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Hulpverlening op een iPad!
Tekst: Peter van Grunsven

Stel je voor: je bent een jongere met een licht 
verstandelijke handicap die zelf de regie heeft over 
jouw eigen hulpverlening in een FaceBook-achtige 
omgeving. Alleen toegankelijk voor hulpverleners, 
ouders en door jou gekozen vertrouwenspersonen 
(bijvoorbeeld de coach van je voetbalelftal). 

Jij:
•	 maakt zelf je werkplan
•	 koppelt daar actiepunten aan 
•	 overlegt online met de persoon van jouw keuze
•	 krijgt feedback van je hulpverlener 
•	 kiest er voor een actiepunt met een vertrouwens-

persoon op te pakken, bijvoorbeeld de voetbalcoach 
•	 besluit samen met je hulpverlener binnen ‘Jouw  

Omgeving’ een interactieve training sociale vaardig-
heden te volgen, zo vaak je maar wilt en op momenten 
dat het jou uitkomt 

•	 geeft je ouders een rol in jouw werkplan 

Je kunt er op vertrouwen dat niet alles beschikbaar is 
voor iedereen: met vrienden en vriendinnen kun je in 
de digitale huiskamer wel beeldmateriaal uitwisselen 
maar zij kunnen niet bij jouw werkplan, actiepunten of 
dagboek komen. Je kunt je dus veilig voelen in, het is Jouw 
Omgeving.

 Voor dagelijks gebruik Frank Lauwers is manager 
ambulante zorg en projectleider online hulpverlening bij 
Ambiq, aanbieder van specialistische zorg aan cliënten 
met een licht verstandelijke beperking en bijkomende 
problematiek. Terwijl hij het programma demonstreert, 
vertelt hij dat er vier doelen zijn:
•	 Verlaging van de regeldruk
•	 Verbetering van de hulpverlenerrelatie 
•	 De jongere beïnvloedt zijn eigen hulpverleningstraject
•	 Vergroten van het vertrouwen in digitale media.

“We zijn gestart in de vorm van pilots. We wilden een 
omgeving voor en door jongeren. ‘Jouw Omgeving’ paste 
het beste bij onze doelen en leverde het meeste enthou-
siasme op in het gebruik. Met drie iPads per groep van 
6-8 cliënten is voor iedereen dagelijks gebruik van ‘Jouw 
Omgeving’ mogelijk. Het is de bedoeling dat in 2015 elke 
Ambiq jongere ‘Jouw Omgeving’ tot zijn beschikking 
heeft. En dat dan ook alle 1.000 medewerkers getraind 
zijn.” 

Wouter Wolters is adviseur bij de stichting E-hulp.nl, 
een landelijk opererend bureau dat online hulpverlening 
ontwikkelt en implementeert. “We hebben ‘Jouw Omge-
ving’ gerealiseerd in nauwe samenwerking met drie 
orthopedagogische centra uit het noorden van het land 
Ambiq, Tjallingahiem en Driever’s Dale. De start was in 
2011, in 2012 is het programma in gebruik genomen en dit 
jaar wordt een aantal nieuwe modules opgeleverd.
De digitale omgeving biedt veel voordelen. De nieuwe 
rapportage-module bijvoorbeeld maakt het mogelijk dat 
ouders op elk gewenst moment kunnen zien hoe hun kind 
de actiepunten oppakt. Allemaal heel praktisch en veel 
beter te begrijpen dan een behandelplan dat je op hoofd-
lijnen 1 a 2 keer per jaar met de ouders bespreekt.”

De E-hulp adviseur vervolgt: “We houden het programma 
zo visueel mogelijk (veel beeldmateriaal, weinig tekst) 
en de bediening eenvoudig en overzichtelijk. We hechten 
heel veel waarde aan de implementatie en besteden 
daar het grootste deel van het budget aan. Omdat Jouw 
Omgeving het werkproces ingrijpend verandert kan het 
alleen maar een succes worden als je de gebruikers van 
het systeem enthousiast krijgt en zij weten hoe ze het 
kunnen gebruiken in het behandelproces.”

Meer informatie 
zie  op www.jouwomgeving.nl
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