagdrempelig systeem waar-
door deelnemers zelf niets hoeven te installeren. Voor de meeste mensen, zeker voor de iets 
oudere generatie, is het een nieuwe vorm van communiceren. Maak het hen dus zo makkelijk 
mogelijk. Niet perfect, maar wel heel populair en erg laagdrempelig is Zoom. Je moet enkel op 
een aan jou toegestuurde link klikken. Gemakkelijk, toegankelijk en eenvoudig!

 
Wellicht ken je ook enkele tools uit dit overzicht van mogelijke communicatiekanalen:

http://www.zelfhulp.be/actueel/tools-om-contact-te-houden-met-lotgenoten

Vind inspiratie bij het alternatieve aanbod van lotgenotengroepen:

http://www.zelfhulp.be/actueel/overzicht-lotgenotencontact-in-tijden-van-corona

2. Schenk aandacht aan je eigen setting

Hoe je in beeld komt, bepaalt sterk de sfeer van het groepsgesprek. Enkele tips:

•	 Zorg voor een rustige plek in huis met een neutrale achtergrond. Een effen achtergrond zorgt voor 
een betere beeldkwaliteit en minder afleiding. Beperk zoveel mogelijk afleidingen (een kat die over 
het toetsenbord loopt, een huisgenoot die door het beeld loopt, een blaffende hond, renovatie werken 
…)
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•	 Gebruik bij voorkeur oordopjes of een headset. Dat tempert achtergrondgeluiden en versterkt ook je 
eigen stem. Bovendien blijft het groepsgesprek afgeschermd en worden je huisgenoten niet gestoord.

•	 Zorg voor voldoende licht en vermijd tegenlicht (met je rug naar het raam zorgt voor tegenlicht en 
een donker profiel). Zorg voor een zijdelingse of frontale lichtbron (een lamp, een raam …)

•	 Test je camera en geluid op voorhand. 

•	 Zorg voor een goede internetverbinding zodat je beeld en geluid niet haperen tijdens het gesprek. 
Een bekabelde internetverbinding zorgt voor meer stabiliteit.

•	 Kies de juiste positie van je camera als je een beetje goed voor de dag wil komen. Staat die te laag, 
dan zien anderen vooral veel plafond of veel neus. Voor anderen lijk je een drenkeling die beneden 
in beeld boven water probeert te blijven … Of net het tegenovergestelde: als iemand die vanuit de 
hoogte neerkijkt op de andere deelnemers. Positioneer je beeldscherm en camera op ooghoogte, je 
kan bijvoorbeeld je laptop of tablet op een dik boek of op een doos plaatsen. 

•	 Richt je beeldscherm zodanig dat je gezicht zowel 
 horizontaal als verticaal goed in het midden van het scherm 
is geposi tioneerd. Zorg ervoor dat je ogen op ongeveer een 
derde van de bovenrand (zie bovenste rode stippen) zicht-
baar zijn. Zo heb je nog een klein beetje ruimte boven het 
hoofd en voelt jouw beeld voor de anderen aangenaam aan.

•	 Geef de voorkeur aan je laptop of tablet voor een video-
gesprek. De kwaliteit van een online groepsgesprek op een 
smartphone is vaak minder goed en het scherm is te klein 
om een grotere groep mensen goed in beeld te brengen.

•	 Leg pen en papier naast je laptop zodat je iets kan noteren waar je later op terug wil komen.

3. Netiquette bij beeldbellen

•	 Kom op tijd! Meer nog dan bij een fysiek overleg is het belangrijk om stipt op tijd aan te melden.

•	 Aandacht voor timing is bij een online gespreksgroep van cruciaal belang omdat dit intens en 
 vermoeiend is. Onderzoek toont aan dat je een online meeting best beperkt tot een uur. Je kan even-
tueel wel een korte pauze inlassen en nadien nog even tijd uittrekken om af te ronden. Het is aan te 
bevelen om regelmatig (bijvoorbeeld wekelijks of tweewekelijks) een korte samenkomst te organise-
ren in plaats van een maandelijkse marathonmeeting.

•	 Beperk alle informatie die jou kan afleiden. Het kan helpen om je eigen beeld uit te schakelen zodat je 
daardoor al minder afgeleid bent. 

•	 Vraag mensen even de hand op te steken als ze het woord willen nemen. Daar bestaat 
zelfs een functionaliteit voor!

•	 Ook bij een online groepsgesprek is een goede moderator heel belangrijk. Die verwelkomt de 
deel nemers, zorgt dat iedereen aan bod komt, bakent onderwerpen af, vat ze samen en rondt 
 gesprekstopics af.

•	 Oogcontact draagt bij tot de goede sfeer bij een online groepsgesprek.  Kijk nu en dan rechtstreeks in 
de camera in plaats van naar de beelden van de deelnemers. Zo voelt iedereen zich gezien.  
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Als je enkel kijkt naar de beelden van de deelnemers, kruisen de blikken elkaar steeds en is er geen 
oog contact. Dat voelt bevreemdend aan.

•	 Wees je bewust van je lichaamstaal en bewegingen. Ook dat wordt uitvergroot op het scherm. 
Een wenkbrauw optrekken wordt door iedereen opgemerkt. Ook andere bewegingen, zoals een 
kop  koffie drinken, naar iets grijpen, even afgeleid zijn … Het wordt allemaal uitvergroot en is voor 
 iedereen zichtbaar.

•	 Stop met multitasken: check je mail niet en negeer dat binnenkomende sms’je. Focus voor deze korte 
tijd volledig op het gesprek.

•	 Maak gebruik van de mute-knop (= geluid dempen) als er bij jou veel achtergrondgeluiden zijn, zoals 
spelende kinderen, een blaffende hond … Denk eraan de mute-knop opnieuw aan te zetten als je het 
woord wil nemen.

4. Deelnemers uitnodigen

•	 Afhankelijk van het doel van je gespreksgroep bepaal je het aantal deelnemers. Net als bij een  fysieke 
samenkomst beperk je een gespreksgroep ook best tot een groep van minimum 3 tot een 8-tal 
 personen. Bij grotere belangstelling kan je de deelnemers opsplitsen en 2 sessies voorzien.

•	 Nodig de deelnemers uit door hun de link naar de bijeenkomst te mailen, samen met de agenda-
punten. Wie nog niet vertrouwd is met online gespreksgroepen, stelt een woordje uitleg op prijs. 
Geef daarom korte instructies: je hoeft niets te installeren, klik op het afgesproken tijdstip op de link, 
controleer vooraf je beeld en geluid, maak gebruik van oortjes als je  huisgenoten hebt ...

•	 Vraag de deelnemers om hun deelname te bevestigen. Zo heb je voldoende tijd om bij een groot 
 aantal deelnemers een bijkomende meeting te organiseren.

•	 Vraag de deelnemers of ze iets specifieks willen vragen, vertellen of bespreken tijdens het groeps-
gesprek.

•	 Zet de link voor je meeting niet openbaar (bijvoorbeeld niet in een publieke Facebookgroep).  
Zo vermijd je ongewenste gasten.

Het inhoudelijke verloop van een online gespreksbijeenkomst

1. Deelnemers ontvangen en verwelkomen

•	 Als gastvrouw of -heer heb je de keuze om de ‘deur wat vroeger te openen’ of de gespreksruimte en-
kel op het afgesproken uur ter beschikking te stellen. Je kan ook beslissen dat mensen eerst  moeten 
‘aanbellen’ (waiting room) vooraleer ze toegang krijgen tot de gespreksgroep. Mensen vinden het 
soms ook wel fijn als de gespreksruimte wat vroeger beschikbaar is zodat ze al wat informeel kunnen 
kennismaken. Precies zoals bij face-to-face bijeenkomsten!

•	 Je kan ook iedereen tegelijk op het afgesproken uur toegang verschaffen. In dat geval is er geen 
ruimte voor small talk. Je verwelkomt de mensen kort en je gaat over naar de volgende stap.

•	 Mogelijk zit er wat ruis op de lijn: een beeld ontbreekt, deelnemers horen je niet of sturen een mail 
dat de link niet werkt. Voorzie hiervoor wat extra tijd, zeker als mensen voor de eerste keer aan dit 
soort online gesprekken deelnemen. Verzamel vooraf wat instant tips voor veelvoorkomende  
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vragen: hoe krijg je iedereen in beeld, hoe zet je geluid aan en uit, hoe kan je chatten, hoe kan je iets 
op je scherm delen enz.

2. Inleiding en praktische afspraken

•	 Stel jezelf kort voor als lotgenoot, begeleider of professional.

•	 Overloop de basisregels: doel van de samenkomst, keuze voor online gespreksgroep, jouw taak als 
moderator, timing en verloop van de sessie, verzoek om korte interventies, luisteren naar elkaar, niet 
onderbreken en afspraken rond het einduur.

•	 Vraag even na of alles duidelijk is en of er nog vragen zijn.

3. Kennismaken met elkaar

•	 Als organisator ken je de deelnemers minstens al via hun mailadres waarmee ze zich hebben  
ingeschreven.

•	 Informeer of er mensen bij zijn die elkaar reeds kennen of voor het eerst deelnemen.

•	 Vraag iedereen om zichzelf kort voor te stellen (1 min.) gezien de beperkte tijd. Laat hen gewoon even 
hun naam en hun reden van deelname vertellen.

•	 Informeer of er iemand vooraf iets wil meedelen: vroeger vertrekken, bijzondere ervaring, dringende 
vraag  ...

4. Bepaal een thema en beperk je tot 1 onderwerp

•	 Tijdens een eerste online ontmoeting kan het onderwerp simpelweg zijn: hoe gaat het met iedereen? 
Welke impact heeft deze coronatijd op jou en je situatie? Hoe voel je je bij deze online ontmoeting?

•	 Als je vooraf een onderwerp of vraag doorgespeeld kreeg, kan je die even samenvatten. Vraag of 
 andere deelnemers hierop willen reageren met een verhaal, een vraag, een ervaring …

•	 Voorbeelden van mogelijke thema’s: de actualiteit, omgaan met eenzaamheid, gezinsrelaties, impact 
op het werk, reactie van de omgeving …

•	 Beperk je tot één onderwerp per bijeenkomst. Andere onderwerpen noteer je voor een volgende 
bijeenkomst.

5. Aandacht voor herkenbaarheid en uitwisseling

•	 Vraag naar herkenbaarheid en ervaringen rond het thema of het verhaal dat iemand brengt. Vraag 
mensen rechtstreeks naar een reactie — de beurtwisseling kan een ongemakkelijk gevoel geven —, 
reageer met lichaamstaal (knikken, glimlachen, aanmoedigen …) of stel bijkomende vragen.

•	 Speel elke interventie terug in de groep: herkenbaarheid, mening, gevoel bevragen bij de anderen …

•	 Wat kan inspireren, bemoedigen, nuanceren, relativeren … ?

•	 Benoem ook wat je meent op te merken in de lichaamstaal: verbazing, herkenbaarheid, akkoord of 
niet akkoord …?
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6. Aandacht voor sfeer, lichaamstaal en emoties

•	 Meestal is er geen vertraging op het bewegende beeld. Maak daar dan zeker gebruik van: maak oog-
contact door rechtstreeks in de camera te kijken, knik bemoedigend, buig wat meer naar het scherm 
toe zodat de ander voelt dat je volle aandacht geeft. Toon begrip en medeleven met lichaamstaal.

•	 Zeg wat je ziet en voelt: “ik zie dat je het moeilijk hebt”, “dit moet heel lastig voor je zijn”, “ik wou dat 
dit scherm nu niet tussen ons was” ...

•	 Geef anderen de kans om te reageren. Wie herkent dit gevoel, wie heeft dit ook meegemaakt?

•	 Vraag aan anderen wat voor hen heeft geholpen, hoe hebben zij dit aangepakt, hoe zijn zij hiermee 
omgegaan?

•	 Een online groepsgesprek kan geen fysieke ontmoeting vervangen. Soms hangt er een bevreem-
dende sfeer. Zo zorgt het turn-taking-mechanisme (beurtwisseling) van de software voor een zekere 
 vertraging op het gesprek, een beetje vergelijkbaar met een gesprek op lange afstand. Dat maakt 
het moeilijk om in te schatten wanneer je mag inpikken of het gesprek mag overnemen. Je ziet niet 
meteen een reactie op hetgeen je zegt en iedereen lijkt je roerloos aan te staren. Er zit namelijk ook 
vertraging op de lichaamstaal van de groepsleden. Dat gevoel wordt versterkt als deelnemers onder-
tussen met iets anders bezig zijn. Een kruisend oogcontact draagt ook niet echt bij tot een gevoel van 
verbondenheid en betrokkenheid. 

•	 Bij online gesprekken zit er letterlijk een scherm tussen de mensen. Tijdens emotionele  momenten 
kan dit écht als een muur aanvoelen. Door de vertraging van de software en de beurt wisseling komen 
reacties van anderen niet meteen door. Technologie is op dat vlak jammer genoeg meer een rem dan 
een meerwaarde. 

•	 Probeer het afstandelijke effect zoveel mogelijk te verzachten door je volle aandacht te richten op 
het gesprek. Kleine onbewuste handelingen worden immers snel (onterecht) ervaren als een gebrek 
aan interesse: wegkijken, opstaan, iets gaan halen, een gesprek voeren met iemand buiten beeld, een 
binnenkomende mail of sms lezen, uit beeld verdwijnen, een lege stoel … Geef het gesprek je volle 
aandacht en laat je niet afleiden. 

7. Samenvatten, evalueren en afronden

•	 Een online gespreksgroep is intens en vermoeiend. Zet een wekkertje of een alarm dat je na een uur 
verwittigt.

•	 Geef af en toe aan hoe lang de deelnemers nog kunnen uitwisselen. Geef kans op wat extra tijd (max. 
15 min.) indien nodig.

•	 Nodig mensen uit om nog iets afsluitend te delen met de groep.

•	 Evalueer met een korte rondvraag. Hoe hebben mensen dit ervaren? Wat kunnen we de volgende 
keer anders of beter doen? Welke tips hebben de deelnemers?

•	 Maak eventueel een nieuwe afspraak: leg datum, tijdstip en eventueel thema vast.

•	 Bedank alle deelnemers, neem op een hartelijke manier afscheid en wuif eventueel  naar elkaar. Zelfs 
daar bestaat een icoontje voor!


