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Landelijke belangstelling voor jouwomgeving.nl   Direct na de introductie was er vanuit het hele land belangstelling voor JouwOmgeving.nl. Zo werd jouwomgeving.nl gepresenteerd tijdens 
het Congres Online Hulpverlening 2012 op 1 november 2012 in het Beatrix Theater in Utrecht. De integrale inzet van jouwomgeving.nl werd nader toegelicht in een workshop. Op 11 september is 
jouwomgeving.nl gepresenteerd op een studiemiddag in Amsterdam over E-inclusie van mensen met een verstandelijke beperking.

Voor de ontwikkeling van online hulpverlening onderhield 
Tjallingahiem in 2012 nauw contact met NHL Hogeschool. 
We maakten gebruik van de mogelijkheden van verschilllende 
NHL-lectoraten. 

Zo gaf lector Sjoerd de Vries, van het lectoraat 
Social Media, een awareness workshop voor managers en 
gedragswetenschappers. Met Wouter Stol, lector Cybersafety 
werden de eerste contacten gelegd voor onderzoek naar de 
mediawijsheid bij kinderen en jongeren met een licht 
verstandelijke beperking.  

M.A.T.T.I.E
Last but not least is er de samenwerking tussen het NHL- 
Tjallingahiem lectoraat van lector Jelle Drost en het lectoraat 
iHuman van lector Ate Dijkstra. Deze samenwerking 
leverde een bijzondere app op: M.A.T.T.I.E. 
M.A.T.T.I.E. is een unieke app die de vaardigheden van 
jongeren vergroot bij het oplossen van problemen. 
Vrijdag 24 mei presenteert Tjallingahiem deze app tijdens 
het symposium LVB, sociaal sterker! Samen op weg met 
M.A.T.T.I.E. Dit symposium sluit het NHL-Tjallingahiem 
lectoraat af. 

Samen op weg met M.A.T.T.I.E

[Start mail Carolien aan vader:]

Hoi papa, 

Ik ben weer in Drachten. De terugreis ging goed. Was wel irritant koud! En ik 

miste je ook een beetje. Gelukkig niet meer zo erg als in het begin. En nu kan 

ik je lekker gelijk weer mailen. Heb je mama over ons interview verteld? Heb je al 

iets gehoord van de fotograaf? Ik ga Alies zo ook nog mailen. Later, Carolien

Ha meid, 

Zo, weer thuis in Drachten? Alles goed gegaan? Ben ook benieuwd wanneer 

we op de foto gaan. En waar. Zou natuurlijk leuk zijn in jouw kamer in 

Drachten. Maar het kan ook hier thuis, in Leeuwarden. We horen wel wat ze 

willen. Jij vindt het misschien ook wel even fijn om thuis te zijn. 

Ik weet dat je dat mist. Wij missen jou ook meisie. Tot snel,  x vader

Hoi Alies, 

Nou dat gesprekje ging goed hoor. Carolien en ik hebben van alles over 

JouwOmgeving verteld. Carolien praat toch het makkelijkst wanneer ze 

tegenover iemand zit. Dat gaf ze ook nog aan. Dat ze liever face-2-face met 

iemand praat dan dat ze chat. Als haar coach weet jij dat natuurlijk beter 

dan wie ook.  

Toch moet Carolien natuurlijk af en toe haar ei kwijt. Ze deelt haar 

gevoelens niet snel met de andere jongeren. Daar praten ze gewoon niet over. 

JouwOmgeving is daarvoor ideaal. Voordat wij gebruik maakten van 

JouwOmgeving belde Carolien me om de haverklap. Logisch, ze mist ons, ze 

mist haar thuis. Maar soms belde ze zoveel, dan nam ik gewoon niet op. 

Tegenwoordig bellen we veel minder. We mailen nu. Veel beter. 

Alies, we hebben volgende week volgens mij nog een afspraak. Weet jij nog 

hoe laat ook alweer? Sorry, dat ben ik even kwijt. Ik hoor wel van je, 

Jelthe Rozema

Hoi, 

Zo, alweer een paar dagen geleden dat ik schreef. Had vandaag een echt 

interview. In Leeuwarden bij Tjallingahiem, met mijn vader. Over Jouw 

Omgeving. Die vrouw wilde echt alles weten. Wat ik schreef, wanneer. Heb haar 

verteld dat ik veel van me afschrijf, als ik blij ben of boos. Dat is toch zo. 

Niet elke dag natuurlijk, maar best vaak. Typen gaat lekker snel. Gelukkig. 

Van het schrijven met een pen kreeg ik een lamme hand. Daar had ik echt 

geen zin in. Dat deed ik nooit. 

JouwOmgeving is ook wel handig voor de doelen waar ik aan werk. 

En ik hou lekker veel beltegoed over. Ik bel mijn vader nu veel minder. 

We mailen via JouwOmgeving. Dat heb ik niet zelf verteld aan die vrouw. 

Dat vertelde mijn vader.

Ze wilde ook weten wat ik van JouwOmgeving vond. Nou, dit dagboek is

 leuk. Maar JouwOmgeving mag wel wat minder saai. Laten ze er wat leuke 

spelletjes opzetten ofzo. Het kan best vrolijker. Ze vroeg of ik er dan geen foto’s 

enzo opzette. Maar dat doe ik wel op Facebook. Daar chat ik lekker met vrienden, 

doe ik spelletjes en deel ik foto’s. JouwOmgeving is privé. Voor mij, mijn vader 

en Alies, mijn coach. 

Nu nog snel even mijn vader mailen. We moeten nog samen op de foto. 

Contact, mailen, delen 
en lekker alles van je 
afschrijven!

11 maart 2013

11 maart 2013

12 maart 2013

14 maart 2013

Tjallingahiem startte in 

juni 2012 met JouwOmgeving. 

Een online hulpomgeving die aansluit 

bij de belevingswereld van jongeren. 

Vader en dochter 

             online op 

        jouwomgeving.nl

Jongeren bepalen zelf met foto’s en een eigen lay-out hoe ‘hun omgeving’ 
eruit ziet. Ze creëren een eigen, gebruiksvriendelijke omgeving. Die delen ze 
met hun behandelaar, coach en ouder. “Dat het programma jongeren aanspreekt, 
is de eerste winst. Dit sluit beter aan op hun belevingswereld dan de log-
boeken en formulieren met actiepunten waar we voorheen mee werkten. Ze 
delen hun emoties veel sneller online dan dat ze op een  begeleider afstappen. 
Dat zijn ze ook gewend door de sociale media.”

Jongeren kunnen vragen stellen en hun emoties delen via de mail of via het 
berichtenboek. Mailtjes komen automatisch bij de betrokkenen terecht. In het 

dagboek houden ze bij hoe ze zich voelen en waar ze moeite mee hebben. Ook 
hun persoonlijk werkplan staat in JouwOmgeving. Hier kunnen ze hun eigen 
doelen bijhouden, actiepunten afvinken en van commentaar voorzien met 
eenvoudige hulpmiddelen zoals smileys.

Ouders kunnen, net als de behandelaar en begeleider, online meekijken, delen 
en reageren. “Zij zijn hierdoor veel meer betrokken bij de behandeling van 
hun kind. Ze volgen hun ontwikkeling en krijgen inzicht in de denkwereld 
van hun kind. Dat is een enorme vooruitgang. Ook het contact tussen ouders 
en hulpverleners verloopt soepel via JouwOmgeving.”

“JouwOmgeving maakt de ontwikkeling van jongeren inzichtelijk voor alle betrokkenen. Iedereen is dan 

ook enthousiast: ouders, kinderen, de coaches maar ook de behandelaars”, vertelt coach Alies de Graaf. Zij is 

vanaf het begin betrokken. “We startten in juni 2012 met een pilot, maar inmiddels benut iedereen  

JouwOmgeving optimaal. Cliënten, ouders en hulpverleners hebben een eigen account.”


