
   
 

 

Hoe zet je in crisistijd online hulpverlening goed in? 

In een serie online leerbijeenkomsten van Movisie gaan experts en sociaal werkers samen in op 

actuele vragen en delen de deelnemers hun ervaringen. Op 28 april 2020 gingen Christa Nieuwboer 

(lector jeugd, gezin en samenleving bij Avans Hogeschool en coördinator Werkplaats Sociaal 

Domein Noord-Brabant Avans), Hans Versteegh (auteur Digivaardig Sociaal werk & teamleider 

opbouwwerk en wijkteammanager) en Evert van Rest (Movisie) samen met de 130 deelnemers in 

op dilemma’s rond online hulpverlening. Julia Ketel van Movisie vatte hun bevindingen samen. 

Online hulpverlening  

Evert van Rest merkt dat dit thema leeft tijdens de coronacrisis. Hoe zet je als sociaal werker in 

crisistijd online hulpverlening in om het contact goed te houden met de inwoner? De 130 aanwezige 

sociaal werkers geven tijdens de sessie aan dat ze verschillende programma’s en media inzetten om 

de inwoner te bereiken: Facetime, videobellen via Whatsapp, telefoon, e-mail, Skype en chathulp, 

maar zij benoemen dat zij vaak nog zoekende zijn.  

Veel behoefte om online te professionaliseren  

Christa Nieuwboer denkt dat we binnen het sociaal werk dit onderwerp nog serieuzer moeten 

nemen. De coronacrisis biedt de kans om echt te professionaliseren op het gebied van sociale 

technologie dus het zou zonde zijn om deze kans niet te grijpen. Sociaal werkers hadden voor de 

coronacrisis met name face-to-face contact in de hulpverlening, maar voortaan moet de keuze van 

de doelgroep voor online en/of offline contact leidend zijn, en niet de mogelijkheden van de 

organisatie of de voorkeur van de sociaal werker.  

Sommige (moeilijk bespreekbare) vragen van bepaalde doelgroepen kun je namelijk beter via online 

communicatiekanalen bespreken, omdat de fysieke afstand voor meer veiligheid zorgt. Zo is bekend 

dat heftige problematiek, denk aan huiselijk geweld, gemakkelijker via een chat gedeeld kan worden. 

Door de coronacrisis ontstaat veel behoefte om te professionaliseren en door de noodzaak leren we 

veel.  Maar met alleen een korte training krijg je online hulpverlening niet onder de knie. Om op 

methodische en vakkundige wijze ondersteuning te kunnen bieden, onderscheidt Christa vier fasen in 

de ontwikkeling. Voor meer informatie, zie magazine online hulpverlening. 

Communiceren via platforms, maar welke? 

Hans Versteegh ziet sociaal werkers zich afvragen: hoe bereik ik de mensen waar ik normaal 

gesproken mee aan tafel zit en die online niet vaardig zijn? Telefoon is hiervoor een goed alternatief, 

maar wil je echt verder met bijvoorbeeld schuldhulpverlening dan moet je platforms gebruiken die 

daarvoor geschikt zijn. Communicatiemiddelen waar sociaal werkers tijdens coronatijd vooral op 

terugvallen, zoals Whatsapp, Skype en Zoom zijn gemakkelijk, maar voldoen vaak niet aan de 

Europese wetgeving.  

 

In het Handboek Online Hulpverlening staan overzichten van gecertificeerde platforms, die voldoen 

aan de Europese wetgeving qua gegevensverwerking. Hij tipt ook de keuzehulp van Autoriteit 

Persoonsgegevens. In het Handboek beschrijft hij ook diverse methodieken voor online hulpverlening 

in het sociaal werk. Tijdens de sessie wordt benadrukt dat ook de ICT van een organisatie goed op 

orde moet zijn als je met inwoners via platforms communiceert, om datalekken te voorkomen.  
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Hoe ver ben jij bij het toepassen van sociale technologie? 

De deelnemers geven aan zich in verschillende fasen te bevinden bij de ontwikkeling in het 

toepassen van sociale technologie.  

1. Praktisch / Technisch 

2. Hoe leg je contact? 

3. Methodisch, bekwaam en gemakkelijk  

4. Duurzaam innoveren 

 

Sommige professionals zijn nog in de beginnende fase en zoeken met hun organisatie welk 

programma zij überhaupt kunnen gebruiken voor online communicatie. Belangrijk is dat organisaties 

zich goed oriënteren welke online programma’s voor sociaal werkers effectief zijn en welke voldoen 

aan de gestelde (privacy)voorwaarden. Andere deelnemers zijn een stap verder en leren momenteel 

hoe zij (op een comfortabele manier) vaardigheden en methoden kunnen inzetten om hulpverlening 

te bieden, zoals oplossingsgericht werken en het voeren van een keukentafelgesprek. Online 

communiceren vraagt om een andere manier van het inzetten van gespreksvaardigheden en 

methodieken. Hiervoor bestaan trucs en vaardigheden.  

Is online hulpverlenen even effectief? 

Volgens Christa Nieuwboer en Hans Versteegh wel.  Het ideale uitgangspunt is het inzetten van 

blended hulpverlening, dus een combinatie van online en face-to-face contact. In sommige gevallen 

kan online communicatie zelfs effectiever zijn, wanneer mensen zich schamen of angst hebben om 

over bepaalde problemen te praten. Met een goede mix van online en offline contact kun je dus een 

nog rijker palet aan mogelijkheden voor je hulpverlening creëren en zo mensen nog meer op maat 

ondersteunen.  

Wil je meedoen aan de volgende online leersessie?  

Dat kan! Meld je hier aan.  

Deelname is gratis. 
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