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“We wisten van tevoren dat jongeren via de computer gemakkelijker over 

gevoelens praten dan face to face. Dat blijkt uit onderzoek en daarom heeft 

Tjallingahiem online coaching ontwikkeld”, vertelt Niels. “Maar het effect 

blijkt nog veel groter dan voorzien. Jongeren delen op het afgeschermde plat-

form hun interesses, vragen, wensen, onzekerheden, eigenlijk alles wat hen 

bezighoudt. Ook de heftige dingen. Ze geven online gemakkelijker signalen 

als ze gepest of geslagen worden. Of als ze diep van binnen heel ongelukkig 

zijn. Kortom, er komt informatie boven tafel die een nieuwe richting kan 

geven in de reguliere behandeling en begeleiding van onze jongeren. Boven-

dien blijkt het platform een plek waar de jongeren zich meer gezien, gehoord 

en gewaardeerd voelen. De interactie en betrokkenheid zijn groter door al die 

ogenschijnlijk kleine contactmomentjes.”

NADER TOT ELKAAR
De grote winst van online hulp en coaching is volgens Niels de gelijk-

waardigheid. “We komen letterlijk nader tot elkaar via Jouwomgeving.nl. 

De jongeren delen meer met ons, maar wij delen ook meer met hen. De 

hulpverleners die al meedoen, rapporteren bijvoorbeeld ook online over 

het behandeltraject. Een bewuste keuze die als boodschap aan de jongeren 

geeft: het gaat over jou, dus er zijn geen geheimen. Die openheid brengt rust 

én hernieuwde motivatie. Want wat blijkt? Veel cliënten hadden voorheen 

het idee dat rapportages vooral over hun minder rooskleurige kanten gaan. 

Terwijl ze nu ontdekken dat er juist ook veel positieve punten in hun 

ontwikkeling worden benoemd. Dat geeft natuurlijk een heel ander gevoel!”

OPEN EN DIRECT
Van behandelaars en begeleiders vraagt online hulpverlening een fl inke 

omslag in denken en doen. Om te beginnen is voor online rapporteren een 

toegankelijke schrijfstijl  nodig. “De jongeren moeten het snappen, dus we 

formuleren kort, SMART, heel open en direct. Het is zoals het op dat mo-

ment is, positief of negatief, zonder verdere aannames of verklaringen. Mocht 

het nodig zijn om als collega’s onderling informatie of vragen te delen, dan 

kan dat binnen de groepsrapporten of een speciale map voor calamiteiten 

en bijzonderheden waarin cliënten geen inzage hebben. Toch blijkt zoveel 

mogelijk openheid handig, want de jongeren spreken ons erop aan als we 

bijvoorbeeld hun uitspraken of gedrag anders hebben opgevat dan bedoeld. 

Zo voorkomen we misverstanden en merken de jongeren dat wij hen serieus 

nemen. Dat we het echt sámen doen.”

PROCESVERSNELLING
De grootste verandering schuilt voor hulpverleners in het extra contact met 

de jongeren. “Met Jouwomgeving.nl kunnen we dagelijks volgen wat cliënten

bezighoudt. Dat biedt prachtige kansen, maar we kunnen onmogelijk hele 

dagen online zijn”, benadrukt Niels. “Daarom is het nodig om verwachtingen

af te stemmen en duidelijke afspraken te maken, bijvoorbeeld over reac-

tietijd. Overigens kunnen we de extra tijdsinvestering in online hulpverlening

dubbel en dwars terugverdienen. Behandelaars die al met Jouwomgeving.nl 

werken, winnen namelijk tijd en vooral kwaliteit in hun face to face contact 

met jongeren. Je kunt immers meteen tot de kern komen als je weet wat zich 

die week eerder allemaal heeft afgespeeld. Sterker nog, vaak hebben ze door 

tussentijdse online reacties alweer nieuwe processen in gang gezet, waardoor 

ontwikkelingen sneller gaan. Ook de begeleiders en coaches hebben veel 

intensiever contact en kunnen sneller anticiperen op wat er bij de jongeren 

speelt.”

WERELD TE ONTDEKKEN
Niels is er van overtuigd dat het effect van online coaching zo groot is omdat 

jongeren het echt leuk vinden er mee te werken. “Hiermee sluiten we direct 

aan op hun belevingswereld. Zij willen graag experimenteren met internet en 

met Jouwomgeving.nl bieden we hen daarvoor een beschermde omgeving. 

Aan de slag gaan met werkpunten verloopt veel speelser en met meer plezier, 

omdat we het serieuze met het aangename verbinden. En we staan pas aan 

het begin, want er valt nog een hele wereld te ontdekken. Door de integratie

van Jouwomgeving.nl in bestaande behandel- en begeleidingstrajecten, 

ontstaan interessante nieuwe perspectieven. Ook dit is een kwestie van maat-

werk en voortdurend toetsen en evalueren. Maar het staat als een paal boven 

water dat we een (snel)weg zijn ingeslagen die baanbrekende effecten zal 

hebben op ons werk.”

De uitspraak ‘ik wil wel delen, maar niet praten’ blijkt sterk van toepassing op jongeren met een licht 

verstandelijke beperking. Tjallingahiem is aangenaam verrast door de openhartigheid van hun 

cliënten op het online platform Jouwomgeving.nl. “Dit concept brengt echt een revolutie teweeg 

in de hulpverlening”, stelt groepsleider en online coach Niels Bloembergen. “Er ontstaat een totaal 

nieuwe vorm van communiceren die een belangrijk verschil kan maken.”

Jouwomgeving.nl is een afgeschermd online platform voor jongeren waar ze vragen, ervaringen en emoties kunnen delen via het berichtenboek of mail en een 
dagboek kunnen bijhouden. Ze beheren ook online hun persoonlijke werkplan en de vorderingen die ze maken. Behalve de jongere zelf, krijgen alleen direct 
betrokkenen bij de hulpverlening toegang tot het platform: ouders, behandelaar en begeleider en soms ook leerkrachten of externe hulpverleners. Zij krijgen door 
Jouwomgeving.nl meer inzicht in de denkwereld van de jongere en kunnen samen één lijn volgen in het zorgtraject.

Het online platform Jouwomgeving.nl ging - na een ontwikkelingstijd van twee jaar, met diverse proefballonnen en pilots - in de zomer van 2013 offi  cieel online 
voor een geselecteerde groep jongeren en hulpverleners. De start is een groot succes en het ‘virus’ verspreidt zich als een olievlek binnen Tjallingahiem. De meeste 
teams onderzoeken nog hoe en voor wie het concept het beste kan worden ingezet, maar de eerste ervaringen zijn veelbelovend. En het mooie is dat dit keer de 
jongeren een voorsprong hebben! De meesten pakken Jouwomgeving.nl als vanzelfsprekend op, terwijl menig hulpverlener nog moeten wennen aan het denken 
en werken binnen een online concept. Een kwestie van ontdekken door te doen, zoals Tjallingahiem zo eigen is.
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