
4p ja a red i t i e  2 0 1 1j a a red i t i e  2 0 1 1 5p

Vanuit Tjallingahiem is het initiatief genomen om samen met 

de Stichting E-hulp.nl en de collega-instellingen Driever’s 

Dale, Ambiq en MEE Friesland een digitale hulpverlenings-

omgeving in te richten. Online hulp is laagdrempelig en altijd 

beschikbaar. Het is een mooie, extra vorm van hulp, met grote 

voordelen, vindt adviseur Wouter Wolters van de stichting  

E-hulp. Maar instellingen moeten wel goed nadenken over wat 

ze ermee willen en wat hun cliënten nodig hebben. 

Wat maakt online hulp zo boeiend?
De vele mogelijkheden. Cliënten kunnen in een eigen veilige omgeving onder meer extra 
oefenen met vaardigheden. Dat bevordert de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Ze kunnen 
eenvoudig en snel een afspraak maken. En als er eens een afspraak uitvalt, kun je online 
makkelijk toch nog even contact hebben. Ook kun je als hulpverlener mensen uit de omgeving 
van een jongere, selectief, inzicht bieden in je aanpak en ze daarbij betrekken. Maar ik denk 
dat het ook goed is omdat je met online hulp aansluit bij de leefwereld van cliënten. 
 
Wat heb je nodig voor goede online hulp?
Een plan! Daar wil ik echt een pleidooi voor houden. Als je eraan begint, zorg dan dat je 
goed bent voorbereid op alle facetten. Weet wat jij ermee wilt en wat je doelgroep nodig heeft. 
Ook online hulp moet goed zijn afgestemd op de cliënt. Je hebt duizend-en-één opties. 
Dat is heel mooi, maar als je geen plan hebt, is het ook een 100 procent garantie dat het mis gaat. 
Betrek medewerkers bij je plannen en zorg dat de online hulp aansluit bij de bestaande hulp. 
Anders gaan mensen er niet mee werken. Online hulp is een andere manier van hulp 
verlenen en daarmee een organisatieverandering. 

Waarom zouden hulpverleningsinstellingen 
digitaal moeten (leren) denken?
Om mee te kunnen gaan in de wensen en behoeften van cliënten. Met digitale hulp kun je 
bijdragen aan hun zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. Daarnaast kun je via een website ook 
dingen beter bespreekbaar maken, de drempel voor hulp verlagen en preventief werken. Maar ook 
om efficiënter te werken en werk flexibeler te maken. Dat geldt helemaal voor een instelling als 
Tjallingahiem, met zo’n groot werkgebied. Als je uren moet rijden om bij een cliënt te komen, is 
online hulp echt een mooi instrument. Niet dat alles via de computer moet, maar als je 
bijvoorbeeld face-to-face en digitaal contact kunt afwisselen, win je al veel tijd die je kunt 
inzetten voor cliënten.

Gebeurt het al voldoende?
Nou, er is nog een wereld te winnen. Zeker in de lvb-sector. Er zijn al mooie voorbeelden, 
maar in zijn geheel staat online hulp daar nog in de kinderschoenen. Er is toch drempelvrees. 
Hulpverleners zijn bang dat het niet veilig is. Dat is ook een kwestie van onbekendheid. 
Zorg is mensenwerk en hulpverleners hebben vaak niet zo veel met computers.

Wat kunnen instellingen daaraan doen?
Zorg dat programma’s eenvoudig zijn. Dat de enthousiastelingen ermee kunnen werken, 
maar ook de mensen die er uit zichzelf iets minder mee hebben. Luister naar kritische punten 
van medewerkers en neem die mee in de ontwikkeling. Digitale hulp is geen doel op zich. 
Het moet van toegevoegde waarde zijn voor cliënten en hulpverleners.
 
Wat is de belangrijkste winst van online hulp  
voor de jongeren?
Vrijwel iedereen begeeft zich op internet. Het is een onderdeel van onze maatschappij. 
Door internettoegang en online hulp te faciliteren erken je dat je ook tot die maatschappij 
behoort. Het is vooral zaak om ervoor te zorgen dat jongeren er veilig mee om kunnen gaan.

Wat zijn de risico’s voor de cliënten van Tjallingahiem en 
wat is ervoor nodig om die risico’s te beperken?
Jouw omgeving, het programma van Tjallingahiem, is veilig. Het is een afgeschermde 
omgeving, waartoe in principe alleen bekenden toegang hebben. De omgeving moet goed 
aansluiten op de behoeften van de jongeren. Daarom is het zo belangrijk dat medewerkers 
meekijken bij de ontwikkeling en dat we veel testen. Wij zijn zelf geen hulpverleners. 
Maar we kunnen de vraag wel goed vertalen naar een zorgsite. 

Hoe doet Tjallingahiem het online?
De site is nog niet online, dus daar kan ik nog niets over zeggen. Maar wat mij wel echt 
opviel en wat ook wel uniek is, is de wijze waarop Tjallingahiem anderen uitnodigt om mee te 
denken en mee te profiteren van waar de organisatie mee bezig is. Zo open. Ze zijn niet bang 
voor concurrentie. Dat vind ik echt bijzonder. Daarnaast vind ik ook de implementatie hier mooi 
georganiseerd. We beginnen met twee pilots. Daarin wordt gekeken naar wie er gebruik van 
maken en hoe en wat ze eventueel nog nodig hebben. Dat wordt per dienst onderzocht, stapje 
voor stapje. Daarmee is Tjallingahiem een van de weinige instellingen die de invoering integraal 
aanpakt. Niet alleen techniek, maar ook de mens. Ik geloof er heilig in dat ze daarmee 
enorme stappen gaan maken. 

“Wereld 
zonder 
internet 

voor 
jongeren 

niet 
compleet” 

E-inclusie
Jongeren toegang geven tot internet en ze leren omgaan 
met sociale media is een belangrijk doel van het digitale 
programma van Tjallingahiem: jouwomgeving.nl 
Internet hoort bij de samenleving. Als je wilt dat jongeren met 
een licht verstandelijke beperking optimaal kunnen meedoen in 
die samenleving, zul je ook de digitale wereld voor ze toegankelijk 
moeten maken. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat jongeren 
zich in een veilige omgeving kennis en vaardigheden kunnen 
eigen maken, zoals contacten onderhouden via sociale media.

Online hulp
Samenwerken met ervaren bouwers 
een absolute voorwaarde voor succes.
Ype Brada, Hoofd Kennis, Innovatie, Communicatie en Kwaliteit van 
Tjallingahiem is zeer enthousiast over de partijen waarmee de instellingen 
samenwerken. “Het is heel plezierig om in dit project waarin je nog veel moet 
pionieren te werken met mensen met ruime ervaring. We werken samen 
met de Stichting e-hulp, de Ruimteontwerpers en Leukeleu. 
In eerdere projecten hebben zij hun sporen verdiend. Zoals met hulpmix.nl 

- een preventieve online hulpsite voor jongeren van niet- Nederlandse afkomst 
waaraan de Nationale Jeugdzorgprijs 2009 is toegekend - en met de website 
99gram.nl, gericht op iedereen met een meer dan gemiddelde interesse in eten, 
gewicht en uiterlijk. Er is ook bij hen een enorme drive om maximaal aan te 
sluiten bij de aanstaande gebruikers; onze cliënten. 


