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Implementatie digitaal aanbod in de zorg 
Kwaliteitszorg op afstand 
 
Opdrachtgever: Xaviere Kolk 

Ontwikkelaars: Ronald Brouwer & Mardi Rodenhuis 

 
Inleiding en aanleiding  
 
In het voorjaar van 2020 werden wij overvallen door de gedeeltelijke lockdown vanwege de corona 
pandemie. Wij werken met mensen die kwetsbaar zijn, zowel fysiek als sociaal en wij schrokken 
ervoor terug ‘onze’ mensen mogelijk langere tijd uit hun sociale context en dagstructuur te halen. 
 
Al snel ontdekten we het beeldbellen. En hoewel we ook via videobellen leuke en waardevolle 
gesprekken konden voeren misten we drie dingen: de rust van goed camerabeeld, goede beveiligde 
lijnen om privacy te kunnen blijven beschermen en vooral: samen leuke dingen doen en mooie 
momenten blijven bouwen. 
 
We besproken ons gemis met andere zorgaanbieders en met ICT experts. En in juni 2020 konden wij 
voor het eerst met meerdere cliënten op afstand activiteiten ondernemen én persoonlijke, 
waardevolle gesprekken voeren. Omdat wij graag blijvend toezien op de kwaliteit van onze zorg, 
bleven wij alle activiteiten en gesprekken monitoren met als resultaat de handleiding die u hieronder 
aantreft. 
 
Ons aanbod 
Waarschijnlijk worstelen veel andere zorgorganisaties met dezelfde problematiek. Daarom willen wij 
de ervaring en kennis die wij hebben opgedaan op het gebied van digitale begeleiding graag met u 
delen via deze handleiding en uw organisatie de mogelijkheid bieden om via ons het benodigde 
materiaal aan te schaffen en evt. trainingen te verzorgen voor uw medewerkers.  
Samen Bereiken verzorgt na aanvraag de tablets voor cliënten en begeleiders en biedt de 
mogelijkheid om via onze ICT-consultant trainingen te volgen voor het programma Microsoft Teams. 
Mocht u na het lezen van dit stuk hierover meer informatie willen, neem dan contact met ons op via 
info@samenbereiken.nl of via het contactformulier op onze website www.samenbereiken.nl 
 
Wij wensen u veel werkplezier met uw cliënten en we hopen dat deze handleiding u en uw client 
daarbij zal helpen! 

 
Product 

  

Het digitaliseren van hulpverlening zoals dagbesteding en/of begeleiding/coaching 

werkzaamheden. 

 

Waarom digitaal terwijl we liever persoonlijk ontmoeten?  

  

Het idee om het zorgaanbod te digitaliseren is ontstaan naar aanleiding van de maatregelen 

die zijn genomen tijdens de uitbraak van het Coronavirus. De ervaring is dat het niet voor 

iedereen mogelijk is om bij dagbesteding of coaching aanwezig te zijn. Over het algemeen 

is digitalisering in de zorg een opkomende norm waarvan wij als organisatie vinden dat we 

hier iets mee moeten. Bijvoorbeeld tijdens ziekte en/of opname waardoor iemand tijdelijk 

thuis komt te zitten. Door middel van het inzetten van digitale middelen kunnen wij als 

organisatie toch contact hebben met de doelgroep.   

mailto:info@samenbereiken.nl
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Het idee is om de cliënt zo betrokken te houden bij de groep van de dagbesteding en de 

mogelijkheid te bieden om sneller in contact te komen met zijn of haar begeleider. 

 

Doelgroep 

  

Het aanbieden van digitale begeleiding is bedoeld voor cliënten die tijdelijk door 

omstandigheden niet in staat zijn om gebruik te maken van fysieke persoonlijke 

begeleiding, of om bijvoorbeeld naar dagbesteding te komen. Een voorbeeld is dat een 

cliënt besmet is door het coronavirus en twee weken in quarantaine moet zitten. Hierdoor 

is er geen face-to-face contact mogelijk. Om toch in contact te blijven zijn er verschillende 

mogelijkheden zoals bellen, videobellen of bijvoorbeeld chatten. Dit kan middels 

verschillende programmatuur. Het is echter belangrijk stil te staan bij de privacy die 

verschillende programmatuur biedt. Zo is videobellen via Whats-app onverantwoord en 

dus onprofessioneel om als middel te gebruiken door organisaties. Microsoft Teams is 

daarvoor een geschikt programma en maakt gebruik van een aantal privacy-voorwaarden 

waarmee organisaties op verantwoorde wijze kunnen werken. 

 

Indicatie  

• Cliënten zijn door omstandigheden niet in staat om op locatie te komen.  
• Cliënten zijn bijvoorbeeld opgenomen in ziekenhuis en/of anders. 
 

Contra-indicaties 

• Wanneer iemand niet wenst digitaal te werken.  
• Wanneer er geen begeleider is die de cliënt kan begeleiden bij ‘samenwerken op 

afstand'. 

 
Benodigd materiaal 

 
Een vergaderscherm zoals een Hub board, tablets en beschermde digitale meeting app 
 
Samen Bereiken maakt gebruik van een Hub-board. Een Hub-board is een groot scherm 

dat groepsgesprekken/activiteiten mogelijk maakt dankzij de extra functionaliteiten en 

mogelijkheden van het apparaat. Er zijn voldoende functies aanwezig op een tablet 

waardoor een Hub-board meer een aanvulling is dan een verplichting.  
 

Samen Bereiken verzorgt na aanvraag de tablets voor begeleiders en cliënten en biedt de 

mogelijkheid om via onze ICT-consultant trainingen volgen voor het programma Microsoft 

Teams. Hierin wordt verteld welke functionaliteiten erin zitten en hoe deze bijdragen aan 

online contact. Bijlage 1 is een enquête om ervaringen van cliënten te kunnen meten.  In 

bijlage 2 is een handleiding te vinden over het gebruik van tablets. Deze is bedoeld voor 

cliënten die nog niet bekend zijn in het gebruik van tablets. 

 

Doelen 

  

Per instelling of praktijk kunnen doelen afwijken. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven 

van hoe doelen kunnen worden weergegeven.  

De doelen zijn opgedeeld in 3 fases, per fase zijn hoofddoel en subdoel beschreven. Fase 

1 is het materiaal en informatieoverdracht, hier worden benodigde materialen bij de cliënt 

thuisgebracht en worden er afspraken gemaakt. Bij fase 2 wordt er gewerkt met het 

programma waardoor de online begeleiding kan worden gebruikt, fase 3 is de afsluiting 

waarbij ook de online begeleiding wordt geëvalueerd (enquête).  
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Fase 1: Materialen en informatieoverdracht 

 

Hoofddoel: informeren en demonstreren van ‘kwaliteitszorg op afstand’. 

 

Subdoelen 

 

• Doornemen van de huisregels en privacy en geheimhouding.  
• Samen opzoek naar een geschikte plek om te werken via de tablet. 
• Benodigde materialen en werkzaamheden voorbereiden om zover mogelijk 

zelfstandig bezig te gaan. 
 

Fase 2: Werken met het programma 

 

Hoofddoel: In contact kunnen blijven en taken kunnen doen op afstand.  

 

Subdoelen:  

• Contact behoud tussen coach en doelgroep.  
• Contact behoud tussen de doelgroep onderling.  
• Ondersteuning bieden met betrekking tot de werking van het programma. 

 

Fase 3: Afsluiten periode ‘kwaliteitszorg op afstand’ 

 

Hoofddoel: weer mee kunnen doen aan de dagbesteding en coaching door middel van 

online contact.  
 

Subdoelen:  

• Via een vragenlijst onderzoeken wat de ervaring met het programma is geweest.  
• Tablet en overige materialen die in bruikleen zijn geweest weer teruggeven.  
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Eindterm 

 

De mogelijkheid om gebruik te maken van digitale begeleiding aan de cliënt is zoals eerder 

benoemd ontstaan op basis van de maatregelen die naar aanleiding van het coronavirus 

zijn gekomen. Hoewel dit de aanleiding is, zal er ook na de crisis nog gebruik van worden 

gemaakt. Als zorgorganisatie gaan we in de toekomst de cliënt begeleiden via een mix van 

online en face-to-face contact om zo te komen tot het efficiënt inzetten van kwaliteitszorg. 

De eindtermen van digitale begeleiding zijn: 

• Cliënten kunnen digitaal meedoen met dagbesteding en/of coaching.   

• De cliënt weet hoe hij/zij zich online moet presenteren. 

• Er kan snel en flexibel contact tussen cliënt en begeleider worden gerealiseerd. 

• Er is een vragenlijst ingevuld waarmee ervaringen met het programma worden 

geëvalueerd.  

 

Beschrijving van de interventie-aanpak 

 

Door middel van het digitaal aanbod (Microsoft Teams, vergaderscherm en tablets) een 

online verbinding tot stand brengen om contact te leggen met cliënten. 

Gesprekstechnieken of methoden zijn afhankelijk van hoe de organisatie deze normaal 

gesproken hanteert. 

 

Inhoud van de interventie 

 

Er zijn eindeloze mogelijkheden en activiteiten die middels dit programma kunnen worden 

behaald. Enkele voorbeelden zijn: beeldbellen, een spel spelen, tekenen, afspraken in de 

agenda bijhouden etc. We maken onderscheid in gezamenlijke activiteiten (tussen 

cliënten) en individuele begeleidingsactiviteiten (tussen cliënt en coach). Hierna volgt een 

opsomming online voorbeeld interventies:  

 

Gezamenlijke activiteiten met het HUB-board: 

- Samen koffiedrinken op de dagbesteding doormiddel van beeldbellen;  

- Samen (spel)activiteiten ondernemen. 

 

Individuele activiteiten (begeleider/cliënt) 

- Coaching op afstand; 

- Belangrijke papieren ondertekenen; 

- Voortgang op doelen bijhouden. 

 

Rol begeleiders 

Begeleiders hebben naar cliënten toe een informerende houding, er wordt een uitleg 

gegeven over hoe het bord/tablet samen met het programma werkt. Daarnaast kunnen zij 

vanuit hun eigen functie de cliënt digitaal begeleiden. Begeleiders krijgen instructies over 

hoe zij handelen tijdens online contact en hoe zij cliënten ook kunnen informeren over 

diverse regels die later worden belicht. 

 

Materialen 

Voor deze module heb je nodig: 

- HUB-Board 

- Meerdere tablets (voor cliënten en begeleiders) 

- Beveiligd programma 
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Opleiding en competenties 

Om kwaliteitszorg op afstand te bieden is het belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van 

de juiste kennis en vaardigheden. Er zijn trainingen nodig om iedereen met het nieuwe 

product te kunnen laten werken. Trainingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op 

Microsoft Teams maar ook de manier waarop hulpverleners zich profileren binnen het 

online aanbod. 

 

Aandachtspunten voor hulpverleners 

 

Digitale hulpverlening is op verschillende vlakken anders dan face-to-face hulpverlening. 

Het contact bestaat enkel uit beeld en geluid, waarvan de waarneembaarheid anders wordt 

ervaren dan tijdens het echte contact. Hierdoor kan het moeilijker zijn om alle signalen 

van de cliënt op te pikken. Het is daarom belangrijk om goede vragen te stellen om 

optimaal contact te krijgen met de cliënt en te weten wat er speelt. 

 

Hieronder is een 5-fase model opgesteld dat kan worden ingezet door de begeleiders 

tijdens online hulpverlening: 

 

5-fase model voor online hulpverlening 

1. Warm welkom: Verwelkom de persoon en geef aan met wie je in de ruimte zit. 

Stel iemand op zijn gemak, je kan hierbij een compliment geven of een 

medelevende opmerking maken.  

2. Afstemmen: Hoe zit iemand erbij, wat zie je, wat niet; welke toon spreekt 

iemand; vraag hoe het gaat.  

3. Doel: Wat is het doel van de online hulpverlening, contact met de rest van de 

groep, of gerichtere acties zoals papieren tekenen etc. 

4. Evaluatie: Hoe is het contact ervaren, is het doel bereikt? Herinner deelnemer 

aan het evaluatieformulier (korte vragenlijst), en vul deze zelf ook in.  

5. Afsluiting: Zijn er nog vragen, nieuwe afspraak maken, afronden.  

 

Technieken die online toepasbaar zijn: 

In de hulpverlening wordt er gebruik gemaakt van een aantal technieken die het begeleiden 

ondersteunen. Ook bij online hulpverlening zijn deze technieken toepasbaar en wordt er 

vooral gebruik gemaakt van gesprekstechnieken, afgestemd op de doelgroep. Over het 

algemeen is dit per deelnemer en soms zelfs per dag verschillend en werken wij daarom 

eclectisch. Enkele voorbeelden van veel gebruikte gesprekstechnieken die gebruikt kunnen 

worden:  

▪ Oplossingsgericht werken: bij deze theorie ga je uit van de wens van de cliënt. 

Dus wat wil de cliënt graag bereiken, hierop bedenk je samen oplossingen om 

daar te komen.  
 

▪ Motiverende gespreksvoering: hierbij gaat men ervan uit dat er verschillende 

stadia zijn van motivatie waarin een persoon zit. De hulpverlener moet accepteren 

dat een persoon in een bepaald stadium zit en hierbij aansluiten.  
 

▪ Taakgericht hulpverlenen: hierbij ga je taakgericht aan de gang, het gaat om de 

situatie die de cliënt wil bereiken en hoe hij/zij hier kan komen. Je bespreekt stap 

voor stap hoe je de situatie kunt bereiken en bespreekt hier bijv. ook de voor- en 

nadelen bij het zetten van bepaalde stappen. Vervolgens is het erg belangrijk om 

steeds weer goed te evalueren.  
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Subtypen    

variatie van/op het beschreven product 

• Er kan ook direct contact worden gemaakt van tablet naar tablet, waardoor het 

HUBB-board achterwege blijft. Dit is bijvoorbeeld handig in privégesprekken 

tussen begeleider en cliënt.  Ook kan de teams app gedownload worden op de 

telefoon. Op de telefoon zijn echter zijn er minder functies beschikbaar. 
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Bijlage 1: enquête digitaal aanbod 
 

Ingevuld door:_______________________________________________________________ 
 
Digitaal contact gehad met:____________________________________________________ 
 
Vul onderstaande vragen over ons nieuwe aanbod in, waarbij 1 staat voor zeer slecht en 5 
voor zeer goed.  
 

1. Wat is je ervaring met het nieuwe programma? 

    1     2     3     4     5 

Zeer slecht                                       Zeer goed 
 

2. Ik vind alles wat ik nodig heb…. 

    1     2     3     4     5 

Zeer slecht                                    Zeer goed 
 

3. Ik vind de beeld- en geluidskwaliteit…. 

    1     2     3     4     5 

Zeer slecht                                    Zeer goed 
 

4. De mogelijkheid om bestanden te delen vind ik…. 

    1     2     3     4     5 

Zeer slecht                                    Zeer goed 
 

5. Het contact met mijn coach vind ik….  

    1     2     3     4     5 

Zeer slecht                                    Zeer goed 
 

6. Het contact met andere mensen ervaar ik als…. 

    1     2     3     4     5 

Zeer slecht                                    Zeer goed 
 

7. De begeleiding met behulp van het nieuwe programma vind ik…. 

    1     2     3     4     5 

Zeer slecht                                       Zeer goed 
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8. Overige opmerkingen en tips: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 2: handleiding tablets (voor cliënten) 
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Waarom krijg je een tablet? 

Vanuit Samen Bereiken hebben wij gezocht naar een oplossing om het contact 

te verbeteren en gemakkelijker te maken. Zeker wanneer er door 

omstandigheden geen of beperkt de mogelijkheid is om op locatie te komen. Zo 

kun je toch contact hebben met je begeleider of anderen wanneer je dit wilt. 

Daarnaast is het hebben van een tablet ook gemakkelijk om documenten of 

rapportages in te kijken die door jouw begeleider in ZilliZ zijn ingevoerd. Je mag 

de tablet ook gebruiken voor bijvoorbeeld het kijken van een filmpje, of het 

spelen van een spelletje. 

 

Je krijgt de tablet in bruikleen zolang je ondersteund wordt door Samen 

Bereiken. Zorg daarom goed voor de tablet!  

Hierna komen enkele instructies voor het gebruik van de tablet en de 

veelgebruikte apps. Zijn er overige meldingen van bijvoorbeeld een update of 

heb je problemen met de tablet? Meld dit aan je begeleider, dan lost die ze voor 

je op.  

 

Hoe werkt een tablet? 

De tablet werkt eigenlijk net als je computer en/of telefoon. Een tablet maakt 

gebruik van een ander besturingssysteem dan je computer, maar in de basis 

werkt het hetzelfde. 

 

Opladen 

De tablet werkt op een batterij (accu) en moet voldoende stroom hebben om 

te werken. Hiervoor is een adapter meegeleverd die je in de tablet stopt zodat 

je hem in kan inpluggen in een stopcontact. Rechtsboven in het scherm van de 

tablet zie je hoeveel stroom er nog in de batterij hebt. Wanneer de batterij 

volledig is opgeladen kun je hem een aantal uren gebruiken voordat hij leeg is. 

Je kunt hem ook gebruiken wanneer je hem op een stopcontact hebt 

aangesloten. 
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Opstarten 
Aan de zijkant van de tablet zit een knopje waarmee je het beeldscherm aan 
kan zetten. Deze moet je een aantal seconden ingedrukt houden voordat hij 
aan gaat. Wanneer de tablet aan is verschijnt het vergrendelscherm waar je de 
code in kan voeren (2580). Deze code zul je moeten herhalen wanneer het 
scherm vergrendeld raakt. 
 

Om het scherm te ontgrendelen druk je eenmalig op de aan-knop en veeg je 
met je vinger op het scherm naar boven. Je zult de code nogmaals moeten 
invoeren (2580). 
 

Startscherm 
Op het startscherm vind je de apps die je kunt gebruiken op de tablet. Door ze 
één keer aan te raken start te app op, je kunt deze nu gebruiken. Je kunt ze 
afsluiten door op de ‘homeknop' te drukken, die vind je onderin het scherm in 
het midden. 
 
Geluid 

Het hebben van geluid op een tablet is handig wanneer je een filmpje bekijkt of 

bijvoorbeeld een gesprek voert met een ander. Naast de aanknop zit een 

grotere knop die het geluid regelt. Wanneer je aan de linker of rechter kant van 

de knop drukt, zul je zien dat het geluid harder of zachter gaat. 
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Overige apps 

Overige apps zijn bijvoorbeeld YouTube, Facebook en een app om foto’s te 

maken met de tablet. Hier mag je gedurende de periode dat je de tablet in 

bruikleen hebt gewoon gebruik van maken. 

Teams instructie: 

1. Start de tablet door de knop aan de zijkant in te drukken. 

2. Vul je code in om het scherm te ontgrendelen (----). 

3. Klik op de Teams knop om Teams te starten. Deze is te vinden op het 

beeldscherm van de tablet. Zie foto hieronder:  

 

4. Word je gebeld, dan krijg je NU DEELNEMEN in beeld, klik hierop. Zoals 

de foto hieronder: 

 

5. Als je dit volgende scherm in beeld krijgt kun je kiezen om de camera aan 

te doen: 
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6. Is de camera nog niet aan, maar hoor je wel geluid? Klik dan op het 

cameraatje in de menubalk: 

 

 

 


