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JOUW DIGITALE OMGEVING

Hulp waar en 
wanneer jij het wilt

I“Ik dacht altijd: wat doen die begelei-
ders op de computer, wat schrijven ze 
over mij?” Rianne (18) vertelt samen 
met begeleider Niels Bloembergen in 
de woonkamer van de woon-train 
groep van zorgorganisatie Reik in 
Drachten over het digitale platform 
Jouw Omgeving. Je gebruikt het sys-
teem door in te loggen op een web-
site. Dus je kunt het bereiken op elke 
plek met een internetverbinding. Ri-
anne logt in op haar laptop en klikt 
moeiteloos door de verschillende on-
derdelen heen: 

  een soort berichtencentrum, met 
sinds kort ook een chat,

  informatie over personen die be-
trokken zijn bij de zorg voor haar en 

  een persoonlijke profi elpagina 
met documenten, en ruimte voor 
haar eigen foto’s of fi lmpjes.

“Ik gebruik Jouw Omgeving dage-
lijks,” zegt Rianne. “Ik woon hier nu 
bijna een jaar, thuis ging het niet 
meer. Ik had moeite om me te con-

Niels (op de achtergrond 
Rianne): “Het contact is 
directer, de lijnen zijn korter”

Even een berichtje sturen aan je begeleider, behandelend arts of de 
gedragsdeskundige. De rapportages nakijken die zij over jou schrijven. Zulk direct 

contact en zo’n invloed op de zorg is mogelijk voor jongeren met een lichte 
verstandelijke beperking die gebruik maken van het digitale platform Jouw 

Omgeving.

Digitaal programma geeft cliënten 
meer grip op de zorg
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centreren en mijn gedrag was niet ok. 
Ik kon heel brutaal zijn. Maar ik heb 
veel geleerd, en ben nu bezig met een 
eigen huisje in Drachten. Met een 
aantal begeleiders hier kan ik goed 
overweg. Niels ken ik van school en 
van de behandelgroep waar ik eerder 
zat. We hebben een  klik, het is mak-
kelijker om iets te vertellen aan ie-
mand die je kent. Maar de begelei-
ders gaan ’s avonds weer naar huis. 

Als mijn coach er niet is kan ik via 
Jouw Omgeving een berichtje sturen, 
of chatten, dat gaat nog sneller. En ik 
kan lezen wat begeleiders over me 
schrijven en het aanpassen als er iets 
niet klopt. Ik lees de rapportages 
trouw elke dag.”

Niet iedereen leest mee
Een coach controleert alle updates, 
de berichten die een cliënt stuurt, en  
beheert welke personen toegang krij-
gen tot de persoonlijke omgeving van 
de cliënt. Niet elke cliënt wil dat zijn 
ouders meelezen, en niet iedereen 
kan alles lezen, alleen de persoon 
naar wie de cliënt het bericht stuurt. 

Bij Reik is het hele behandelplan 
opgenomen in Jouw Omgeving. 
Groepsrapportages zijn zichtbaar 
voor collega’s onderling, individuele 
rapportages alleen voor de cliënt en 
de personen in zijn digitale omge-
ving. Meldingen over nieuwe berich-
ten of andere acties van de cliënt ko-
men een keer per dag in de e-mail 
van de coach. Niels: “Ik ben een vast 
moment per dag online beschikbaar. 
Jongeren vinden het digitale contact 
prettig, soms zelfs persoonlijker. Wij 
stappen naar de jongere toe, in plaats 
van dat we hun vragen naar ons toe 
te stappen. Het is nog nieuw, het ver-
eist een andere mindset van hulpver-

leners. Het contact is directer, de lij-
nen zijn korter. Alles wat je doet is 
open, je kunt reacties verwachten op 
je rapportages. Dat betekent dat je 
korter en bondiger verslag doet, wat 
tijd bespaart en veel e�ciënter is.”

Ook zit er een beloningssysteem in, 
waarbij de coach punten kan uitrei-
ken als de cliënt aan bepaalde doelen 
heeft gewerkt. Niels vertelt: “Rianne 
wil bijvoorbeeld zelfstandig leren 
omgaan met geld, gezonder leven en 
leren bellen met instanties. Ik heb 
concrete opdrachten in Jouw Omge-
ving gezet, waarvoor ze punten krijgt 
die ze kan inwisselen voor belonin-
gen die ze zelf heeft gekozen.” 

Rianne: “Bellen vind ik lastig, 
meestal bereid ik me er een uur op 
voor. Als ik belde met het Cak (uitke-
ringsinstantie, red.) kreeg ik 5 pun-
ten. Dat motiveerde mij, ik heb daar-
door heel vaak gebeld.” Niels: “Zo 
kwam je erachter dat het bellen wel 
meeviel en je er eigenlijk best goed in 
was.” En als beloning zijn Niels en Ri-
anne een keer samen wezen vissen.

Rianne gebruikt ook de dagboekfunc-
tie, die kan worden gedeeld met de 
behandelaar. Ze laat zien hoe ze van 
zich af heeft getypt op een mindere 
dag. Ook is er ruimte voor fun in 
Jouw Omgeving. Cliënten en zorg-
verleners kunnen foto’s, Youtube 
films of websites toevoegen. 

Niels: “Je leert iemand zo op een an-
dere manier kennen. Het is een soort 
facebook, maar dan beschermd.” 

Jouw Omgeving is wel  een extra 
medium dat cliënten, die al vaak ac-
tief zijn op diverse sociale media, 
moeten bijhouden. Voor Rianne is dat 
geen probleem, maar Alex, die ook in 
de woonkamer zit, zegt genoeg te 
hebben van al die wachtwoorden en 
systemen. “Sommige cliënten hebben 
er niets mee, maar het programma 
wordt zo aantrekkelijk mogelijk ge-
maakt en steeds verder ontwikkeld,” 
reageert Niels. “Voor ouders is het 
prettig dat ze goed kunnen volgen 
hoe het gaat met hun kind. Ze zien in 
Jouw Omgeving dat hun kind aan 
zijn doelen werkt of een goede rap-
portage heeft gekregen, en kunnen 
ze daarvoor complimenteren.”  |

We kunnen
reacties van
de cliënt

verwachten
op onze

rapp
tages

Speelser
Jouw Omgeving is een online platform, waarin 
cliënten de regie kunnen nemen in hun eigen 
hulpverlening: Jouw hulp, op jouw moment, op 
jouw plek. Het platform is ontwikkeld samen met 
de zorginstellingen Reik, Ambiq en het Experti-
senetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie waarin ze-
ven jeugd ggz-instellingen samenwerken. Het be-
staat uit enkele basismodules, waarnaast er extra 
modules los of op maat bij te bestellen zijn. Zo 
zijn er voor de ggz onder meer online behande-
lingen voor kinderen en jongeren met angst-
klachten of depressie ontwikkeld. Voor mensen 
met een lichte verstandelijke beperking is een on-
line psycho-educatie in de maak, waarin ze uitleg 
krijgen over bijvoorbeeld autisme en adhd. Type-
rend voor deze online hulpmiddelen is de fraaie 
vormgeving, waardoor doorgaans taaie informa-
tie op een speelse manier wordt gepresenteerd: 
met veel illustraties, foto’s en interactieve hulp-
middelen.
www.jouwomgeving.nl
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