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Speciale dank aan de ouders die tijd hebben vrijgemaakt om ‘s avonds het onderzoeksteam bij hen thuis te
ontvangen en hun inzichten te delen in focusgroepen met CKG De Schommel. Hun ervaringen, reacties en
suggesties waren belangrijk om deze studie te onderbouwen.
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CKG De Schommel

Management summary
Parents w ith parenting questions or uncertainties sometimes have to w ait up to tw o years for home
counselling. Finding your w ay in all the available options in Flanders for parenting support is quite a task. At
the moment only few (online) meeting places exist w here parents can talk things through w ith a professional
and exchange experiences w ith other parents.
CKG De Schommel (Centre for Child Care and Family Support in the region Averbode, Leuven and Tienen)
therefore w ants to launch an online meeting place for everyone w ith questions about grow ing up and raising
children. The digital platform ensures that parents receive adequate support already during the time they are
w aiting for home counselling. It w ill also facilitate the request for help.
During the needs analysis parents told us that they had a long quest for help and advice before getting in
touch w ith CKG De Schommel for the first time. Probably a lot of parents w ho need help do not dare to
contact the CKG or they get demotivated by the long w aiting list of the CKG by the myriad of fragmented
solutions and methods on offer on the internet. Hence, it is important that the platform also provides
information for the broader group of parents that are in doubt and are looking for information.
The market consultation in August-September 2019 resulted in a limited number of very concrete responses by
niche players w ith extensive experience in e-health, blended learning and the development of online solutions for
patients or specific stakeholder groups such as parents.
The platform w ill consist of off-the-shelf solutions which are available under licence or as software-as-a-service and
specific components that need to be developed specifically for CKG De Schommel.
CKG De Schommel w ill have to develop the content of the platform, in an open manner, together w ith other
specialised platforms and counselling organisations. The exchange of content in a digital manner (via API) is also
an innovative development in the area of e-health and care.
This report summarizes the main findings of the needs analysis, the interview s with potential partner organisations
that can share en exchange content and of the public market consultation.
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Inleiding
De aanleiding, doelstellingen en aanpak van dit PIO-project

De aanleiding voor het project
CKG De Schommel is het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning in de regio Averbode, Leuven
en Tienen. CKG De Schommel is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. CKG De Schommel
ondersteunt ouders die vragen hebben bij de opvoeding van hun kinderen, onder de vorm van
thuisbegeleiding of via opvoedingstraining. Daarnaast bieden ze kinderen in moeilijke
gezinsomstandigheden dag- en nachtopvang voor een korte of lange periode.
Binnen de organisatie is het initiatief ‘Project Speedboot’ opgestart. Dit bestaat uit een team van 3 mensen
die gedurende 12 maanden de tijd en ruimte krijgen om innovatieve w ateren te verkennen en vernieuw ende
toepassingen en ideeën voor te stellen aan de organisatie met als doel de w achttijden voor gezinnen met
opvoedingsproblemen in te korten. Uit dit project vloeiden tw ee initiatieven voort: Stan de opgroeicaravan en
de ontw ikkeling van een digitaal platform. Dit platform is bedoeld voor blended begeleiding van ouders:
begeleiding ter plaatse bij het gezin thuis, op een slimme manier gecombineerd met digitale opvolging en
opdrachten op afstand.
Het feit dat de kennis van de thuisbegeleiders van het CKG op afstand kan w orden aangeboden, op eender
w elk moment aan ouders heeft een grote meerw aarde voor de ouders maar ook voor de organisatie van het
CKG. Dit CKG is immers bevoegd voor een groot w erkingsgebied: Averbode, omgeving Leuven, omgeving
Tienen en het Hageland. Door een digitaal platform kan de begeleiding mogelijk ook efficiënter w orden
georganiseerd op het terrein.

De doelstellingen van dit project
Doelstelling van het project is in eerste instantie, ouders die op de w achtlijst bij het CKG staan, de nodige
ondersteuning te geven en hen aan te zetten tot zelfhulp en positieve acties via een digitaal platform .
Het platform zou ook dienst kunnen doen als informatieplatform voor de begeleiders. Indien de ouders (of
het netw erk van de ouders) tijdens de w achttijd informatie verzamelen en posten op het platform kan de
begeleider zich tijdens de w achttijd ook al voorbereiden op de fysieke begeleiding. We denken dan
bijvoorbeeld aan gedragsdagboekjes. Via dit platform kunnen ouders elkaar en de begeleiders van het CKG
ontmoeten. Op dit moment bestaan er in Vlaanderen amper online ontmoetingsplekken voor ouders. Op
Facebook zien w ij w el een aantal groepen opduiken w aar ouders vragen kunnen stellen aan elkaar over de
opvoeding van hun kinderen. Ook over verschillende specifieke onderw erpen (bijvoorbeeld, rond autisme,
hoog sensitiviteit, enz) w orden groepen opgericht om onderling steun bij elkaar te vinden. Vaak w orden deze
groepen door ouders zelf opgericht, w at de nood aan contact aantoont. Momenteel is er geen centraal online
platform gemodereerd door professionals.
Wanneer de begeleiding w ordt opgestart kan het platform blended w orden gebruikt: de begeleiding
gebeurt dan zow el fysiek bij de ouder thuis als via digitale modules en opdrachten die de ouder op eigen
houtje kan afw erken. Deze opdrachten kunnen individuele opdrachten zijn maar er w ordt ook gedacht aan
activiteiten voor het gezin en aan positieve acties die ouders kunnen ondernemen met hun kinderen.
Tijdens dit PIO-traject w erd nagegaan in hoeverre de concrete behoeften van de gezinnen op de w achtlijst
van CKG De Schommel overeenkomen met deze projectdoelstelling. Er w erd ook gepeild naar de behoeften
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van deze gezinnen op het vlak van nuttige content (inhoud van het platform), functionaliteiten en user
interfaces (mobiel gebruik, al dan niet gelijktijdig gebruik van verschillende kanalen, chatten met een
begeleider of een chatbot enz). Deze behoeften w erden verder besproken met de klankbordgroep die
bestond uit verschillende hulpverstrekkende organisaties. Vervolgens w erd het project voorgelegd aan de
markt met als doel een beter zicht te krijgen op de rijpheid en beschikbaarheid van (technologie van) het
platform.
Op basis van deze informatie kan aan het PIO-team en aan de Raad van Bestuur van CKG De Schommel
advies w orden verstrekt over het innovatieve karakter van (delen van) het platform en over het
implementatiepad.

Wat er aan het PIO-project voorafging
Aan dit project ging heel w at voorbereidend w erk vooraf. Binnen CKG De Schommel is Projectteam
Speedboot vrijgesteld om innovatieprojecten op te zetten en te begeleiden.
Het voortraject kan als volgt w orden samengevat:
•

Januari 2018: een team binnen CKG De Schommel doet opzoekw erk naar bestaande voorbeelden
en ideeën voor een platform en apps
o

Bijvoorbeeld: w ww.onlinehulpverlening.be en w ww.cannabishulp.be, ... w erden hierbij
onder de loep genomen

•

Juli 2018: Projectteam Speedboot w erkt een businessmodel uit voor de Raad van Bestuur.

•

Oktober 2018 w erd een grote intervisieworkshop georganiseerd rond online hulpverlening. Hier
w aren zow el het personeel van CKG De Schommel, als studenten en w erknemers van de Avans
Hogeschool en externen aanw ezig.

•

In november 2018 w erden alle ouders die op dat moment op de w achtlijst van CKG De Schommel
stonden opgebeld met de vraag of ze w ilden deelnemen aan de focusgroep/individuele interview s.

Voor dit project w erden 2 klankbordgroepen opgericht:
•

Klankbordgroep academische w ereld

•

Klankbordgroep w erkveld

De aanpak van het PIO-project
De begeleiding die Pw C in de periode januari 2019 – december 2019 leverde aan CKG De Schommel in het
kader van dit PIO-project kan als volgt visueel w orden voorgesteld:
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Tussentijds w erd daarnaast ook nog een consultatieronde ingelast van uitbaters van bestaande
platform en en aanbieders van reeds bestaande content (inhoud voor platformen). Doelstelling w as na te
gaan in w elke mate hergebruik van content, aanw ezige technologie en ervaringen mogelijk zijn.
Deze opdracht heeft tw ee luiken.
Enerzijds is er de technische vraagstelling over de manier w aarop het platform en de chatfunctionaliteit
kan gerealiseerd w orden, gebruik makend van de jongste technologische ontw ikkelingen.
Anderzijds is er de vraag van de adoptie door de gebruikers van het platform : met w elke problemen
zitten mensen en w elke ondersteuning verw achten zij? Waarmee helpen w e mensen in bepaalde situaties
en w aarmee helpen w e hen juist niet? Hoe komen ouders bij het CKG terecht en w at verw achten ze van
‘blended’ begeleiding? Zouden ze een platform gebruiken?
Volgend stappenplan w erd gevolgd:
Fase 1: visie en stakeholderanalyse
•

Een verkennend gesprek met CKG De Schommel

•

Een w orkshop “Stakeholderanalyse” met CKG De Schommel aan de hand van persona’s

•

Desk research naar bestaande toepassingen, componenten en oplossingen in de hulpverlening in
Vlaanderen en het buitenland

Fase 2: behoefteanalyse
•

Acht gesprekken thuis, bij ouders die op de w achtlijst staan, om hun behoeften in kaart te brengen

•

Een behoefteworkshop met de klankbordgroep van CKG De Schommel (Huizen van het Kind,
andere CKG)

•

Een MoSCoW-w orkshop w aar de behoeften w orden geprioritiseerd en er terugkoppeling is over de
behoeften van de doelgroep

•

Aanvullende consultatieronde bij mogelijke partnerorganisaties

Fase 3: m arktconsultatie
•

Open marktconsultatie onder de vorm van een online-enquête.

Tussentijds w erden opvolgingsvergaderingen georganiseerd met het interne projectteam van CKG De
Schommel.
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De visie- en scopebepaling
voor het platform
Het platform heeft verschillende doelen, w il uiteenlopende doelgroepen bereiken en bestaat w aarschijnlijk uit
een configuratie van verschillende technologische componenten.
Tijdens fase 1 en fase 2 van het project w erd zow el de initiële visie van CKG De Schommel op het platform
als de scope ervan aangevuld en bijgesteld met inzichten van de ouders en de partnerorganisaties die
vergelijkbare platformen uitbaten.
De initiële visie en de manier w aarop die w erd bijgesteld tijdens het project w ordt in bijlage 1 w eergegeven.
In dit onderdeel focussen w e op de uiteindelijke visie en scope zoals w e die voorlegden aan providers en
ontw ikkelaars tijdens de marktconsultatie (juli – september 2019).

De visie op het platform
Tijdens de w orkshop “stakeholderanalyse” kw am naar voren dat de aanpak van de fysieke begeleiding die
CKG De Schommel biedt als volgt kan w orden samengevat:
•

Het gezin staat centraal in de aanpak (en niet het kind als individu): zij hebben de touw tjes in
handen en beslissen w elke doelen eerst w orden aangepakt (vraaggericht)

•

Er w ordt gew erkt op het creëren van structuur en ook tijd voor de ouder(s) zelf (focus op zelfzorg)

•

Er w ordt ook ingezet op het netw erk van de ouders (hoe kan een beroep w orden gedaan op
vrienden en familieleden, ...)

•

Er w ordt in de eerste w eken vooral geluisterd en geobserveerd

•

Er w ordt gew erkt op het relationele, op zelfinzicht, op zelfvertrouw en

De w aardepropositie die het CKG aan ouders biedt kan als volgt w orden samengevat:
•

De ouder voelt zich meer ondersteund.

•

De ouder is meer op de hoogte van het beschikbare aanbod rond opvoedingsondersteuning.

•

De ouder heeft zicht op de belangrijke personen uit zijn omgeving.

•

De ouder heeft zicht op w elke manier hij momenteel aan zelfzorg doet.

•

De ouder formuleert dromen/w ensen en kiest doelen w aarmee hij aan de slag w il gaan.

•

De ouder heeft een duidelijk zicht op zijn krachten, de krachten van het gezin en w eet wat er
moeilijk loopt.

•

De ouder heeft zicht op w elke aspecten (w aarden en normen) van de opvoeding hij belangrijk vindt.

•

De ouder w eet dat hij bij iemand terecht kan om zijn verhaal te doen.

Opgroeiondersteuning van CKG De Schommel is geen super-nanny aanpak!
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Het onlineplatform moet naadloos aansluiten op deze w aardepropositie van CKG De Schommel. Het is dus
belangrijk dat de w aardepropositie niet enkel tegemoetkomt aan de noden van de klanten maar ook het
reeds bestaande aanbod van CKG De Schommel versterkt en de begeleiders ondersteunt in hun w erking.
Vanuit deze behoefteanalyse kunnen dus ook de kritieke succesfactoren voor het platform w orden afgeleid.
Bij de evaluatie van w elk soort technologie een oplossing biedt kan dit als evaluatiekader dienen. Ze bepalen
ook nadien de functionele en niet-functionele eisen 1 die aan het platform w orden gesteld.

De scope van het platform
De initiële idee w as dat het platform zich in eerste instantie tot de individuele ouders richt die reeds zijn
aangemeld bij CKG De Schommel en die op een w achtlijst staan. De informatie op het platform is gericht op
ouders en versterkt hen in hun relatie met de kinderen in het gezin.
Het platform biedt dus informatie vanuit het perspectief van de ouders. De relatie van de ouders met hun
netw erk is eveneens belangrijk. Derhalve kan er ook gedacht w orden aan een module w aarin bijvoorbeeld
grootouders en familieleden en natuurlijk de kinderen zelf input kunnen geven.
Het platform brengt de ouders in contact m et de begeleiders van CKG De Schom m el. De begeleiders
kunnen gebruik maken van het platform om hun begeleiding voor te bereiden en kw alitatief te verbeteren.
Het platform brengt de ouders ook in contact met andere ouders die gelijkaardige probleemsituaties kennen
zodat zij bij elkaar een luisterend oor kunnen vinden en elkaar kunnen versterken.

Maar, er is een issue met de toeleiding van ouders naar het CKG!
Uit de bevraging van ouders bleek, dat ouders een hele zoektocht afleggen vooraleer ze contact opnemen
met een CKG. Er zijn uiteenlopende instanties die tijdens de oriëntatiefase geraadpleegd w orden: de school,
het CLB, de huisarts, gespecialiseerde artsen, Huis van het Kind, ...en er w orden uiteenlopende bronnen
geraadpleegd: boeken, artikels, w ebsites,...Uit de gesprekken met mogelijke partners bleek bovendien dat zij
ouders ook niet systematisch doorverw ijzen naar een CKG maar eerder naar een CAW of het CLB.
Hierdoor hebben ouders vaak reeds een zoektocht van maanden of zelfs jaren afgelegd voor ze bij het CKG
terechtkomen of ze haken tijdens hun zoektocht af. In het algemeen w ordt de CKG-begeleiding zow el door
de ouders als door de partners niet aanzien als eerstelijnshulp maar eerder als hulp voor gezinnen met
specifieke, moeilijkere problemen. Opvallend is ook dat de ouders die w ij interview den in het kader van deze
studie ook de opvoedingslijn (http://w w w.opvoedingslijn.be/) niet in eerste instantie contacteerden. Er w ordt
vanuit de opvoedingslijn ook niet systematisch doorverw ezen naar het CKG omdat er gebiedsdekkend in
Vlaanderen geen CKG zijn en omdat men de hulpverlening van een CKG ook percipieert als heel specifieke
hulp en dus niet breed, preventief.

Figuur 1: ov erzicht v an de weg die ouders af leggen v ooraleer ze bij een CKG terechtkomen

1

Functionele eisen zijn functies die het platform moet kunnen vervullen bijvoorbeeld: een dagboek bijhouden,
discussieforum tussen ouders faciliteren,...
Niet-functionele eisen zijn kwaliteitseisen waaraan het systeem moet voldoen, bijvoorbeeld: ook geschikt zijn voor mensen
met een visuele beperking, ...
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Deze niet geregisseerde zoektocht leidt tot meer tw ijfel bij ouders omdat ze geen heldere diagnose hebben
en verschillende experten met verschillende methoden raadplegen. Bovendien heerst er een zekere
schroom om te praten over de problemen of vragen.
De zoektocht naar hulp duw t de ouders die uiteindelijk w el bij het CKG terechtkomen in een lange fase van
onzekerheid en tw ijfel. Ouders tw ijfelen zeer sterk om effectief hulp te vragen en ook te aanvaarden van het
CKG.
Deze tw ijfel w ordt versterkt door het feit dat:
-

Er w einig informatie beschikbaar is over w at men juist van thuisbegeleiding mag verw achten;

-

Mensen in de omgeving van de ouders vaak negatieve verhalen of een negatieve perceptie hebben
van begeleiding in het algemeen (kind w ordt misschien geplaatst, zelf slechte ervaring met
begeleiders als kind in een ver verleden,...)

-

Een ouder die hulp w il inroepen zijn hulpvraag eerst zelf moet verdedigen of bepleiten bij zijn/haar
partner, bij ouders en schoonouders,...

-

De duurtijd van de w achttijd aanleiding geeft tot tw ijfel: soms gaat het beter en dan is men geneigd
zich te laten schrappen op de w achtlijst. Soms gaat het slechter en zoekt men elders hulp.

-

Mensen zich afvragen of ze er w el goed mee doen te w achten en gaan ondertussen toch in parallel
op zoek naar alternatieven. Deze zoektocht van ouders kan als volgt w orden w eergegeven in een
zogenaamde moodmap:

Figuur 2: gebruikersreis die een ouder af legt v ooraleer de begeleiding opstart

Een platform kan op verschillende punten ingrijpen om deze negatieve beleving te verbeteren, op
voorw aarde dat er ook al tijdens de zoektocht bredere informatie w ordt geboden / de zoektocht beter w ordt
geregisseerd:

Het betekent echter dat de scope van het platform dan m oet verbreden tot alle ouders die hulp
zoeken en zich niet uitsluitend kan richten tot ouders die al op een w achtlijst staan, zoals initieel
voorzien bij de start van het PIO-project.
De moodmap geeft ook aan w elke zeer specifieke behoeften er leven vanuit ouders. Deze behoeften w orden
voorlopig niet ingevuld door het bestaande aanbod van andere instanties zoals bijvoorbeeld Expoo, die een
meer brede, informerende rol hebben.
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De visie op het platform kan als volgt w orden samengevat:
CKG De Schommel w il een online platform aanbieden aan ouders om hen te ondersteunen bij het opvoeden
van de kinderen in hun gezin. Het gezin en de relatie tussen de ouder(s) en het kind staan daarbij centraal.
Dit platform is complementair met het begeleidingsaanbod dat CKG De Schommel biedt. Het heeft als
voordeel dat ouders bij aanmelding onmiddellijk begeleiding en hulp krijgen. Ouders gaan aan de slag met
eigen doelen en voelen zich ondersteund.
Dit platform ondersteunt in eerste instantie de ouders tijdens de w achttijd.
Het platform moet ook helpen om ouders beter toe te leiden naar het CKG zodat de beschikbare
begeleidingscapaciteit optimaal kan w orden ingezet voor ouders die effectief thuisbegeleiding – op maatnodig hebben.
Het betekent dat ouders zich via het platform breed kunnen informeren over het hulpverleningsaanbod in
Vlaanderen, w orden aangespoord via zelfhulp positief aan de slag te gaan, zelf kunnen inschatten of
thuisbegeleiding noodzakelijk is en kunnen inzien w at ze daarvan mogen verw achten, tijdig een signaal
kunnen geven als er dringend fysieke begeleiding noodzakelijk is.
Doordat ouders reeds eerste stappen hebben gezet en via het platform reeds acties hebben uitgevoerd die
normaliter tijdens de eerste w eken van de begeleiding gebeuren w ordt er tijd gew onnen. Op termijn kunnen
de w achtlijsten voor thuisbegeleiding hierdoor w orden verkort.
Doordat ouders sneller georiënteerd zijn en er objectieve informatie w ordt opgebouw d gedurende heel de
w achttijd over de probleemsituatie via het interactieve platform, kan de begeleiding die w ordt geboden door
de begeleiders kw alitatiever en effectiever zijn. Een belangrijk voordeel van een platform is dat de informatie
(w at gebeurt er, w at probeert een ouder, w at lukt w el en w at niet,...) veel vollediger is dan hetgeen kan
w orden overgebracht tijdens een gesprek (dit is vaak gekleurd door recente gebeurtenissen en niet alle
situaties en omstandigheden zijn volledig gedocumenteerd).

De kritieke succesfactoren voor het platform
Volgende kritieke succesfactoren w erden reeds vernoemd in het voortraject:
•

laagdrempelig (bron: business case);

•

anoniem (bron: business case);

•

preventief (bron: business case);

•

empow ert ouders (bron: grote intervisie – slidedeck Christa Nieuw boer);

•

aanzetten om doelen te kiezen (bron: grote intervisie – resultaten);

•

de w eg w ijzen naar de (voor de ouder) meest geschikte informatie / w etenschappelijk onderbouw de
informatie (idem);
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•

de ouder is meer op de hoogte van het beschikbare aanbod rond opvoedingsondersteuning.

•

zicht krijgen op de eigen krachten en de krachten van het gezin (idem);

•

methodieken rond positief opvoeden aanreiken (idem);

•

zicht krijgen op het eigen netw erk (idem);

CKG De Schommel

•

aanzetten aan zelfzorg te doen (idem);

•

zo persoonlijk mogelijk (idem);

•

24u op 24u beschikbaar (aanvraagdossier PIO-project);

•

met een virtuele coach (chatbot) of hulp van andere ouders (bestek PIO-project);

•

de ouder is sociaal verbonden en heeft zicht op de belangrijke personen uit zijn omgeving.

•

een online ontmoetingsplek voor ouders (bestek PIO project);

•

respect voor GDPR en privacy (bestek PIO-project);

•

interactief (dus niet enkel informatieverstrekkend maar ook informatiecapterend);

•

creëert zelfinzicht: de ouder heeft zicht op w elke aspecten (w aarden en normen) van de opvoeding
hij/zij belangrijk vindt
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De behoefteanalyse
In dit hoofdstuk w ordt de aanpak voor de behoefteanalyse geschetst. Vervolgens gaan w e ook dieper in op
de prioriteiten die ouders, die op de w achtlijst staan bij het CKG, zelf definiëren voor het digitale platform en
voor de blended begeleiding tijdens en na de w achttijd.
Dit hoofdstuk sluit af met een samenvatting van de aandachtspunten voor de verdere uitbouw en invulling
van het platform.

De aanpak van de behoefteanalyse
De behoefteanalyse bouw de verder op de inzichten uit de focusgroepen en w erd aangevuld met de visie van
ouders. Aan de hand van gesprekken thuis bij acht verschillende gezinnen die momenteel op de w achtlijst
staan van CKG De Schommel en een w orkshop met begeleiders van andere CKG’s en van het Huis van het
Kind .
Tijdens deze analyse w erd gefocust op:
-

-

-

-

De ervaring van ouders die op een w achtlijst staan:
o

Hoe zijn ze op de w achtlijst terechtgekomen? Hoe verliep de toeleiding naar de

o

Hoe beleven ze de w achttijd? Wat doen ouders tijdens de w achttijd om verder een oplossing te

thuisbegeleiding van CKG De Schommel?

vinden voor de problemen die zich stellen?

De manier w aarop een platform de ouders emotioneel en praktisch kan ondersteunen:
o

Welke kennis of informatie zou kunnen helpen? Zoeken ouders deze informatie actief zelf?

o

Welke activiteiten ondernemen ouders? Welke ondersteuning verw achten ze van een

o

Welke potentiële componenten van een platform zouden ze eerder w el of eerder niet

Waar zoeken ze? Wat vinden ze? Wat verw achten ze van CKG De Schommel op dit vlak?

platform?

gebruiken?

De manier w aarop ouders zouden gebruik maken van en interageren met een platform:
o

Op w elke manier moet informatie w orden aangeboden (tekst, film, beeld, ...)?

o

Via w elk kanaal w il men toegang? Smart phone, tablet, laptop, ...?

o

Wanneer zou men het platform vooral gebruiken? Wanneer w il men toegang tot een hulplijn of
chatfunctie (overdag, ’s avonds, 24/24u,...)?

Zouden er naast de ouders nog andere personen uit het gezin of het netw erk van het gezin interesse
hebben in het platform? Bijvoorbeeld grootouders, partners in nieuw samengestelde gezinnen, of
andere personen die bij de opvoeding van de kinderen in het gezin betrokken zijn?
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De prioritisering van verschillende componenten door de ouders
Dit behoeftenonderzoek mondde uit in volgend resultaat:

Figuur 3: scoring v an v erschillende mogelijke f unctionaliteiten v an een platf orm door 7 gezinnen (geen interesse: 0 – grote
interesse: 4 – dus maximale score is 28)

Volgende functionaliteiten scoren het hoogst:
•

Filmpjes en voorbeelden van ouders die reageren in bepaalde situaties

Men verw acht hiervan vooral inzicht in de manier w aarop je best w el en best niet reageert in een bepaalde
situatie. De ouders tw ijfelen vaak aan zichzelf en vragen zich vooral af of ze het w el juist aanpakken in
concrete, praktische situaties (vb een kind in de hoek zetten, huilend kind in een supermarkt, kind negeert
mij en vermijdt elk contact,...).
•

Meer kennis en inzicht over het gedrag van mijn kind

Ouders observeren bepaald gedrag (kind is lang droevig of blijft in een bepaalde emotie hangen, het kind
houdt zich afzijdig en communiceert niet, het kind stelt dw anghandelingen,...). Ouders w eten vaak niet of en
hoe ze dit gedrag moeten duiden. Ze gaan zelf op zoek naar informatie op internet maar ze geven aan dat
de meeste informatie gerelateerd is aan bepaalde ziektebeelden (“ik denk dan dat het ADHD zou kunnen
zijn en begin daarover te lezen en dan twijfel ik nog meer...”). Mensen stellen zich vooral de vraag of
bepaald gedrag tijdelijk is / w el overgaat en/of er echt hulp moet gezocht w orden. In deze context
verw achten ouders erg veel van thuisbegeleiding omdat die de mogelijkheid heeft het kind in de
thuisomgeving te observeren (“ik heb al filmpjes gemaakt want als ik naar de huisarts ga dan doet mijn kind
dat allemaal niet / men zou kunnen twijfelen of ik het niet verzin”).
•

Een goed stappenplan met elke w eek andere opdrachten

Bijna alle ouders geven aan dat ze gebruik zouden maken van een concreet stappenplan op voorw aarde dat
het gaat om korte opdrachten die zonder veel kosten/materiaal of investeringen mogelijk zijn. De
belangrijkste toegevoegde w aarde van zo’n stappenplan is volgens ouders dat het een bepaald doel
vooropstelt en motiveert (bijvoorbeeld in X aantal w eken eet mijn kind minstens drie soorten groenten).
Ouders stellen zich in deze context vooral ook de vraag hoe lang het zal duren om een bepaald gedrag aan
te passen.
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Informatie over hoe andere ouders bepaalde situaties aanpakken

•

Ook hier overw eegt de tw ijfel aan de aangepastheid van de eigen acties en reacties. Men w il hier ook vooral
uit leren w at men best w el of juist beter niet doet in een bepaalde situatie. Het feit van lotgenoten te vinden
en te ontmoeten is een tw eede verw achting maar niet iedereen sluit zich aan bij deze verw achting. Mensen
geven aan dat het een hart onder de riem kan steken als ze zien dat zij niet alleen zijn met hun probleem.
De haalbaarheid van een ontmoetingsplek of forum met ouders w ordt evenw el in tw ijfel getrokken omw ille
van praktische problemen (tijd vinden om elkaar te ontmoeten, men moet dezelfde
verw achtingen/tijdsbesteding hebben,...). Alleszins w illen ouders w el dat de uitw isseling plaatsvindt in een
opbouw ende, positieve sfeer. Dus geen zelfhulpgroep maar leuke activiteiten. Bij een onlineforum verw acht
men om deze reden ook een professionele moderator
Tips om meer positief bezig te zijn met de kinderen

•

In dit kader verw acht men vooral laagdrempelige tips die heel snel (via een infographic) w orden uitgelegd.
Men ziet hiervoor w el degelijk een rol voor een CKG w eggelegd:
o

Er zijn veel kinderspeeltuinen en pretparken maar dat kan ik niet bekostigen. Ik zou graag w eten
w aar ik gratis met de kinderen kan gaan spelen. Ik heb dat opgezocht maar er bestaat geen
kaart van speeltuintjes in onze buurt.

o

Ik w il w el koken met de kinderen maar w e hebben geen oven of geen grote keuken. Wat kan ik

o

We gaan helemaal nergens meer naartoe w ant elke uitstap w ordt een drama. Mensen bekijken
ons omdat ons kind huilt. Het zou goed zijn als men ons zou helpen om toch nog eens iets te

dan toch maken?

doen buiten.
Volgende functionaliteiten w orden door de ouders als minder prioritair gezien:
•

Manieren of een aanpak om meer tijd voor zichzelf te maken.

•

Huishoudelijke hulp of tips

•

Opvang van de kinderen

Uit de gesprekken blijkt dat er een grote vraag is van de ouders om samen met de partner en de kinderen
activiteiten te doen en begeleiding te krijgen. De focus op het sam en-zijn en sam en-ondernemen neemt in
alle voorbeelden die men geeft de bovenhand.
Als w e doorvragen en bijvoorbeeld voorstellen dat er tijdens het traject een groepsactiviteit w ordt
georganiseerd met de begeleiding w aarbij er activiteiten voor ouders en kinderen apart zijn w ordt dit w el
positief onthaalt: mensen krijgen dan het gevoel dat ze toch samen een uitstap doen.

De samenvatting van de behoefteanalyse
Volgende aandachtspunten zijn richtinggevend voor de inhoud en opbouw van een platform:
1.

Mensen zitten met heel veel vragen. Deze vragen gaan voornamelijk over w at thuisbegeleiding
concreet inhoudt en hoe men zich er best op voorbereidt. Ook de communicatie is hierbij van belang:
hoe (en w anneer?) leg ik het uit aan mijn kind, de andere kinderen, de (ex)partner, familie, school,...

2.

Schroom en tw ijfel overheersen de w achttijd. Ouders die zich op de w achtlijst lieten plaatsen zijn zeer
onzeker en voelen zich vaak ook eenzaam en geïsoleerd. Dit is w aarschijnlijk ook te w ijten aan het feit
dat men blijft zoeken en verschillende methoden en tips uitproberen zonder dat men het gevoel heeft te
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w erken naar een bepaald doel. Opvallend is ook dat gezinnen zeer veel lezen en neerschrijven tijdens
de w achttijd en zich zo trachten te documenteren voor het moment dat de begeleiding komt. Er is een
grote verw achting t.o.v. de begeleiding van CKG De Schommel om meer te oriënteren en tips of acties
te selecteren uit de vele mogelijheden.
3.

Iedereen benoemt dezelfde functionele com ponenten voor de oplossing. De meest vernoemde
behoeften zijn:
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4.

De manieren w aarop mensen w illen interageren met een platform zijn heel divers

De manieren w aarop men w il interageren met een platform zijn heel divers en heel persoonlijk.
Sommige mensen geven de voorkeur aan mails omdat men die op een rustig moment kan schrijven en nog
eens kan nalezen. Andere mensen geven de voorkeur aan een telefoongesprek of live chat. Er is in het
algemeen een grote w eerstand bij de volw assenen om over persoonlijke problemen te spreken met een
chatbot.
5.

Geen w arm e chatbot voor ouders maar misschien w el voor kinderen!

Mensen vinden het een goed idee om hun kinderen te laten converseren via een w arme chatbot.
Argumenten die hierbij naar voren w orden gebracht zijn:
•

Kinderen zijn gew end om te praten tegen figuren of poppen

•

Er w orden nu in de klas ook al poppen gebruikt om bepaalde thema’s bespreekbaar te maken

•

Ook in kinderboeken w ordt de verpersoonlijking van bepaalde problemen aan de hand van figuren met
succes gebruikt (vb Draakje Vurig van Uitgeverij Scrivo Media)

•

Kinderen zijn zeer digitaal en vaak bezig met een tablet of smart phone

•

Verpersoonlijkte figuren kunnen ook w orden ingezet om empathisch inzicht bij kinderen te verhogen en
maken thema’s als depressie, angst, paniek, ... beter bespreekbaar.

•

Ouders zien de w arme chatbot dan ook als hulpmiddel tijdens de therapie en als ondersteuning bij de
communicatie binnen het gezin over de probleemsituaties. Zij verw achten niet dat de chatbot advies
geeft of oplossingen biedt (soort slimme logica) maar vooral dat de chatbot inspeelt op emoties.

6.

Het gebruik van het platform kan verschillen al naargelang de fase in de begeleiding

De behoeften van ouders met betrekking tot de ondersteuning van het platform evolueren.
In een eerste fase w illen ouders breed geïnformeerd w orden over de mogelijkheden van thuisbegeleiding. In
een volgende fase komen de meer concrete vragen: hoe lang duurt de w achttijd nog? Hoe kan ik mij
voorbereiden op een eerste bezoek? Moeten alle gezinsleden aanw ezig zijn enz...
Wellicht verschillen ook de vragen en de input die de begeleider w il geven aan het gezin.
7.

Er is nood aan een blended aanpak

De ouders zien onmiddellijk de voordelen van een platform en stellen zichzelf de vraag of zo’n platform w el
beperkt moet blijven tot de w achttijd. Volgende suggesties w erden tijdens de gesprekken geformuleerd:
•

Ouders kunnen reeds vroeg in het begeleidingsproces de situatie documenteren. Hierdoor verkort de
observatiefase w aarschijnlijk bij het begin van de begeleiding;

•

Ouders kunnen meer gestructureerd en contextueel bijhouden w anneer de problemen zich voordoen. Zo
ontstaat er een beter en meer volledig beeld van de problemen.

•

Ouders kunnen met elkaar in contact komen via het platform en ideëen uitw isselen

•

Veel van de informatieuitw isseling en een eerste contactmoment zou ook in Stan, de opgroeicaravan
kunnen plaatsvinden

•

Wellicht kan de begeleiding voor een aantal gezinnen w orden ingekort als er ook online ondersteuning
komt. Dit vermindert de w achtlijsten en geeft meer ruimte om bijvoorbeeld ook een groepsactiviteit met
verschillende gezinnen in te lassen
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•

Via het platform krijgt de relatie begeleider <-> ouder een andere invulling. Ouders vinden nog w el dat
ook met een platform thuisbegeleiding zeer belangrijk is. Ze verw achten dan van de thuisbegeleider
vooral coaching en feedback op hun eigen gedrag. In bepaalde situaties w acht men ook op de
thuisbegeleider om bepaalde zeer gevoelige situaties (bijvoorbeeld vermoeden van kindermishandeling,
vermoeden van dw angpsychose, zelfmoordneigingen, enz) bespreekbaar te maken. Men aarzelt om dit
te doen via een platform of zelfs bij een eerste contact met een hulpverlener.
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De conceptuele invulling van
het platform
In dit deel van het rapport gaan w e dieper in op deze componenten en ook op de content (inhoud) van het
platform.

De drieledige opbouw van het platform
Voor de ontw ikkeling van de businesscase (opgemaakt in de zomer van 2018 in het kader van de PIOaanvraag) w erd de opzet en finaliteit van het platform omschreven in drie luiken:

De eerste idee w as om dit platform gefaseerd uit te rollen:

Figuur 4: gefaseerde uitbouw van het platform volgens het businesscasedocument van CKG De Schommel, zomer
2018
In de praktijk zou het kunnen dat een basisplatform al kan bestaan uit meerdere componenten (het
zogenaamde minimum viable product) en dat de gebruiker de driedeling niet zo bew ust opmerkt. Naar de
haalbaarheid hiervan w erd gepeild in de marktconsultatie (zie volgend hoofstuk). In dit deel w orden de
functionele componenten van de drie luiken en de niet-functionele vereisten van het platform toegelicht.
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Luik 1: Verantwoorde content bundelen en gericht aanbieden aan ouders
Alle relevante informatie rond opvoedingsondersteuning zou hier beschikbaar moeten zijn. Het is de plek
w aar iedereen met interesse in of een vraag rond opvoeden en opgroeien terecht kan. Het is dus de
bedoeling dat personen via een logische structuur of goede zoekfunctie tot de gew enste informatie
komen.
Het CKG w il qua content zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande content en indien nodig eigen
geschreven content publiceren. De bestaande, gevalideerde content van gespecialiseerde sites zou via API
w orden binnengetrokken in het eigen CMS (zie verder). De eigen content moet op een gemakkelijke en
gebruiksvriendelijke manier op het plaform kunnen w orden geplaatst. Er w orden hier ook linken gelegd naar
‘meer informatie’ (op andere w ebsites) als de lezer dit w enst.
Korte teksten w orden ondersteund met visueel materiaal (filmpjes, podcasts, infographics, …). Ouders gaven
tijdens de behoefteanalyse aan dat ze vooral nood hebben aan opdrachten die heel eenvoudig, laagdrempelig
en snel kunnen uitgevoerd worden. Vooral spellen en opdrachten w aarvoor geen specifiek materiaal of w aarvoor
geen bepaalde ingrediënten of instrumenten noodzakelijk zijn, zijn erg gew ild en niet breed beschikbaar.
De gebruiker heeft ook de mogelijkheid om feedback te geven over zijn gevoel bij deze info aan de hand
van smileys (zie www.watwat.be).
De frontpagina bevat een link naar de opvoedingslijn voor een gesprek met een deskundige van de
opvoedingslijn (www.opvoedingslijn.be).
Er is de mogelijkheid om de informatie op de pagina te filteren naar je persoonlijk gezinsprofiel. De
opdrachten en oefeningen moeten doelgericht w orden aangeboden in functie van het gezinsprofiel. Dit
vergt een initiële screening van het gezinsprofiel/ de interessegebieden van het gezin. Zo w ordt vermeden
dat gezinnen met tieners bijvoorbeeld activiteiten voor peuters voorgeschoteld krijgen of dat de ook de
manier w aarop de content wordt aangeboden niet is afgestemd op de leeftijd of rol van de doelgroep (ik krijg
informatie over kinderen maar w il iets ondernemen/opzoeken als grootouder met betrekking tot mijn
kleinkinderen). Concreet kan dit w orden geïmplementeerd via het aanbieden van een onlinevragenlijst (zie
bijvoorbeeld https://www.fitinjehoofd.be/login) maar er kan ook gedacht w orden aan een chatbot die de
ouders op een meer dynamische manier leidt naar het juiste aanbod.

Het belang van dynamische content
Daarnaast is het ook de bedoeling de content dynamisch (of w isselend) aan te bieden onder de vorm van nieuw e
opdrachten, nieuw e spellen en concrete tips, eventueel gelinkt aan de actualiteit of bepaalde thema’s die
aanzetten tot actie.
Organisaties die vergelijkbare content aanbieden aan bijvoorbeeld kinderen en jongeren gaven tijdens de
consultatie aan dat vernieuw ing van de content uiterst belangrijk is. Het aanbod moet de aandacht trekken en
blijven boeien.

Luik 2: Zelfhulp aanbieden aan ouders op de wachtlijst
Op het platform is er de mogelijkheid voor ouders om zelfstandig gebruik te maken van een online programma
met thematische modules rond opvoeden en opgroeien. Het doorlopen van deze programma’s of modules
gebeurt op het eigen tempo van de gebruiker. Het programma is stapsgewijs opgebouwd maar de gebruiker
kiest zelf w anneer hij w elk blokje opent.
Het programma bestaat uit verschillende blokjes (online tools) w aardoor je snel en makkelijk een blokje kan
afw erken. Het programma heeft een voorbereidingsfase, een fase om doelen te stellen en een veranderfase.
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-

Voorbereidingsfase: mogelijkheid om de module te personaliseren (eigen naam, die van de kinderen,
leeftijd, netw erk in kaart brengen, …). Een test om te kijken w aar de ouder nu staat in de opvoeding (bv.
opvoedingsstijl) en ééntje om zijn motivatie tot verandering in kaart te brengen.

-

Doelen stellen: De moeilijkheden en talenten w orden in kaart gebracht. De ouder krijgt hier visueel een
overzicht van en w ordt daarna door het programma begeleid om bepaalde doelen en acties te kiezen.

-

Veranderfase: Er is de mogelijkheid om bepaald (moeilijk) gedrag in kaart te brengen (digitaal dagboekje),
het programma trekt hier conclusies uit en licht uitzonderingen op (w anneer lukte het w el). Verder wordt er
informatie gegeven met oefeningen rond positief opvoeden, zelfzorg, structuur creëren, enzoverder. Dit
alles in hapklare brokken met steeds zeer korte theorie en veel ruimte om te oefenen.

Het zou een optie kunnen zijn om resultaten van deze programma’s/testjes te bespreken met één van de
begeleiders via chat, telefoon of m ail. Deze drie kanalen m oeten duidelijk aanwezig zijn op de interface.
Ook kunnen de begeleiders advies geven rond w elke programma’s er gevolgd kunnen w orden. Ook hier kan de
onlinehulp begeleiding geven.
Verder is er de mogelijkheid op het platform om in interactie te gaan met andere gebruikers via een
gem odereerd forum.

Luik 3. Blended begeleiding
Na een intakegesprek met een begeleider w ordt een blended begeleiding op maat opgestart. Hier krijgt een
gezin een persoonlijke begeleider.
Het moet mogelijk zijn voor de begeleider om voorgedefinieerde opdrachten of modules toe te w ijzen aan een
ouder of een gezin (dit is nog te beslissen in functie van de antw oorden op de marktconsultatie).
Een tijdlijn geeft aan w aar de ouder zich in het hele begeleidingsproces bevindt. Gedurende de w achtperiode
moeten ouders duidelijk kunnen zien w anneer ze hun begeleider online kunnen contacteren. De blended
module moet zow el onlinegesprekken (bijvoorbeeld via een videocall) als huisbezoeken ondersteunen. Aan dit
programma kunnen ok maandelijkse oudergroepen vasthangen waarin een professional een groep ouders
begeleidt. De online thema’s w orden dan besproken. Opvolging van acties en het motiveren van de gebruikers
(aanzetten tot actie) zijn hier zeer belangrijk.
Welke cliënten, naast de gezinnen die aanmelden bij CKG De Schommel, gebruik kunnen maken van deze
blended module is afhankelijk van de organisaties die een samenw erking zien bij de ontw ikkeling en/of
beheer van (een deel van) het platform. De ouders moeten op dit derde gedeelte van het platform inloggen.
Het spreekt voor zich dat dit gedeelte beveiligd moet zijn en dat de toepassing GDPR-compliant moet zijn.

De look and feel van het platform
Hieronder w ordt aan de hand van bestaande voorbeelden, inzichtelijk gemaakt op w elke manier het platform
vorm kan krijgen. Deze voorbeelden werden door de geconsulteerde organisaties en platformen aangereikt
tijdens het project.
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De toepassing moet vlot m obiel toegankelijk zijn en toelaten om bijvoorbeeld ook opdrachten of
dagboekjes mobiel in te vullen en op te volgen.
Er is ook een bijzondere vraag naar eenvoudige, printbare content. Bijvoorbeeld: een ganzenspel dat men
kan printen, een printbare gezinskalender, een spel in drie stappen dat men op de ijskast kan kleven enz.
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CKG De Schommel heeft in het kader van het project ‘Stan de opgroeicaravan” recent een platform
ontw ikkeld w aarin opdrachten en oefenmateriaal w orden gebundeld en aangeboden onder de vorm van
opdrachten of bestaande digitale spellen . Deze opdrachten zijn echter vaak nog niet interactief en niet
ontsloten voor blended begeleiding (begeleider die kan opvolgen of de opdracht goed verloopt/ w elke
opdrachten gemaakt w erden en w elke gestopt w erden enz.).
Qua look and feel is het uiterst belangrijk dat (bestaande en herbruikte) content w ordt hertaald naar
opdrachten, korte overzichtjes en tips. Er zijn tal van goede bestaande voorbeelden in allerhande
campagnes die gedragsverandering bij een breed publiek trachten te bew erkstelligen, zoals Tournée
Minérale.
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Samenwerkingsmogelijkheden
voor de uitbouw en het beheer
van het platform
Het platform moet ouders helpen om w egwijs te raken in het bestaande hulpverleningsaanbod en heeft niet
tot doel nog een ‘extra informatiekanaal’ te w orden.
Al snel in het project w erd duidelijk dat sam enw erking tussen de verschillende aanbieders van
informatie, zelfhulpmodules en begeleiding voor ouders noodzakelijk zal zijn. Daarom w erd ook het
landschap van onlinehulpverlening in Vlaanderen in kaart gebracht. Vervolgens w ordt toegelicht w at de
organisatorische impact is van de uitbating van een platform en w elke samenw erkingsverbanden mogelijk
zijn om de organisatie mogelijk te maken.

Het landschap van onlinehulpverlening in Vlaanderen
Om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken van de online en blended hulpverlening in Vlaanderen
w erden als zijtraject bij dit PIO-project een aantal gesprekken georganiseerd met organisaties die
momenteel reeds platformen uitbaten, of experten die van nabij betrokken zijn als adviseur van zulke
platformen. Deze organisaties en ook de experten zijn mogelijk interessante partijen die CKG De Schommel
bij de implementatie en het beheer van het platform als partner kunnen bijstaan door bijvoorbeeld content
open te stellen voor CKG De Schommel via API, door hun ervaringen te delen, door door te verw ijzen vanop
hun platform naar het platform van het CKG enz.
Het landschap dat in kaart w erd gebracht kan als volgt w orden w eergegeven:

Figuur 5: ov erzicht v an bestaande onlinehulp die ouders nu reeds gebruiken

Met volgende organisaties w erd een gesprek gevoerd over mogelijke samenw erking of ervaringsuitw isseling
met CKG De Schommel:
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-

Aw el
De Ambrassade (WatWat)
Expoo (Groeimee.be) en Kind en Gezin
Vlaams Instituut Gezond Leven (NokNok)

-

CLB (CLBch@at)
De opvoedingslijn
De Arteveldehogeschool (Dr Philippe Bocklandt)

Uit de besprekingen met vergelijkbare organisaties die hulplijnen en platformen uitbaten blijkt dat de content
meestal enkel redactioneel w ordt verw erkt door het platform in kw estie. De eigenlijke basisteksten w orden
door gespecialiseerde hulporganisaties, experten en specialisten gegeneerd. Vaak w orden ook teksten
hergebruikt en aangepast aan de doelgroep van het platform.
Het hergebruik van bestaande content is m ogelijk via API. Als tw ee systemen met elkaar moeten
communiceren, gebruikt het ene systeem een API om het andere systeem aan te spreken. Via de API
w orden dan de benodigde gegevens uitgew isseld. Een API is volledig flexibel te ontw ikkelen. In principe kan
dus alles uitgew isseld w orden mits daarover afspraken w orden gemaakt
In 2019 w il WatWat API aanbieden bij w ijze van piloot. Het CKG-platform zou hiervan ook gebruik kunnen
maken en (in beide richtingen) informatie met WatWat uitw isselen.
De API kunnen ook via het internet als zogenaamde w ebservice beschikbaar w orden gesteld. Hierdoor kan
iedereen via een URL de w ebservice oproepen: Een voorbeeld van een w ebservice is
http://xml.buienradar.nl/. Via de link vind je een XML beschrijving van het w eer in Nederland. Je kunt op
basis hiervan dus een eigen platform ontw ikkelen die het w eer uitleest via deze API en het
grafisch w eergeeft op je eigen platform.

De impact van een platform op de organisatie
Uit de gesprekken met mogelijke partnerorganisaties blijkt dat de eigenlijke content van het platform maar
een beperkt aspect is van de oplossing. De content w ordt bij bestaande platformen gegenereerd door tal van
experten en themaspecialisten (vaak honderden vrijw illigers of partners).
De organisaties die een platform uitbaten zetten vooral in op het doelgroepbereik en interactiviteit. De
digitale strategie is daarbij uiterst belangrijk (eerder dan kennis van de inhoudelijke
opvoedingsproblematiek). Het betekent dat volgende componenten moeten w orden uitgebouw d:

Figuur 6: ov erzicht v an de bouwstenen v an een organisatie die een platf orm uitbaat
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Het hart van het platform is uiteraard kw aliteitsvolle en attractieve content die ook makkelijk kan w orden
teruggevonden. De meeste platformen zetten dan ook sterk in op search engine optimalisatie zodat hun
platform als eerste verschijnt vanaf het moment dat ouders een zoekbegrip ingeven op google of
vergelijkbare zoekmachines. Een multidisciplinaire aanpak met aandacht voor marketing,
mediavaardigheden, w eb en data analytics en ook aandacht voor juridische elementen zoals GDPR,
samenw erking met partners, IP enz. is van belang.
Tijdens de marktconsultatie w erd ook gepeild naar het feit of het CKG een eigen systeembeheerder nodig
heeft om het platform technologisch te beheren en op te volgen. De meningen hierover lopen uiteen en zijn
voornamelijk afhankelijk van de manier w aarop de oplossing w ordt aangeboden (een oplossing op maat op
een server bij het CKG of een SaaS-oplossing in de cloud- zie verder). Bedrijven bieden ook de mogelijkheid
aan om de hosting van de oplossing op zich te nemen.

Figuur 7: antwoord v an de deelnemers v an de marktconsultatie ov er de noodzaak om een sy steembeheerder te v oorzien

Voor CKG De Schommel betekent de ontw ikkeling en uitbating van het platform alleszins een strategische
heroriëntering 2.
Andere zorgverlenende instanties, die de stap gezet hebben, getuigden dat ze hiervan een succesverhaal
gemaakt hebben door beroep te doen op verschillende soorten partners. Zij raden CKG De Schommel aan
formele partnerschappen uit te w erken met bijvoorbeeld:
-

Contentpartners schrijven mee aan de inhoud

-

Em bedded-partners integreren informatie van het platform via hun kanalen

-

Contactpartners zijn hulp- en advieslijnen w aarmee er direct contact w ordt gelegd vanaf het
platform.

-

Labelpartners hebben het kw aliteitslabel en verw ijzen actief door naar het CKG

-

Bereikpartners maximaliseren het bereik en maken de diensten van het CKG en het platform
bekend bij de doelgroep

Doelstelling van alle platformproviders is zo min mogelijk zelf te investeren in nieuw e content en zoveel
mogelijk gebruik te maken van bestaande content. Dit is een algemene tendens in het medialandschap:
bijvoorbeeld TV-zenders besteden de aanmaak van programma’s uit aan productiehuizen die daarbij veel
co-creatiever te w erk gaan.

2

Ook interne processen en de thuisbegeleiding zelf kunnen veel doelgerichter ingezet w orden. Bijvoorbeeld:
Ouders melden aan en er w ordt onmiddelijk gestart met een huisbezoek. i.p.v. een w ekelijks huisbezoek kan
dit misschien maandelijks in combinatie met het platform en beeldbelcontacten.
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Een belangrijke randopmerking is echter dat het CKG, via de thuisbegeleiding, ook op het vlak van
contentcreatie unieke troeven heeft en bijvoorbeeld specifieke zelfhulpm odules of blended opdrachten
zou kunnen uitw erken als contentmanager.
Deze modules, die specifiek gericht zijn naar ouders, zijn quasi onbestaande en kunnen dus niet zomaar
aangeleverd w orden door een contentpartner.
De mogelijke samenw erkingsdomeinen voor de concrete invulling en uitbating van het platform w orden
w eergegeven in volgende figuur:

Figuur 8: ov erzicht v an mogelijke samenwerkingen v oor de uitbouw v an het platf orm
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Resultaten van de
marktconsultatie
Op 6 augustus 2019 publiceerde het PIO-team een marktconsultatie om na te gaan of er bestaande
applicaties zijn die invulling kunnen geven aan een of meerdere van de drie luiken.
In deze marktconsultatie w erd ondermeer ook gepeild naar de kostprijs van de drie luiken, de doorlooptijd
om ze te ontw ikkelen of te implementeren en naar de manier w aarop ze in de markt beschikbaar zijn (het
business model achter het platform).
Daarnaast w erd aan de deelnemers ook gevraagd het zogenaamde “Minimum Viable Product” te
omschrijven: w elke basisoplossing moet er minimaal zijn om functioneel en voldoende aantrekkelijk te zijn
voor ouders. Met deze informatie kan een eerste planning w orden opgemaakt voor de verdere uitbouw van
het platform en de aanschaf van de verschillende componenten en het benodigde ontw ikkelw erk.
Op 17 september 2019 hebben veertien bedrijven gereageerd op de oproep. Elf bedrijven vulden de
vragenlijst volledig in.

Respondenten van de marktconsultatie
De bedrijven die hebben geantw oord zijn:
Wieni (w w w.wieni.be) ontwerpt en ontw ikkelt w ebapplicaties met focus op technologische performantie en
gebruiksvriendelijkheid.
24 Degrees (www.24degrees.be) is voornamelijk actief in IT-opleidingen (e.g. VDAB). Verder voorziet het
bedrijf ook hosting en ontw ikkeling van online platformen, voornamelijk op maat gemaakte Wordpress
installaties en ontw erpen.
Artcore Society (https://Artcoresociety.com ) is een digitaal media agency gespecialiseerd in het
ontw ikkelen van digitale producten: w ebsite, tools en applicaties. Bv. de zorgapplicatie Noblito (zie
w w w.noblito.be) werd door Artcore Society ontw ikkeld.
D-Teach (w w w.d-teach.com ) is gespecialiseerd in Online leren - naast een online school, biedt het bedrijf
ook advies over de opzet van een online training en instructional design van online content.
Zenjoy (w w w.zenjoy.be) is een digital agency gespecialiseerd in w eb en app development & design en
heeft ervaring met gelijkaardige platformen in de zorgsector.
Inventis (w w w.inventis.be) is een team van w ebbouw ers voornamelijk in de culturele sector en de
zorgsector (HH Leuven, RZ Tienen, Ortho Herentals, ...).
Xplore Group (w ww.xploregroup.be)-is het IT Web & Mobile Services bedrijf binnen de Cronos Group, dat
Enterprise-class IT-oplossingen levert. Typische projecten zijn het uitw erken van nieuw e businessideeën
met een eerste softw areoplossing, het efficiënter maken van business processen of het ontsluiten van een
nog onbenut potentieel in de veelheid aan data w aarover veel organisaties intussen beschikken. Outreach,
verbinding maken met verschillende lagen in onze maatschappij, is een belangrijk streefdoel.
Publiq (w ww.publiq.be) is specialist in vrijetijdscommunicatie en marketing van het gevarieerde
vrijetijdsaanbod. publiq verbindt mensen met activiteiten en met elkaar door ervoor te zorgen dat ze elkaar
vinden. Samen met zijn partners legt publiq stapstenen zodat ieder op zijn manier kan deelhebben en
deelnemen aan het publieke vrijetijdsleven.
Minddistrict (www.minddistrict.com) streeft ernaar dat iedereen de mogelijkheid heeft om grip te krijgen op
geluk en gezondheid. Dit kan door gew oonten in denken en doen te veranderen. Daarom ontw ikkelden ze
een product dat mensen en hun hulpverleners ondersteunt bij het maken van deze duurzame
gedragsverandering. Minddistrict helpt mensen op hun persoonlijke route naar herstel, van preventie tot
nazorg. Met het Minddsitrict ehealthplatform en app w erken mensen telkens aan de volgende stap naar
positieve verandering.
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Over9.com – w w w.sittool.com (under construction) – gespecialiseerde en aangepaste chatsoftware
voor zorgverstrekkers en onlinehulpverlening.
Lucine (w w w.z-apps.eu) is een IT-bedrijf dat met Z-Apps een platform ontw ikkelde w aarop organisaties in
de zorgsector apps kunnen laten draaien die het leven van hun doelgroep én hun medew erkers een stuk
eenvoudiger en aangenamer maken. Op dat digitale platform Z-Apps w ordt een op maat gemaakte digitale
structuur gecreëerd en kan die structuur met inhoud op maat w orden voorzien. De tool w ordt reeds ingezet
bij de begeleiding van tienerouders in Nederland en voor andere toepassingen.
Qitonline (https://www.qit-online.com/) ontwikkelde met Parentsonline een proof-of-concept applicatie voor
blended begeleiding in de zorgsector. De hulpverlener kan de tool dan op basis van de eigen klinische inschatting
inbedden in het therapietraject (voorafgaand aan de therapie, ter ondersteuning van het therapeutisch proces of in
het kader van nazorg) en eventueel combineren met procesnota’s, vragenlijsten etc.
Er is dus interesse vanuit verschillende gespecialiseerde dienstverleners om (delen van) de oplossing te
ontw ikkelen en/of te implementeren.

Analyse van de antwoorden van respondenten
De meeste respondenten hebben zeer specifieke ervaring in de zorgsector.
Alle deelnemers hebben ervaring met breed informatieve platformen (luik 1). Een aantal deelnemers biedt
ook oplossingen voor luik 2 via zelfhulpmodules of luik 3 blended begeleiding, al dan niet met geïntegreerde
chatfunctionaliteit (online chatten dus geen chatbot).

Figuur 9: prof iel v an de deelnemers aan de marktconsultatie
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Opvallend hierbij is dat het meestal gaat om eigen ontw ikkelde oplossingen en in mindere mate om een
configuratie van verschillende deelapplicaties, die vrij op de markt beschikbaar zijn (bijvoorbeeld softw are
om w ebsites te ontw ikkelen).

Figuur 10: aantal deelnemers die eigen producten aanbieden of producten v an andere bedrijv en integreren

De bedrijven leveren en/of ontw ikkelen functionaliteiten maar bieden quasi nooit zelf content. De content
moet door CKG De Schommel w orden aangeleverd. Een aantal bedrijven bieden w el advies of
pedagogische ondersteuning bij het op punt stellen van de content.
Bijna alle toepassingen (luik 2 en 3) zijn voorzien van een module om toegangsrechten te beheren en
eventuele gebruikersgroepen samen te stellen (gebruikers van het platform die toegang krijgen tot een
bepaalde individuele map of dossier).
De oplossingen w orden via uiteenlopende contractvormen aangeboden:

Figuur 11: v erschillende contractv ormen die aanbieders v an applicaties hanteren

•

Open source: een beperkt aantal respondenten geeft aan ook gebruik te maken van open source
componenten die gratis op de markt beschikbaar zijn.

•

De respondenten die een eigen ontw ikkeld product aanbieden doen dat via betaling van
gebruikslicenties of via SaaS of PaaS. In dit geval betaalt het CKG een maandelijkse of jaarlijkse
abonnementskost om de softw are of het platform in kw estie te gebruiken.

•

Voor het ontw ikkelwerk of integratie van verschillende bestaande componenten is maatw erk
noodzakelijk. Dit w ordt in rekening gebracht per mandag of gepresteerd manuur.
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Het minimum viable product (MVP)
Aan de deelnemers van de marktconsultatie w erd gevraagd het minimum viable product (MVP) te
omschrijven voor de drie luiken.

De meeste bedrijven raden een geleidelijke uitbouw van het platform aan door eerst de basisfunctionaliteiten
klaar te zetten en daar vervolgens bijkomende functionaliteit aan toe te voegen. De basisconfiguratie heeft
zow el betrekking op delen van luik 1, 2 en 3.

Aandachtspunten en tips voor CKG De Schommel bij implementatie van het platform
Zow el de bedrijven die deelnamen aan de marktconsultatie als de organisaties die vergelijkbare platformen
uitbaten formuleerden een aantal tips voor CKG De Schommel:
•

De bekendmaking van je platform is een grote strategische uitdaging

•

Zet de kanalen centraal in je communicatie: de drempel om contact op te nemen is hoog / w erk alle
drempels w eg en maakt contactname zo attractief mogelijk

•

Het creëren van een minimalistisch design dat gebruiksvriendelijk is en w aar de focus ligt op de
inhoud. Geen toeters en bellen, gew oon sec.

•

Doorheen het volledige proces de gebruiker als uitgangspunt te zetten.

•

Het creëren van een duidelijk traject w aar gezinnen inzicht kunnen uit halen. De gezinnen moeten
een helikopterperspectief krijgen. Dit moet aantonen dat het traject relevant is voor verdere,
intensievere begeleiding.

31

•

Een goede collaboratie met andere opvoedingsinitiatieven.

•

De datastructuur laten voldoen aan de verschillende w etgevingen.

•

Neem niet te veel hooi op je vork: maak keuzes voor je platform in functie van w at je aankan
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De kostprijs en doorlooptijd voor de implementatie van het platform
Tijdens de marktconsultatie w erd ook gepeild naar de kostprijs en de doorlooptijd voor de aanschaf van de
luiken van het platform. Opvallend hierbij is dat de ramingen uiteenlopen maar w el correleren met het
basisaanbod dat de marktpartijen kunnen aanbieden. Bij partijen met bestaande maatoplossingen en
basisapplicaties die kunnen gebruikt w orden ligt de implementatietijd en de kostprijs lager dan bij partijen die
starten met algemenere applicaties en bijkomend ontw ikkelw erk. Het voordeel van een eigen ontw ikkelde
toepassing is w ellicht w el dat die meer op maat kan w orden gemaakt van de behoeften van CKG De
Schommel. Het nadeel van zulke oplossing is ook dat het jaarlijks beheer ervan w ellicht duurder uitvalt of
meer door het CKG moet w orden gestuurd dan bij bijvoorbeeld SaaS-oplossingen.

-

Gemiddeld w ordt de doorlooptijd geraamd op zes maanden.
Het informatieluik (1) is het goedkoopste deel van het platform; de blended begeleidingsmodules het
duurst. De prijzen van luik 3 schommelen ook naargelang er mogelijkheden ingebed zijn om te chatten of
te beeldbellen. Hierbij moet vermeld w orden dat alle oplossingen uitgaan van een gesloten platform dat
gebruikt w ordt door één organisatie in de relatie met haar klanten.

In de marktconsultatie w erd ook gepeild naar de kostendrijvers van de oplossing. De deelnemers benoemden
volgende onderdelen van het platform als componenten die de kostprijs van de oplossing sterk in de hoogte
zouden kunnen drijven:
De respondenten vermelden allemaal dezelfde aandachtspunten, ze worden hieronder in volgorde van
belangrijkheid w eergegeven:
-

Ontw ikkelen van blended begeleidingsmodules
Ontw ikkelen en/of implementeren van chattechnologie

Enkele deelnemers verwezen ook naar kosten die nodig zijn om de toepassing GDPR-compliant te maken en de
functionaliteit “Filter om gezinsprofiel te bepalen” als mogelijke kostelijke componenten.
De bovenstaande ramingen betreffen uitsluitend de aankoop van de technologische componenten en dus niet de
ontw ikkeling van de content, de stappen die moeten gezet w orden om de oplossing juridisch sluitend te maken
(contracten met partners, regeling van IP, toegangsrechten op punt stellen conform GDPR,...) en de aanpassing
van de processen van het CKG zodat blended begeleiding in de praktijk mogelijk w ordt. Ook de benodigde
marketing- en communicatieactiviteiten vallen buiten deze raming.
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Innovatiegehalte van de
oplossing
De oplossing bestaat uit een aantal technologische componenten:
-

-

Luik 1: een attractieve w ebsite die content hergebruikt via API van andere platformen en ook toelaat
content ter beschikking te stellen. Deze w ebsite moet uitgerust zijn met een performante zoekfunctie, een
filter om het gezinsprofiel te bepalen en feedbackmogelijkheid.
Luik 2: zelfhulpmodules die toegankelijk zijn voor ouders op de w achtlijst met een gemodereerd forum
voor ouders en chatfunctionaliteit.
Luik 3: blended begeleidingsmodules w aarbij de begeleider modules kan voorstellen op maat van het
gezin, zow el de begeleider als de ouder de voortgang kunnen volgen en kunnen beeldbellen (naast
chatten, telefoneren en mailen).

Via de marktconsultatie w erd getracht na te gaan in w elke mate de drie luiken innovatief zijn.
Aan de deelnemers van de marktconsultatie w erd gevraagd in welke mate de drie luiken innovatief zijn (te
ontw ikkelen) of reeds bestaan op de markt (zogenaamde off-the-shelf oplossing).
Het antw oord op deze vraag leverde een zeer gemengd beeld op.

Figuur 12: inschatting v an het innov atief karakter v an de oplossing (drie luiken) door de deelnemers aan de consultatie

Deze uiteenlopende visies kunnen voornamelijk w orden verklaard dat de vragenlijst w erd ingevuld door bedrijven
die actief zijn in de verschillende subsectoren, die elk een deel van de oplossing zouden kunnen aanbieden.
Uit de desk research en marktconsultatie blijkt dat er reeds gespecialiseerde applicaties bestaan die specifiek voor
de zorgsector werden ontwikkeld en die ook blended w orden gebruikt, bijvoorbeeld in de geestelijke
gezondheidszorg of voor de begeleiding van heel specifieke doelgroepen in het buitenland.
Deze componenten moeten w orden samengebracht in de oplossing voor het CKG en ingezet in een blended
context.
Een aantal functionaliteiten zijn momenteel nog niet standaard voorzien in het bestaande aanbod:
1.

33

het toegangsbeheer moet op punt moeten w orden gesteld: ouders op de w achtlijst of tijdens de begeleiding
krijgen een login w aarmee ze toegang krijgen tot hun informatie. Bij de bestaande voorbeelden gaat het
meestal om een gesloten oplossing die binnen een hulpverleningsorganisatie wordt gebruikt voor de
begeleiding van haar cliënten in een één op één relatie (zorgverstrekker – cliënt). In de context van gezinnen
kan het toegangsbeheer complexer zijn: beide ouders moeten toegang krijgen tot informatie over hun gezin
maar er kunnen ook situaties zijn w aarbij bijvoorbeeld gescheiden ouderparen de opvolging doen van hun
kinderen die in 2 gezinnen verblijven.
 Voor dit aspect van de oplossing is bijkomende analyse en ontw ikkelwerk noodzakelijk.
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2.

Uit de bevraging blijkt dat het noodzakelijk is om een open platform te bouwen dat in staat is om op een
efficiënte manier content met verschillende partnerorganisaties uit te w isselen via API. Zo kunnen content
maar bijvoorbeeld ook spelmateriaal, opdrachten, kaartmateriaal enz w orden gekoppeld en hergebruikt. Dit is
momenteel in een pilootfase en w ordt nog niet breed toegepast binnen de hulpverleningssector in Vlaanderen.
CKG De Schommel zou kunnen deelnemen aan de piloot van WatWat om content via API uit te w isselen.
Hiervoor is bijkomend ontw ikkelwerk noodzakelijk.
 Voor dit aspect van de oplossing is de nodige ontw ikkeling van interfaces noodzakelijk. Luik 1 van het
platform moet via API ontsloten w orden. Hiervoor is w ellicht een pilootproject met partnerorganisatie
noodzakelijk.

3. Dynamisch aanbieden van de content onder de vorm van stimulerende opdrachten. De zelfhulpmodules die in
luik 2 en luik 3 w orden ingezet moeten uitnodigend zijn en aanzetten tot actie. Door de open opbouw van het
platform zou het mogelijk moeten zijn om modules en apps op een makkelijke manier te ontsluiten. Zo kan het
aanbod op het platform stelselmatig w orden uitgebouwd en vernieuwd. Op die manier w ordt het platform ook
een verzamelplaats w aarop innovatieve content kan w orden aangeboden. Deze verzamelplek zou op het
eerste zicht de vorm kunnen aannemen van een app-store waarin apps worden verzameld en toegankelijk
gemaakt voor gebruikers. Uit de behoeftenanalyse blijkt echter dat ouders w illen begeleid w orden bij de
selectie van apps of opdrachten die in hun situatie relevant zijn. Ook deze appstore zou dus moeten kunnen
w orden ingezet in een blended context w aarbij bijvoorbeeld de begeleiders apps voorstelt aan de gebruiker en
ook kan nagaan w elke modules w erden doorlopen.
 Voor dit aspect is ontw ikkelwerk nodig samen met de provider van een platfrom met apps.

4. Aanbieden van chatfunctionaliteit m et warme doorverwijzing: het aanbieden van chatfunctionaliteit is niet
nieuw en w ordt reeds breed toegepast in onlinehulpverlening. Toch is chatten in de hulpverlening nog in volle
ontw ikkeling. Tijdens de bevraging kw amen volgende innovaties naar voren:
a. Warme doorverwijzingen waarbij een chathulpverlener en hulpverlener uit een andere meer
gespecialiseerde hulpverleningsorganisatie in het gesprek als derde er kan bijhalen of w aarbij
het gesprek onmiddellijk w ordt doorgeschakeld. Dit is van belang omdat mensen in een
probleemsituatie niet altijd het initiatief nemen om na een gesprek een andere instantie te
raadplegen. Door een derde instantie mee in de chat op te nemen gaat ook de dynamiek van
het gesprek niet verloren.
b. Integratie van online vertaling in chatfuncties. Dit is een innovatie die nuttig kan zijn om in
contact te treden met mensen die het Nederlands niet of zeer matig beheersen of die iets w illen
uitleggen in een andere taal. Dit w ordt momenteel opgevangen via sociaal tolken (ter plaatse of
via telefoon) maar de sociaal tolken zijn niet mee opgenomen in de chat. Ook de integratie van
speech to text functionaliteit kan nuttig zijn zodat de ouder bijvoorbeeld ook een w eerslag heeft
van tips of opdrachten die via chat gegeven en besproken w orden.
 Binnen OHUP (het koepelplatform van online hulpverleners in Vlaanderen) wordt momenteel gew erkt
rond w arme doorverwijzing en het interoperabel maken van chattechnologie. CKG De Schommel zou van
de kennis van dit netw erk kunnen gebruik maken om de chatoplossing binnen het platform te integreren
en uit te bouw en samen met partnerorganisaties.

5. De ontw ikkeling van een chatbot en integratie ervan in luik 1
Een chatbot zou kunnen w orden ingezet om de ouders te helpen bij de gezinsprofilering. De chatbot leidt de ouder
aan de hand van vragen naar opdrachten, teksten, filmpjes en links die in zijn/haar situatie relevant zijn.
Op die manier krijgen ouders een gefilterd en gepersonaliseerd aanbod van content die voor hun gezinssituatie
relevant is. Hiervoor dient een chatbot te w orden geïntegreerd in luik 1 van het platform. Zulke chatbotfunctionaliteit
is beschikbaar op de markt en w ordt frequent toegepast in w ebshops. De toepassing van chatbotfunctionaliteit in
het kader van gezinsprofilering is complexer omdat ouders vertrekken vanuit hun eigen beleving en die nog niet
rechtstreeks kunnen doorvertalen naar concrete producten of diensten zoals in een w ebshop. Bij de platformen die
w ij raadpleegden w as er wel ervaring met een voorafgaandelijke onlinetest om de noden te bepalen maar niet met
chatbottechnologie voor profilering. De profilering is een zeer cruciaal onderdeel van het platform omdat ouders
een eerste keer interactief in contact komen met het CKG. Indien de chatbot er niet in slaagt de juiste vragen te
stellen, niet attractief of warm overkomt of niet begrepen w ordt zullen ouders snel afhaken en misschien nooit meer
opnieuw contact opnemen met het CKG.
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6.

De ontw ikkeling van een chatbot voor profilering vereist een grondige analyse van de vragen van
gebruikers en een uitgebreide testfase

Een w arme chatbot (chatfunctionaliteit gebaseerd op Artificial Intelligence)

Een w arme chatbot die in staat is in dialoog te treden met ouders over hun concrete opvoedingsvragen en
probleemsituaties in het gezin is geen prioriteit voor ouders. Op zich is het ook geen onontbeerlijke component van
het beoogde platform maar eerder een bijkomende functionaliteit op het moment dat de blended begeleiding op
punt staat.
De meeste ouders zien dit immers w el als een nuttige instrument om hun kinderen te laten praten over hun
beleving van emoties.
Uit research blijkt dat er bijvoorbeeld ook een Europees onderzoeksproject loopt over het gebruik van moderne
technologie om de communicatievaardigheden van kinderen met een autismespectrumstoornis te ondersteunen
(zie: https://vimeo.com/235881378).


Voor de ontw ikkeling van een slimme, w arme chatbot die kan gebruikt w orden in communicatie met
kinderen is bijkomend onderzoek en ontw ikkeling noodzakelijk.

Samenvattend kan w orden gesteld dat de oplossing bestaat uit een configuratie van beschikbare bouwstenen
(w ebsite, chatfunctionaliteit, blended modules, podcasts, enz) maar dat het innovatieve karakter ligt in het open
karakter van luik 1 (en de daaraan gekoppelde uitw isseling van content) en het blended toepassen van de
functionaliteiten van luik 3 in een begeleidingscontext. De integratie van een chatbot, zow el voor de profilering als
voor conversaties met kinderen is alleszins innovatief en vergt bijkomende analyse en ontw ikkeling.

Gezien het gaat om een complexe configuratie van verschillende deelfunctionaliteiten lijkt het aangew ezen die
onder de vorm van één overheidsopdracht met deelloten in de markt te zetten. De innovatieve componenten
kunnen als optie w orden opgenomen. Het kan interessant zijn om vrije varianten toe te staan zodat marktspelers
eventueel ook alternatieve configuraties kunnen aanbieden.
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Stappenplan voor uitbouw van het platform
Het platform bestaat uit drie luiken, die elk bestaan uit verschillende componenten. CKG De Schommel kan
beslissen deze componenten minimalistisch of maximalistisch uit te bouw en. Onderstaand wordt een overzicht
gegeven van de w erkpakketten die onderdeel uitmaken van elk luik. Er w ordt aangegeven of het gaat om interne
activiteiten door CKG De Schommel, activiteiten of producten die w orden uitbesteed of aangekocht en verdere
analyse en ontw ikkeling (innovatief gedeelte).

Figuur 13: mogelijk stappenplan v oor de uitbouw v an het v olledige digitale platf orm
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Bijlage: inzichten in de noden
Het platform kan een aantal hefbomen bieden om ouders te helpen tijdens de w achttijd:
•

Hefboom 1: helpen bij het in kaart brengen van de problematiek vanuit zelfinzicht

•

Hefboom 2: aanbieden van een nieuw referentiekader
o

Focussen op positief opvoeden: w at loopt er goed? Wat lukt er w el? Waarom? vertrekken
vanuit het positieve (positieve leef- en leeromgeving creëren en niet verder focussen op alles
w at moeilijk loopt, straffen, negatieve aandacht geven, … ) Gezinnen moeten echt aanvoelen
op het platform dat de begeleiding vertrekt vanuit het “positiefopvoeden-kader”.

•

•

o

Kader bieden over het opgroeien van kinderen voor bepaalde doelgroepen: vb gezinnen met

o

Doorlinken naar goede informatie (niet enkel doorverw ijzen maar ook opvolgen w at er dan mee

een andere culturele achtergrond, eenoudergezinnen,...

gebeurt / niet loslaten)

Hefboom 3: netw erkverbredend w erken / crow dsourcen / ontmoetingsplek
o

Wie zit er in mijn netw erk?

o

Hoe kan ik beter hierop beroep doen?

o

Durf ik w el hulp vragen? Hoe pak ik dat aan?

o

Gemodereerd Forum met lotgenoten / andere ouders in vergelijkbare situaties (w at zijn deze
situaties dan en hoe gaan w e dat bepalen? Zijn het de persona’s?)

Hefboom 4: structuur bieden
o

Tijdsschema’s en plannen aanbieden

o

Tips om tijd en ruimte te maken

Cfr Magentaproject (http://www.magentaproject.be/)
•

Hefboom 5: voordelen bieden aan de gezinnen
o

Verjaardagscadeautjes op naam van het kind

o

Leuke tips om dingen te doen

o

Stimulerend / nudging inbouw en vb https://w ww.tourneeminerale.be/nl/over-tournee-minerale

Opgelet dit moet zeer gepersonaliseerd en op maat zijn anders slaat het niet aan / bekijken of een chatbot of
datamining kan ingezet w orden om hierrond informatie te verzamelen.
•

Hefboom 6: inzicht bieden in de w erking van het CKG – eventueel aan de hand van een getuigenis
van andere ouders die vertellen over hoe de thuisbegeleiding verloopt
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o

Hoe lang duurt de w achttijd? Wanneer start de thuisbegeleiding?

o

Wat houdt thuisbegeleiding juist in?

o

Hoe kunnen w e er ons als gezin op voorbereiden?

CKG De Schommel
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o

Wat w ordt er concreet verw acht van het eerste bezoek? Moeten alle kinderen aanw ezig

o

Er w ordt gesteld dat begeleiders ook observeren. Wat betekent dat juist?

zijn? Moeten w e iets voorbereiden? Wat gaat er juist gebeuren?

CKG De Schommel

Bijlage: glossarium
Dit document heeft een glossarium omdat het belangrijk is een gemeenschappelijk begrippenkader over het
platform te ontw ikkelen. Zo w ordt het voor gebruikers (en financiers) van het toekomstige platform ook
duidelijk w at het w el en niet inhoudt en w at ze ervan mogen verw achten

•
•
•
•

•
•

•
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Beeldbellen: telefoneren aan de hand van een beeldscherm, meestal via een computer of een mobiele
telefoon, zodat de bellers elkaar kunnen zien tijdens het bellen
Blended platform : online interactie met en tussen ouders gemengd met mobiele / residentiële /
ambulante begeleiding of in combinatie met oudergroepen
Blended begeleiding: begeleiding ter plaatse bij de gezinnen thuis, op een slimme manier
gecombineerd met digitale opvolging en opdrachten op afstand via een digitaal platform.
Chatbot is een samentrekking van de w oorden chatter en robot. Een chatbot w ordt vaak ingebed in
een w ebshop als functionaliteit en neemt deel aan een (getypte) conversatie, w aarbij de gebruiker een
vraag intikt en de chatbot antw oord geeft. Chatbots kunnen ook gebruikt w orden om mensen door te
verw ijzen naar bepaalde producten of diensten op een site of bijvoorbeeld om een quiz te moderen.
Een w arme chatbot is een chatbot die op basis van artificiële intelligentie meer complexe vragen dan
voorgeprogrammeerde FAQs kan w eergeven.
Chatten: met iemand communiceren via internet door middel van tekstberichten op een computer of
smart phone
Minim um viable product (MVP) is de eerste versie van een product of dienst die zo vroeg mogelijk
w ordt uitgerold naar de klant. Het doel is om daarmee zo snel mogelijk feedback te krijgen van klanten.
Deze feedback is belangrijk om hiermee de belangrijkste vervolgstappen te kunnen nemen en het
platform door te ontw ikkelen tot het alle beoogde functionaliteiten omvat. Het MVP moet w el attractief
genoeg zijn voor klanten om te w orden gebruikt en bevat dus best alle componenten die klanten als
prioritair bestempelen.
SaaS of PaaS: Softw are as a service, vaak afgekort als SaaS, ook w eleens softw are on
demand genoemd, is softw are die als een online dienst w ordt aangeboden. De klant hoeft de softw are
niet aan te schaffen, maar sluit bijvoorbeeld een contract per maand per gebruiker, eventueel in
combinatie met andere parameters. SaaS is een toepassing van zogenaamde Clouddiensten
(gevirtualiseerde dienst). Bij een PaaS (platform as a Service) oplossing w ordt niet één applicatie
aangeboden maar een volledig platform dat de gebruiker in staat stelt, zelf, op een gestandaardiseerde
en zeer makkelijke manier, zonder veel technische kennis applicaties te ontw ikkelen en te beheren.
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