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Inhoudstafel
Beknopte inhoud per hoofdstuk
Hoofdstuk 1 - Context & managementsamenvatting
Allereerst wordt de achtergrond en aanleiding van deze studie geschetst. Vervolgens worden de praktische modaliteiten en inhoud van de studie voorgesteld, zoals de
onderzoeksvragen waarop een antwoord werd gezocht, de deelnemende partijen en gehanteerde aanpak, alsook een high-level tijdslijn van het verloop van de studie. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een managementsamenvatting van de uitkomst van de studie. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in de volgende hoofdstukken.
Hoofdstuk 2 - Blauwdruk voor een blended begeleidingsplatform
Samen met de betrokken jeugdhulporganisaties hebben we bekeken hoe een ideaal of gedroomd blended begeleidingsplatform er zou kunnen uitzien. In dit tweede
hoofdstuk wordt het ambitieniveau, de beoogde doelgroep & de kernfunctionaliteiten van een dergelijk platform beschreven. Verder wordt ingezoomd op welke manier het
platform zou kunnen bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen uit de visienota ‘Vroeg en Nabij’.
Hoofdstuk 3 - Kloofanalyse blauwdruk en CKG De Schommel platform
In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat de kloof is tussen het blended begeleidingsplatform van CKG De Schommel en het droomplatform zoals beschreven in voorgaand
hoofdstuk. Tevens werden de resultaten van de droomoefening langs deze van eerdere studies gelegd.
Hoofdstuk 4 - Een eerste stap in de realisatie van de blauwdruk
In het vierde hoofdstuk stellen we een mogelijk Minimum Viable Product van het blended begeleidingsplatform voor. Dit is een eenvoudige eerste versie dat voldoende
waarde aan de gebruikers zou kunnen bieden en dat als een eerste aanzet kan dienen voor het realiseren van het droomplatform.
Hoofdstuk 5 - Eigenaarschap & governance
Voor het realiseren van een blended begeleidingsplatform zijn er verschillende samenwerkingsvormen tussen Opgroeien en de jeugdhulporganisaties mogelijk. In dit deel
wordt er ingezoomd op drie mogelijke scenario’s met voor elk een beschrijving van de rol van de betrokken stakeholders en specifieke aandachtspunten omtrent de
intellectuele eigendom, de rechtsvorm en de financiële aspecten. Voor elk scenario werd ook een SWOT analyse uitgevoerd.

Hoofdstuk 6 - Volgende stappen
Afsluitend beschrijven we de mogelijke volgende stappen voor de verdere uitwerking en implementatie van een blended begeleidingsplatform.
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Context & managementsamenvatting

COVID als accelerator voor blended begeleiding?
De afgelopen jaren heeft de Covid-19 pandemie de kijk op de mogelijkheden van digitaal werken in verschillende domeinen
van de maatschappij verruimd en digitaliseringsinitiatieven versneld. Ook in de jeugdhulpsector.

Daar waar begeleidingen steevast fysiek werden georganiseerd, heeft de pandemie voor een aardverschuiving gezorgd.
Fysieke begeleiding was vaak (gezien de ‘social distancing’ maatregelen) niet langer mogelijk. De sector kwam, van de ene
dag op de andere, in een gedwongen digitale stroomversnelling terecht. Voor vele begeleidingen werd overgeschakeld
naar digitale kanalen met Teams & Zoom-begeleidingsmomenten.
Gelukkig ligt deze periode (tijdelijk) achter ons en werd er terug overgeschakeld naar fysieke begeleidingsmomenten. Toch is
het geen of-of verhaal, begeleiding in of fysieke of digitale vorm, maar kan de begeleiding via digitale kanalen een
aanvulling zijn op, en geen vervanging van, de fysieke begeleidingsvorm. Hierdoor ontstaat een blended
begeleidingsvorm.
De Vlaamse Overheid zet al geruime tijd in op digitalisering en deze inspanningen worden nog verder opgedreven. Zo worden
er in het kader van de relancemaatregelen bijkomende middelen voorzien om de digitalisering in de jeugdhulpsector te
stimuleren en te versterken.
In dit kader werd door Opgroeien het programma Bandbreedte opgestart. Dit bundelt tal van goede praktijken, inspirerende
verhalen en opleidingen die jeugdhulpprofessionelen ondersteunen in het online weken. Het programma is opgebouwd rond
vier pijlers: (1) online communiceren in de jeugdhulp, (2) change traject - jeugdhulpprofessionelen ondersteunen om hun
bandbreedte te vergroten, (3) Transparantie - toegang van een jongere tot de eigen gegevens, en (4) een digitale werkruimte.
Eén van de initiatieven binnen Bandbreedte is deze haalbaarheidsstudie omtrent een blended begeleidingsplatform.
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Context & managementsamenvatting

Een haalbaarheidsstudie vertrekkende van een praktijkvoorbeeld…
Voor de uitvoering van de haalbaarheidsstudie werd o.a. vertrokken vanuit een praktijkvoorbeeld van CKG De
Schommel.

CKG De Schommel is het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning in de regio Averbode, Leuven en
Tienen. Zij 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 aan voor een korte of langere periode.
CKG De Schommel is één van de jeugdhulporganisaties die het concept van blended begeleiding momenteel
aan het concretiseren is.
In 2018 werd binnen de organisatie het initiatief ‘Project Speedboot’ opgestart, waarbij een team gedurende 12
maanden de tijd en ruimte kreeg om innovatieve wateren te verkennen en vernieuwende toepassingen en ideeën
voor te stellen met als doel de wachttijden voor gezinnen met opvoedingsproblemen in te korten.Uit dit project
vloeide o.a. de ontwikkeling van een digitaal platform voort.
De doelstelling van het project was in eerste instantie om de ouders die op de wachtlijst staan de nodige
ondersteuning te geven en hen aan te zetten tot zelfhulp en positieve acties via een digitaal platform. Daarnaast
beoogt het platform ook dienst te doen als informatieplatform voor de begeleiders. Indien de ouders (of het netwerk
van de ouders) tijdens de wachttijd informatie verzamelen en posten op het platform, kan de begeleider zich tijdens
de wachttijd ook al voorbereiden op de fysieke begeleiding.
Wanneer de eigenlijke begeleiding wordt opgestart kan het platform blended worden gebruikt: de begeleiding
gebeurt dan zowel fysiek bij de ouder thuis als via digitale modules en opdrachten die de ouder op eigen houtje kan
afwerken. Deze opdrachten kunnen individuele opdrachten zijn, maar er wordt ook gedacht aan activiteiten voor het
gezin en aan positieve acties die ouders kunnen ondernemen met hun kinderen.
Het platform is momenteel in ontwikkeling en de operationalisering is voorzien voor het najaar 2022.

PwC
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Context & managementsamenvatting

…in samenwerking met jeugdhulporganisaties
Om de haalbaarheidsstudie vorm te geven werd een nauwe samenwerking opgezet met actoren uit de sector. Begin 2022 werd binnen het traject Bandbreedte door het
Agentschap Opgroeien een oproep tot deelname gelanceerd. Op basis van het first-come-first-serve principe werden de eerste vijf aangemelde jeugdhulporganisaties geselecteerd
voor deelname aan de studie. Naast Opgroeien en CKG De Schommel, namen Het Open Poortje, Jeugdhulp Don Bosco Antwerpen, vzw Oranjehuis, Jeugdzorg Emmaüs
Mechelen en De Vijver vzw deel. De deelnemende organisaties brachten hun praktijk-expertise in om de blauwdruk en prioriteiten voor een blended begeleidingsplatform vorm te
geven.
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Context & managementsamenvatting

Gehanteerde aanpak & high-level tijdslijn
De haalbaarheidsstudie werd
uitgevoerd in de periode februari
- juni 2022.
Er werden vier workshops
gehouden, de eerste drie met 1
of 2 begeleiders van elke
deelnemende organisatie en een
vierde workshop met één
directielid van elke organisatie.
Vervolgens vonden individuele
afstemmingsmomenten met elke
organisatie plaats om de
resultaten van de haalbaarheidsstudie te bespreken en te
verfijnen.

PwC
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Context & managementsamenvatting

Onderzoeksvragen
Tijdens de studie werden de hier opgelijste elementen op hoog niveau
behandeld. Afhankelijk van de beslissingen die genomen worden wat betreft
de vervolgstappen voor de realisatie van een blended begeleidingsplatform,
zullen deze in een vervolgtraject verder uitgewerkt dienen te worden.

Vaardigheden & competenties
Welke vaardigheden & competenties zijn nodig om het platform te bouwen,
te onderhouden & operationeel te houden?

Platform stakeholders

Data & intelligence

Welke zijn de beoogde stakeholders van het blended care
platform; zowel aan vraag (bv. jongeren) als aanbod zijde
(bv. hulpverleners)?

Visie, missie & ambitie
Wat is de visie, missie en ambitieniveau wat betreft het
blended care platform?

‘Gains & pains’ / Waardevoorstel
Welke pijnpunten moet het platform oplossen en welke extra
voordelen levert het gebruik van het platform op? Wat is de
toegevoegde waarde voor de stakeholders?

Welke kerndata zijn noodzakelijk voor het gebruik van het
platform, welke data moet ontsloten worden en welke
‘intelligence’ en inzichten wil men ontsluiten?

Blended
begeleidingsplatform?

IT infrastructuur
Hoe ziet de high-level IT architectuur
van het platform eruit?

Kostenstructuur
Wat zijn de benodigde investeringen om het platform te bouwen,
onderhouden en operationeel te houden.

Diensten & functionaliteiten
Wat zijn de kerndiensten die het platform moet leveren en wat zijn de
kernfunctionaliteiten waarin het
platform moet voorzien?

Eigenaarschap & Governancestructuur
Wie is eigenaar van het beoogde platform? Wie zorgt voor de financiering?
9
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Zie hoofdstuk 2 voor een uitgebreide beschrijving
van hoe het platform kan bijdragen aan het
realiseren van de beleidsdoelstellingen van ‘Vroeg
& Nabij’

Onze ambitie
We willen van het blended begeleidingsplatform een digitale opgroeiplaats maken
voor alle kinderen en jongeren (van -9 maanden oud tot de overgang naar
volwassenheid op 25 jaar).

VOOR ÉLK KIND

OP MAAT

GROEIT MEE

25 jaar
Een platform dat op maat gemaakt is voor ieders uniek opgroeiproces en dat
meegroeit op het tempo van de jongere, waardoor steeds de meest relevante
informatie en begeleiding ter beschikking wordt gesteld die nuttig is voor een
jongere in zijn/haar levensfase.

Naarmate een individu meer en meer volwassen wordt, wordt de regie over het traject (waar
mogelijk en wensbaar) zo veel mogelijk naar de jongere zelf verschoven - op deze manier is
de jongere zelf maximaal in regie over zijn eigen opgroeien.

SAMENWERKING

PwC

VERSTERKTE
DIENSTVERLENING

EFFICIËNTE &
WERKBARE WERKING

Door gebruik te maken van een digitaal blended begeleidingsplatform beogen we
als jeugdhulporganisatie de samenwerking tussen hulpverleners en onze
dienstverlening naar de jongeren en gezinnen te versterken. Het platform draagt
bij tot een een efficiënte en werkbare werking binnen de jeugdhulp en met
partnerorganisaties die een rol spelen tijdens (bepaalde) fases in het
opgroeiproces van de jongere.
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Zie volgende pagina voor een overzicht van de
achterliggende functionaliteiten en hoofdstuk 2
voor een uitgebreide beschrijving van deze.

Context & managementsamenvatting

Een geïntegreerd en gebruiksvriendelijk platform om te
informeren, communiceren en samen te werken
Het beoogde blended begeleidingsplatform omvat drie kernfuncties, waarbij het fungeert als:
■

Informatieplatform: centraal toegangsportaal voor algemene informatie omtrent allerhande
opvoedingsvraagstukken waarmee het kind/de jongere worstelt enerzijds en individuele
persoonsgebonden informatie omtrent het opgroeitraject van het kind & de jongere anderzijds (bv.
begeleidingshistoriek, begeleidingsdossier…).

■

Communicatieplatform: digitale tool voor communicatie tussen het kind, de jongere en hun
contextpersonen enerzijds en begeleiders anderzijds, alsook voor communicatie tussen hulpverleners
onderling.

■

Samenwerkingsplatform: interactieve samenwerkingsruimte waarbij digitale versies van
opvoedingsmethodieken & hulpmiddelen ter beschikking zijn (bv. activiteiten, oefeningen, games, e.d)

Kern platformelementen
Het platform fungeert als…

Informatieplatform

Communicatieplatform

Samenwerkingsplatform

Het platform dient
■

Toegankelijk & gebruiksvriendelijk te zijn, aangepast aan de diverse noden van de ruime doelgroep.

■

Zo maximaal mogelijk geïntegreerd te zijn met bestaande systemen van de jeugdhulporganisaties (bv.
registratie & dossierbehandelingssystemen) en van de Vlaamse Overheid (bv ontsluiting van Domino,
Insisto…via e-Youth). Dit om dubbel (administratief) werk te vermijden.

■

Modulair opgebouwd te zijn waarbij modules of functionaliteiten kunnen, maar niet moeten gebruikt
worden, zodat het gebruik van het platform kan aangepast worden aan de noden van de organisatie.
Verder kan het platform geheel of gedeeltelijk op maat ontwikkeld worden naar de noden van de sector
(‘build’), al dan niet aangevuld of gekoppeld met bestaande apps & tools (‘buy’).

PwC

Ondersteunende platformelementen
Het platform is…

Toegankelijk &
gebruiksvriendelijk

Geïntegreerd met
bestaande
systemen

Modulair
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OVERZICHT BLAUWDRUK BLENDED BEGELEIDINGSPLATFORM
COMMUNICEREN
Geïntegreerde communicatiekanalen

SAMENWERKEN
PLANNER

INFORMEREN
Algemene opvoedingsinformatie

Specifieke, persoonsgebonden informatie

(BEELD)BELLEN

OPDRACHTEN

VIDEO’S & VLOGS

MIJN BEGELEIDINGSHISTORIEK

E-MAIL

DIGITAAL HANDELINGSPLAN

ARTIKELS & BLOGS

MIJN DOSSIER

(SPRAAK)BERICHTEN

FOTO– & STOEFBOEK

PODCASTS

MIJN NETWERK (WIE IS WIE)

FORUM

(DEEL)TRAJECTEN
SAMENSTELLEN

WEBINARS &
ONLINE CURSUSSEN

MIJN HUIDIGE
BEGELEIDINGSTRAJECT

CHAT
DAGBOEK

FAQ

MIJN MEDISCH DOSSIER

SOCIALE KAART

MIJN GEDEELDE INFORMATIE

Ondersteunende functies
TAKENLIJST

CONTACTENLIJST
DOCUMENT MANAGEMENT
Ondersteunende functies

CRISISKNOP
ENQUÊTES
BESCHIKBAARHEID
CHATBOT

GEÏNTEGREERD BEELD
OVER TRAJECTEN

DOODLE--FUNCTIE

LABELLING

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

WORKFLOWBEHEER

VERSIEBEHEER

TEMPLATES

OPSLAAN ALS FAVORIETEN

INTEGRATIE MET
ANDERE SYSTEMEN

TOEGANKELIJK- EN GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

?

TOEGANKELIJK VIA
BROWSER EN APP

VISUEEL EENVOUDIGE
INTERFACE

ZOEK- EN HELPFUNCTIE

UP- EN DOWNLOADEN

VERANDERBARE INTERFACE

MULTI-FACTOR
AUTHENTICATIE

DASHBOARD

VERTAALFUNCTIE

TAALKEUZE

SPEECH-TO-TEXT

DYNAMISCHE INHOUD
NOTIFICATIES
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TEXT-TO-SPEECH
TOEGANGSCONTROLE

Context & managementsamenvatting

Zie hoofdstuk 5 voor de uitwerking van de
verschillende scenario’s

Realisatie van het blended begeleidingsplatform in co-creatie
met de sector
De reikwijdte van een blended begeleidingsplatform kan eng of ruim gedefinieerd worden. In de uitgetekende blauwdruk is er
een ambitieus beeld geschetst en uitgegaan van een ruime interpretatie van een blended begeleidingsplatform, met
functionaliteiten die in se verder gaan en ruimer zijn dan deze dan met betrekking tot de pure begeleiding.
Net zoals Rome niet in één dag gebouwd is, zal de ontwikkeling van een sectorbreed en sectoroverschrijdend
begeleidingsplatform, al dan niet via opschaling van het CKG De Schommel platform, niet via de ene op de andere dag
kunnen plaatsvinden. Het blended begeleidingsplatform kan op een iteratieve en agile manier ontwikkeld worden. De
eerste versie moet voldoende toegevoegde waarde hebben van bij de start (‘Minimum Viable Product’) om voldoende ingang
bij de doelgroep te laten vinden.
Voor het realiseren van het platform werden drie scenario’s bekeken:

EIGENAAR IP BBP
UITBATER BBP

JHO
Gebruikslicentie

(Bijdrage)
Gebruikslicentie

●

Scenario 1 - Bottom-up ontwikkeling van blended begeleidingsplatform door samenwerking tussen enkele
jeugdhulporganisaties

(Bijdrage)

Gebruikslicentie

●

JHO

JHO

Scenario 2 - Ontwikkeling van blended begeleidingsplatform door Opgroeien
(Bijdrage)

●

Scenario 3 - CKG De Schommel als aanbieder van hun blended begeleidingsplatform

Voor elk scenario werd kort ingezoomd op aspecten van intellectuele eigendomsrechten, de rol van Opgroeien, de juridische
opzet en de financiële aspecten. Tevens werd een SWOT-analyse uitgevoerd.
Om het geschetste ambitieniveau te realiseren (o.a. Platform dat jeudghulp overstijgt), gezien de beperkte middelen van de
jeudghulporganisaties en om digitalisering en blended begeleiding een duw in de rug te geven, gaat de voorkeur algemeen uit
naar scenario 2, waarbij het Agentschap Opgroeien een (co-)trekkers rol te spelen heeft in het bouwen en uitbaten van
het BBP, maar in sterke co-creatie modus met de sector en andere partner organisaties (bv. aanleveren van content
voor het platform [digitalisering van opvoedingsmethodieken], uitwerken van user stories, klankbord tijdens het
ontwikkelingstraject, gebruikerstesten…).

PwC
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2. Blauwdruk voor een
blended begeleidingsplatform
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Onze lange termijn ambitie voor een blended begeleidingsplatform
Samen met de betrokken jeugdhulporganisaties hebben we bekeken hoe een ideaal of
gedroomd blended begeleidingsplatform er zou kunnen uitzien.
In dit hoofdstuk beschrijven we achtereenvolgens
●

Het ambitieniveau,

●

De beoogde doelgroep,

●

Op welke wijze dergelijke platform kan bijdragen tot het realiseren van de
beleidsdoelstellingen uit ‘Vroeg & Nabij’, en

●

De kernfunctionaliteiten van dergelijk platform.

Samen vormen ze een blauwdruk van een mogelijk blended begeleidingsplatform.

PwC
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Onze ambitie
We willen van het blended begeleidingsplatform een digitale opgroeiplaats
maken voor alle kinderen en jongeren (van -9 maanden oud tot de
overgang naar volwassenheid op 25 jaar).

VOOR ÉLK KIND

OP MAAT

GROEIT MEE

25 jaar
Een platform dat op maat gemaakt is voor ieders uniek opgroeiproces en dat
meegroeit op het tempo van de jongere, waardoor steeds de meest
relevante informatie en begeleiding ter beschikking wordt gesteld die nuttig is
voor een jongere in zijn/haar levensfase.

Naarmate een individu meer en meer volwassen wordt, wordt de regie over het traject
(waar mogelijk en wensbaar) zo veel mogelijk naar de jongere zelf verschoven - op
deze manier is de jongere zelf maximaal in regie over zijn eigen opgroeien.

SAMENWERKING

PwC

VERSTERKTE
DIENSTVERLENING

EFFICIËNTE &
WERKBARE WERKING

Door gebruik te maken van een digitaal blended begeleidingsplatform
beogen we als jeugdhulporganisatie de samenwerking tussen
hulpverleners en onze dienstverlening naar de jongeren en gezinnen te
versterken. Het platform draagt bij tot een een efficiënte en werkbare
werking binnen de jeugdhulp en met partnerorganisaties die een rol
spelen tijdens (bepaalde) fases in het opgroeiproces van de jongere.
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Een platform voor de kinderen & jongeren, en de actoren
waarmee zij samen hun groeitraject vormgeven
Het blended begeleidingsplatform heeft als ambitie om een digitale ontmoetingsplaats of
ecosysteem te creëren voor de volgende primaire gebruikers:

DIGITAAL
PLATFORM

■

Het kind, de jongere en zijn contextfiguren uit de privé-sfeer (bv. (plus)ouders,
broers & zussen, ooms & tantes, vertrouwenspersonen...)

■

De jeugdhulporganisaties: in eerste instantie de begeleiders, maar ook voor de
administratieve diensten en directieleden.

Maar als we het ruimer bekijken komen ook andere stakeholdergroepen in beeld; namelijk
actoren die tijdens het opgroeitraject van -9 maanden tot 25 jaar (mogelijk) een belangrijke
rol spelen, of actoren die inhoud leveren voor het digitaal platform. Deze noemen we de
partnerorganisaties; hierbij denken we, zonder exhaustief te zijn, aan:
■
■
■
■
■
■
■

Contentaanbieders (EXPOO, Awel, WATWAT, uitgeverijen…)
(Para)medische dienstverleners (huisartsen, pediaters, psychiaters, psychologen…)
Opvoeding- en begeleidingsfiguren (CLB, leerkrachten, kinderopvang, Huizen van het Kind,…)
Politionele & justitionele dienstverleners (politie, jeugdrechters…)
Sociale- & economische dienstverleners (OCMW, VDAB, VAPH…)
Beleidsondersteuners (Agentschap Opgroeien, Universiteiten, hogescholen…)
….

Daarnaast is (zijn) er de organisatie(s) die het eigenaarschap van het digitaal platform
bezit(ten).

PwC
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Vlaanderen is ambitieus op vlak van de verdere ontwikkeling
van een kwaliteitsvol beleid voor de ondersteuning aan
kinderen, jongeren en gezinnen. (...)
Het recht op kansrijk opgroeien voor elk kind en elke jongere
realiseren, ongeacht de eigen situatie of context, met een
handicap of zonder, vraagt een aanpak die al voor de geboorte
begint en die rekening houdt met de startpositie van kinderen
en probeert te anticiperen op het individuele, vaak
onvoorspelbare, traject dat elk kind en elke ouder
doorloopt.(...)
Vertrekkend vanuit een gedeelde visie hebben we de ambitie
om universele vormen van dienstverlening en ondersteuning
aan zo lang als nodig samen te houden vanuit het perspectief
van het gezin. We starten op het moment dat er nog geen
vragen zijn. (...)
Het moet voor gezinnen, kinderen en jongeren helder zijn waar
en wanneer ze terecht kunnen doorheen dit traject. Ongeacht
de vraag of behoefte, met andere woorden van de
kinderopvang over de aansluiting bij lokale buurtgerichte
initiatieven, zoals jeugd, ontspanning en vrije tijd tot de
ondersteuning voor kinderen en jongeren met een beperking,
het inzetten op mentaal welzijn, enzovoort. Het is onze ambitie
om een continuüm aan preventie, zorg, hulp en ondersteuning
aan te bieden, waarbij het van belang is om zo veel mogelijk
kinderen en gezinnen te bereiken en tegelijk intensief te
kunnen werken met die kinderen en gezinnen die specifieke
behoeften hebben. (...)
Uit ‘Vroeg en Nabij - inspiratienota”

PwC

Ontwikkelingsperspectief - De eerste 1000 dagen zijn
de hoeksteen van onze preventieve
gezinsondersteuning

Elke (toekomstige) ouder komt in contact met Kind & Gezin, hetzij
voor informatievergaring rond de eerste levensfases, hetzij tijdens de
huisbezoeken en basisconsulten.

Belang van en voor het platform

“Vroeg en Nabij: Naar een geïntegreerd beleid voor
kinderen, jongeren en gezinnen binnen welzijn,
volksgezondheid en gezin.”

Uitdagingen

Een platform dat bijdraagt aan het realiseren van de
beleidsdoelstellingen uit Vroeg & Nabij

Door de diensten van Kind & Gezin te integreren in het platform (bv.
Mijn Kind & Gezin, K&G informatieportaal…) en toekomstige ouders
vroeg toegang te geven tot het platform (bv. via gynaecoloog, K&G,
huisarts…) zou men
●
het platform vroeg kunnen positioneren als het digitaal platform
voor het volledige opvoedingstraject (van -9 maand tot 25 jaar);
●
bijdragen aan normalisering - elk kind volgt een traject en
heeft toegang tot het platform.
Bestaande producten (bv. Kind & Gezin boekje, initiatieven zoals De
Roze Doos…) en diensten (bv. opladen van filmpjes i.k.v. diagnostiek)
zouden verder gedigitaliseerd kunnen worden.
Het platform zou ontsloten kunnen worden naar actoren die een
belangrijke rol spelen in deze fase (onthaalouders, kleuterscholen…)
zodat ook zij met het platform actief kunnen werken (bv. voor het
bijhouden van een dagboek, het delen van foto’s e.d.)

Effectiviteit - Alle actoren in zorg en welzijn werken
mee aan het versterken van de basisvoorzieningen,
aan preventie, vroegdetectie, vroeginterventie,
terugvalpreventie en eerstelijnsondersteuning

Door een platform voor elk kind en jongere te beogen, en niet enkel
voor zij in de jeugdhulp, en dit platform te ontsluiten naar diverse
actoren en partnerorganisaties, kan het platform bijdragen aan
bovenvernoemde uitdaging.

Ingebouwde samenwerkingsfunctionaliteiten in het platform kunnen
bijdragen aan informatiedeling en samenwerking tussen jongere, kind,
gezin en verschillende professionals (bv. generalistische professionals
en gespecialiseerde hulpverlening). Dit laat toe om de krachten van de
verschillende hulpverleners te bundelen en te komen tot een
‘vloeibare’ dienstverlening die de continuïteit verzekert.
Door zelfhulpfunctionaliteiten op het platform te voorzien, kan het
platform het kind, de jongere en het gezin met een hulpvraag reeds
gedeeltelijk ondersteunen tijdens de wachtperiode en bijdragen tot het
vermijden van escalaties.
Door patroonherkenningsfunctionaliteit van het platform (via
artificiële intelligentie) kunnen jongeren met een hoger risico tot
bepaalde problematieken potentieel vroegtijdig geïdentificeerd worden,
en kan hier in het kader van preventie en vroegdetectie reeds proactief
op ingespeeld worden door de begeleider.
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Uitdagingen

Een platform dat bijdraagt aan het realiseren van de
beleidsdoelstellingen uit Vroeg & Nabij
Inclusie - Dienstverlening krijgt nabij en lokaal vorm

Belang van en voor het platform

Een digitaal platform sluit aan bij de leefwereld van de jongeren die
opgegroeid zijn met smartphones & tablets, maar daarnaast moet het
platform ook laagdrempelig, (visueel) eenvoudig en intuïtief zijn, ook
voor minder (digi)taal-vaardige jongeren.

Het platform kan helpen de dienstverlening in de nabijheid van de
jongeren te brengen door, bijvoorbeeld:
■

PwC

.

het integreren of linken met de sociale kaart waarop de
jongeren op basis van zoektermen op een vlotte manier kan
zien waar hij/zij lokaal (fysiek) terecht kan voor informatie of
begeleiding.

■

het platform te ontsluiten naar contextpersonen of
partnerorganisaties zoals sportclubs, buurtgemeenschappen,
jeugdbewegingen, e.d. die bijdragen aan de ontwikkeling.

■

een gemodereerd forum aan te bieden waar lotgenoten met
elkaar in contact kunnen komen.

■

mensen uit de lokale gemeenschap bij elkaar te brengen rond
opvoedingsthema’s (à la ‘Hoplr’).

Continuïteit - We houden samen vast, zo lang als
nodig

Co-creatie - Regie bij kind en gezin

Het is een beleidsambitie om breuken in trajecten zo veel mogelijk te
vermijden en ervoor te zorgen dat een jongere of gezin niet steeds het
gevoel heeft van nul te starten door steeds opnieuw hun verhaal te
moeten doen. Een digitaal platform kan hiertoe bijdragen door de
(begeleidings)geschiedenis van de jongere te bewaren en te ontsluiten
naar andere dienstverleners.
Hierbij wordt, waar mogelijk en binnen het wettelijk kader, de regie bij
het kind en gezin gelegd. Zij moeten zelf kunnen bepalen wie wat
wanneer kan zien op het platform. Verder dient ook transparantie
gegeven te worden voor welke punten de regie bij de hulpverlening
blijft.
Verder kan het platform de co-creatie tussen het kind & de jongere
enerzijds, met zijn contextfiguren en begeleiders anderzijds,
ondersteunen door het platform te concipiëren als een interactieve
samenwerkingsruimte waarbij digitale versies van
opvoedingsmethodieken & hulpmiddelen (bv. activiteiten, oefeningen,
games, e.d) ter beschikking worden gesteld naast specifieke
functionaliteiten zoals een planner, dagboek, dynamisch handelingsplan
e.d.

Het digitaal platform kan zijn steentje bijdragen tot de continuïteit in de
dienstverlening door:
■

het te laten fungeren als een centrale plek waar de relevante
informatie rond het kind, de jongeren en zijn context vanuit
één plek ontsloten wordt. Dit draagt bij tot de
informatiedoorstroming binnen (en tussen) organisaties.

■

het visualiseren van de levenslijn van de jongere, met een
zicht op de historiek en vroegere begeleiders.

■

het platform op te zetten als een platform voor elk kind &
jongere, dat niet enkel gelinkt is aan de jeugdhulpbegeleiding,
en daarnaast ook raadpleegbaar blijft na afloop van één (of
meerdere) hulpverleningstraject(en).
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Uitdagingen

Een platform dat bijdraagt aan het realiseren van de
beleidsdoelstellingen uit Vroeg & Nabij
Normaliseren - Het maatschappelijk taboe rond
jeugdhulpvragen bij gezinnen is doorbroken

Belang van en voor het platform

Het platform kan bijdragen tot de normalisering van de jeugdhulp en de
drempel ertoe te verlagen door:
●

●

PwC

van het blended begeleidingsplatform een digitale
opgroeiplaats te maken voor alle kinderen en jongeren (van 9 maanden oud tot de overgang naar volwassenheid op 25
jaar) en dus niet enkel zij met een nood aan specifieke
jeugdhulpbegeleiding.

het platform op te zetten als een informatieportaal voor alle
opvoedingsvragen, waar zeker ook plaats is voor positieve
verhalen (bv. testimonials). Informatie wordt aangereikt in
verbindende taal zonder stigmatiserende termen.

Werkbaar werk - We realiseren werkbaar werk door
innovatieve samenwerkingsmodellen en een
innovatieve arbeidsorganisatie

Efficiënte overheid - We zetten schaarse middelen
doelmatig in

Digitalisering komt vaak met een prijskaartje. Met het oog op een
efficiënte inzet van de schaarse middelen is het economisch voordeliger
om digitaliseringsinitiatieven niet op individueel organisatieniveau te
ondernemen maar vanuit de overheid of vanuit een samenwerking
tussen verschillende organisaties. Deze samenwerking kan slaan op
zowel de bouw en beheer van het platform als op het aanbieden van
content voor het blended begeleidingsplatform.

Het platform kan bijdragen tot werkbaar werk door
■

een snellere doorstroom van informatie en snellere
communicatie tussen de betrokken hulpverleners te faciliteren.

■

verschillende functionaliteiten te integreren in één systeem,
met maximaal hergebruik van gegevens en integratie met reeds
bestaande systemen.

Door een blended begeleidingsplatform op te zetten kan de fysieke
begeleiding afgewisseld worden met begeleiding via digitale kanalen.
Hierdoor moet er minder tijd gereserveerd worden voor
verplaatsingen en administratie, en kan er meer tijd naar de
effectieve begeleiding gaan.
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Een platform dat bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen en
wegwerken van knelpunten voor de verschillende primaire stakeholders

Om het digitaal platform vorm te geven zijn we vertrokken vanuit de volgende stakeholdergroepen:
■
■
■

DIGITAAL
PLATFORM

Het kind en de jongere
De contextfiguren van het kind en de jongere
De jeugdhulporganisaties

Voor elk van deze groepen werden op hoog niveau zijn / haar doelstellingen en de huidige fricties en
knelpunten in de dienstverlening besproken om van daaruit te kijken hoe een digitaal platform kan
bijdragen aan het realiseren van de doelen (‘Winstmakers’) en/of het beperken of wegwerken van de
knelpunten (‘Pijnstillers’).
De doelstellingen en huidige fricties werden vertaald naar ‘streefpunten’ en de winstmakers en
pijnstillers werden vertaald naar ‘platform-elementen’, i.e. functionaliteiten en kenmerken van het
beoogde platform.

PwC
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Een platform dat bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen en
wegwerken van knelpunten voor de verschillende primaire stakeholders
Streefdoelen
Contextfiguren

Het kind & de jongere

Jeugdhulporganisaties

■

Geïnformeerd worden over
opvoedingsproblematieken & -trajecten.

■

Focus houden op de doelen van het kind & de
jongere.

■

Participeren aan en betrokken zijn bij de
begeleiding.

■

Laagdrempelig & toegankelijk communiceren
met de verschillende stakeholders.

■

Vlotte toegang tot de begeleiders &
dienstverlening bekomen.

■

Bieden van transparantie naar de begeleide
personen omtrent hun begeleidingstraject(en).

Snelle toegang tot hulpverlening bekomen on
onmiddellijke hulp in een crisissituatie.

■

Over een centraal overzicht van informatie
beschikken.

■

Verhogen van de interne efficiëntie en verlagen
van de administratieve last..

■

Het verleden kunnen afsluiten met een blik op de
toekomst.

■

…

■

…

■

Continuïteit in de dienstverlening bekomen.

■

…

■

Op een snelle en eenvoudige manier relevante
informatie vinden in begrijpbare en stigma-vrije
taal.

■

Verbinden met lotgenoten en de nabije
omgeving.

■

Het traject in eigen handen nemen.

■

Een geïntegreerd en gebruiksvriendelijk platform om te
informeren, communiceren en samen te werken
PwC
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Een geïntegreerd en gebruiksvriendelijk platform om te informeren,
communiceren en samen te werken
Het beoogde blended begeleidingsplatform omvat drie kernfuncties, waarbij het fungeert als:
■

Informatieplatform: centraal toegangsportaal voor algemene informatie omtrent allerhande
opvoedingsvraagstukken waarmee het kind/de jongere worstelt enerzijds en individuele
persoonsgebonden informatie omtrent het opgroeitraject van het kind & de jongere anderzijds (bv.
begeleidingshistoriek, begeleidingsdossier…).

■

Communicatieplatform: digitale tool voor communicatie tussen het kind, de jongere en hun
contextpersonen enerzijds en begeleiders anderzijds, alsook voor communicatie tussen hulpverleners
onderling.

■

Samenwerkingsplatform: interactieve samenwerkingsruimte waarbij digitale versies van
opvoedingsmethodieken & hulpmiddelen ter beschikking zijn (bv. activiteiten, oefeningen, games, e.d)

Kern platformelementen
Het platform fungeert als…

Informatieplatform

Communicatieplatform

Samenwerkingsplatform

Het platform dient
■

Toegankelijk & gebruiksvriendelijk te zijn, aangepast aan de diverse noden van de ruime doelgroep.

■

Zo maximaal mogelijk geïntegreerd te zijn met bestaande systemen van de jeugdhulporganisaties (bv.
registratie & dossierbehandelingssystemen) en van de Vlaamse Overheid (bv ontsluiting van Domino,
Insisto…via e-Youth). Dit om dubbel (administratief) werk te vermijden.

■

Modulair opgebouwd te zijn, waarbij modules of functionaliteiten kunnen, maar niet moeten gebruikt
worden, zodat het gebruik van het platform kan aangepast worden aan de noden van de organisatie.
Verder kan het platform geheel of gedeeltelijk op maat ontwikkeld worden naar de noden van de sector
(‘build’), al dan niet aangevuld of gekoppeld met bestaande apps & tools (‘buy’).

PwC

Ondersteunende platformelementen
Het platform is…

Toegankelijk &
gebruiksvriendelijk

Geïntegreerd met
bestaande
systemen

Modulair
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Het platform als COMMUNICATIEplatform
Het platform moet kunnen fungeren als een geïntegreerd portaal waarmee de verschillende
gebruikers via verschillende communicatiekanalen met elkaar in contact kunnen komen

Het platform moet fungeren als een geïntegreerd portaal waar verschillende kanalen
samenkomen:
■
■
■
■
■

Beeldbellen
E-mail
Forum
Chat
(Spraak)berichten

Geïntegreerde
communicatiekanalen

Ondersteunende functies

(BEELD)BELLEN

CRISISKNOP

E-MAIL

BESCHIKBAARHEID

FORUM

CHATBOT

CHAT

CONTACTENLIJST

(SPRAAK)BERICHTEN

DOODLE-FUNCTIE

Daarnaast zijn er een aantal ondersteunende functies, zoals een
■
■

PwC

Crisisknop - waardoor het kind, de jongere of het gezin direct in contact kan komen
met een crisisbegeleider.
Beschikbaarheidsindicator - een indicatie of de begeleider momenteel bereikbaar is
of wanneer deze online kan gecontacteerd worden.

■

Chatbot - als geïntegreerde helpfunctie in het platform.

■

Contactenlijst - contactgegevens van de netwerkfiguren en begeleiders.

■

Doodle-functie - om een geschik (beeld)bel- of vergadermoment te zoeken.
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Het platform als INFORMATIEplatform
Algemene opvoedingsinformatie
Toegangsweg naar opvoedingsinformatie
Het platform beoogt een algemene toegangsweg te zijn naar opvoedingsinformatie met enerzijds
informatie omtrent specifieke thema’s en adviezen (‘Wat & Hoe?’) en anderzijds informatie
omtrent waar men (fysiek) terecht kan (‘Waar?’) voor begeleiding met informatie omtrent
jeugdhulp en partnerorganisaties (locatie, contactgegevens, type begeleiding…) bv. via de sociale
kaart.
Toegangsbeheer
Het platform moet het toelaten om te bepalen wie wanneer toegang krijgt tot welke informatie.
Informatie kan vrij toegankelijk zijn voor iedereen of beperkt worden tot specifieke doelgroepen
(bv. enkel voor jongeren in een begeleidingstraject, enkel voor specifieke (partner)organisaties…).
Informatie aangepast aan de gebruiker
Het platform dient zo veel mogelijk informatie aan de gebruiker aan te bieden aangepast aan
diens noden door o.a.
●
informatie aan te bieden per thema en per leeftijd;
●
proactief suggesties voor te stellen omtrent relevante inhoud aangepast aan het profiel en
de noden van de gebruiker;
●
informatie in verschillende formaten aan te bieden. Sommige gebruikers houden bv. liever
van korte filmpjes, anderen meer van een diepgravende podcast.
Platformvereisten
Om aan bovenstaande vereisten te voldoen, dient het platform te voorzien in een content
management systeem voor de jeugdhulporganisaties om de inhoud te creëren, aan te passen
en beschikbaar te stellen met een aantal functionaliteiten zoals workflowbeheer (voor bv. volgorde
van begeleidingstrajecten), informatiebeheer (correct en up-to-date houden van informatie),
versiebeheer, templates, labelling (om metadata zoals thema, leeftijd… aan informatie te
koppelen), toegangscontrole. Het kind, de jongere & hun contextfiguren moeten informatie
kunnen downloaden, markeren als favoriet en eenvoudig kunnen opzoeken via een zoekfunctie.
Het platform voorziet in artificiële intelligentie om proactief suggesties aan de doelgroep voor te
stellen.

PwC

Informatiecomponenten & -formaten

Platformvereisten

Jeugdhulporganisatie
Wat & Hoe?
Content management systeem

Video’s & vlogs

Artikels & blogs

Labelling
Toegangscontrole

Workflowbeheer
Podcasts

Webinars & online
cursussen

Templates
Artificiële intelligentie
Versiebeheer

FAQ

Kind, jongere & gezin
Opslaan als favorieten

Waar?
Downloaden
Sociale kaart
Zoekfunctionaliteit

25

Het platform als INFORMATIEplatform
Specifieke, persoonsgebonden informatie
Informatiecomponenten & -formaten

Mijn
begeleidingshistoriek

Platformvereisten

Naast de algemene opvoedingsinformatie fungeert het platform ook als centrale plaats voor
de jongere om zijn persoonlijke opvoedingsinformatie te raadplegen, zoals:

■

De begeleidingshistoriek: beschikbare informatie over gevolgde
begeleidingstrajecten zoals periode, type begeleiding, vroegere begeleiders,
contactgegevens van de betrokken organisaties…

■

Het huidige begeleidingstraject: contactgegevens van de huidige begeleiders,
afgelegde stappen in het huidige traject, nog te nemen stappen…

Cf. platformvereisten ‘Algemene
opvoedingsinformatie’

Mijn huidig
begeleidingstraject

Integratie met andere
systemen

■

Het netwerk: voorstelling van het netwerk van de jongere op wie hij/zij kan
terugvallen.

Mijn netwerk
- wie is wie

Toegangscontrole

■

Het (medisch) dossier.

■

Overzicht van welke informatie in het platform met wie wanneer gedeeld
wordt/werd. Hierbij wordt uitgegaan dat het kind / de jongere maximaal in regie is.
Hij/zij bepaalt, binnen het wettelijk kader, welke informatie met wie wanneer
gedeeld wordt.

Mijn dossier

Mijn medisch dossier

Naast de eerder genoemde functionaliteiten is het van belang dat het platform geïntegreerd
wordt met andere bestaande systemen (bv. dossierbehandelingssystemen, cfr. infra).
Het belang van een goede toegangscontrole op granulair niveau kan niet genoeg
benadrukt worden om het principe van ‘regie’ te implementeren.

Mijn gedeelde
informatie

PwC
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Het platform als SAMENWERKINGSplatform

PLANNER

Het blended begeleidingsplatform
stelt nuttige (blended) content op
maat ter beschikking van de
stakeholders, die bijdragen tot de
begeleidingstrajecten die zij
volgen/ondersteunen. Zij kunnen
hier, al dan niet zelfstandig, zowel
on- als offline mee aan de slag
gaan om de gestelde doelen in hun
individueel begeleidingstraject
sneller, gerichter & efficiënter te
bereiken.

Een kalenderfunctionaliteit die

■ Een overzicht biedt van de
geplande afspraken met de
hulporganisaties & actoren.
■ Het mogelijk maakt om
beschikbare tijdsloten voor
afspraken te bekijken en
afspraken te boeken (bv.
aanmeldingen, consultaties,
deelname aan cursussen,...)
Deze functionaliteit dient idealiter
gelinkt te worden met de meest
voorkomende kalenderapplicaties
(bv. Outlook Calendar, Google
Calendar)

OPDRACHTEN

Het platform biedt de mogelijkheid
om samen doe-opdrachten, bv.
onder de vorm van een
spelelement, uit te voeren.
Verschillende bestaande
opvoedingsmethodieken kunnen
omgezet worden in een digitale
versie, bv.
■
■
■
■
■
■
■
■
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Drie kolommen model
In kaart brengen netwerk
Wondervraag
Opdrachten rond de
Kinderrechten
Verbindend communiceren
Exploreren van
uitzonderingen
ABC-schema
…

DIGITAAL
HANDELINGSPLAN

Het handelingsplan is een
belangrijk instrument in de
hulpverlening, maar is vaak een
vrij statisch document dat slechts
van tijd tot tijd geconsulteerd
wordt door de jongere en het
gezin. Vandaag de dag is het
handelingsplan voornamelijk een
instrument voor de hulpverleners.
Door een digitale versie van het
handelingsplan te bouwen en de
opdrachten en activiteiten uit het
samenwerkingsplatform te
integreren in het digitaal
handelingsplan zou het een
dagdagelijks werkinstrument
kunnen worden voor zowel de
hulpbegeleider als voor het kind &
de jongere.

DAGBOEK

Het platform dient in een dagboek
functionaliteit te voorzien. Dit
dagboek kan verschillende
vormen aannemen:
●

Een logboek voor de
begeleiders voor
residentiële opvang.

●

Een gevoelensdagboek
waarbij men via
emoticons zijn
gemoedstoestand kan
aanduiden.

●

Een digitaal jongerendagboek.
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Het platform als SAMENWERKINGSplatform

.

.
FOTO- &
STOEFBOEK

Een digitaal fotoboek om
herinneringen te bewaren.

PwC

.

DOCUMENT
MANAGEMENT

TAKENLIJST

Een ‘To Do’ lijst te populeren door
de jongeren en begeleiders voor
een duidelijk overzicht van de
(verplicht en optioneel) te
vervullen taken, geïntegreerd met
de ‘Planner’, ‘Opdrachten’ en ‘het
digitaal handelingsplan’.

Documentmanagement
functionaliteiten, zoals
■
■
■
■
■
■
■

ENQUÊTES

Functionaliteiten om enquêtes te
creëren en te beheren.

Versiebeheer
Huisstijlbeheer
Documentorganisatie
Documentuitwisseling
Toegangsbeheer
Zoekfunctionaliteiten
Ondersteuning
verschillende
documentformaten
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Het platform als SAMENWERKINGSplatform
Samenwerking rond trajecten

25 jaar

Trajectbegeleiding
Elk kind & jongere doorloopt een universeel traject (
),
maar elke jongere is ook uniek en tijdens zijn opgroeitraject zijn
er mogelijks één of meerdere bijkomende begeleidingstrajecten bij één of meerdere jeugdhulporganisaties (
).
Elk traject bestaat uit fysieke en/of online contactmomenten ( ).
Deze contactmomenten kunnen ingevuld worden met de
verschillende informatie- ( ), communicatie- ( ) en
samenwerkingscomponenten (
) van het blended
begeleidingsplatform.

PwC

Platformvereisten

(Deel)trajecten samenstellen & toewijzen met
verplichte en/of optionele contactmomenten

Geïntegreerd beeld over de verschillende trajecten
bij de verschillende organisaties heen
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Een toegankelijk en gebruiksvriendelijk platform
Het platform beoogt een zeer diverse doelgroep te bereiken. Een groep van verschillende LEEFTIJDEN (bv. alle kinderen en jongeren van -9 maanden tot 25
jaar), met of zonder BEPERKINGEN (bv. autisme), al dan NIET NEDERLANDS- & /TAALVAARDIG (bv. laaggeletterdheid, niet-begeleide minderjarige
vluchtelingen), met een klassiek of eerder hobbelig parcour. Bij het ontwerp van het platform moet rekening gehouden worden met de gebruiksvriendelijkheid en
een maximale toegankelijkheid voor de brede doelgroep.

Toegankelijk

PwC

Gebruiksvriendelijk

Toegankelijk via app op smartphone & tablet en via browser

Inhoud aangepast aan de gebruiker door bijvoorbeeld informatie aan te
bieden per thema & leeftijd, en in verschillende formaten (cf. platform als
informatieportaal), alsook proactief suggesties voor te stellen

Veranderbare interface, aangepast aan de leeftijd en voorkeuren van de
gebruiker (bv. illustraties, beelden, persoonlijke avatar, …)

Mogelijkheid om notificaties in te stellen i.v.m. taken, handelingsplan,
afspraken e.d.

Toegankelijk voor anderstaligen via een taalkeuze en met ingebouwde
vertaalfunctie

Mogelijkheid om inhoud te up- en downloaden (bv. verslagen, attesten,
foto’s, oefeningen op papier)

Toegankelijk voor mensen met een (mentale) beperking of
laaggeletterdheid, bv. via speech-to-text & text-to-speech functionaliteiten,
en een visueel eenvoudig en gestructureerde interface

Een overzichtelijk dashboard voor het kind, jongere & gezin enerzijds en
de professionele hulpverlening anderzijds

Beveiligde toegang via bv. multi-factor authenticatie

Een uitgebreide zoek- en helpfunctie
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Het platform als een geïntegreerd systeem
Het beoogde blended begeleidingsplatform moet maximaal geïntegreerd zijn met systemen
in gebruik bij
●
de jeugdhulporganisaties (dit om dubbele ingave te vermijden en de bijkomende
administratieve werklast te vermijden of te beperken); en
●
Agentschap Opgroeien.

Basisoptie

Koppeling met systemen in gebruik bij de jeugdhulporganisaties
Het voornaamste type IT systeem dat door de jeugdhulporganisaties gebruikt wordt i.k.v. de
begeleiding is een registratie- en dossierbehandelingssysteem, al dan niet met een
rechtstreekse koppeling met BinC, het uniforme registratiesysteem voor de private
voorzieningen in de Jeugdhulp.

Blended
Begeleidings
platform

Het blended begeleidingsplatform wordt idealiter gekoppeld met het
dossierbehandelingssysteem (basis-optie).
Een alternatieve, maar veel ruimere, optie is om binnen het blended begeleidingsplatform
een registratiemodule te voorzien zodat het blended begeleidingsplatform het toelaat om
kinderen, jongeren & gezinnen te registreren, contact van niet enkel de digitale
contactmomenten maar ook de klassieke fysieke contactmomenten te capteren e.d. zodat
een apart registratie- en dossierbehandelingssysteem overbodig wordt.

Registratie- en
dossierBehandelingssysteem

IT systemen
Vlaamse
Overheid
(BINC,
eYouth…)

Alternatieve optie

Blended
Begeleidingsplatform (incl.
registratiemod
ule)

IT systemen
Vlaamse
Overheid
(BINC,
eYouth…)

Koppeling met systemen in gebruik bij Agentschap Opgroeien
Verder dient het blended begeleidingsplatform idealiter gekoppeld te worden met de
verschillende systemen van de Vlaamse Overheid voor het ontsluiten van informatie zoals
begeleidingshistoriek, cliëntidentificatiegegevens, contextgegevens…). Op termijn zou deze
ontsluiting kunnen gebeuren via het eYouth platform (cf. volgende pagina).
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Het platform als een geïntegreerd systeem
Private JHO

Het blended
begeleidingsplatform
losstaand maar gekoppeld
aan het
dossierbehandelingssysteem (basisoptie) of één
systeem met registratiemodule geïntegreerd in het
BBP (alternatieve optie) (cf
volgende pagina).

<optioneel>

Dossierbehandelingssysteem

Blended Begeleidingsplatform (BBP)

●Mijn dossier: Allerlei gegevens (~bundeling van alle andere
puzzelstukjes/informatie: mijn begeleidingshistoriek, mijn netwerk,
mijn huidig traject, …)

Vlaamse
Overheid

Ontsluiten van gegevens uit e-Youth
in blended begeleidingsplatform

Koppeling dossierbehandelingssysteem met BinC via e-Youth

Burgerprofiel

e-Youth

Domino
●Mijn netwerk - wie is wie: Bevat de meeste
contextgegevens

●Mijn begeleidingshistoriek: Type begeleiding,
contactgegevens van betrokken organisaties (URL van website
en e-mailadressen; de sociale kaart moet hiervoor de bron
worden)
●Mijn netwerk - wie is wie: Voorstelling van netwerk (op termijn)
●Mijn dossier: Cliëntidentificatiegegevens (naam, voornaam,
RRN, domicilie-adres en nog enkele basisgegevens)

Burgerprofiel haalt
gegevens op uit e-Youth

Insisto

Koppeling dossierbehandelingssysteem
met BinC via e-Youth

Domino OCJ

Domino GI

(Gemeenschapsinstelling)

●Mijn begeleidingshistoriek: Vroegere begeleiders
●Mijn huidige begeleidingstraject: Huidig traject, doelen,
contactgegevens begeleiders (Opm.: deze informatie is
enkel correct beschikbaar voor jongeren met gekoppelde
consulent, en ook enkel voor het huidige traject)
●Mijn gedeelde informatie: Beperkt (slechts aantal zaken
die aangevinkt kunnen worden als zijnde ‘deelbaar met
toestemming’)

BinC
●Mijn begeleidingshistoriek:
Periode begeleiding, type
begeleiding, instelling, …
●Bezettingspercentages
voorzieningen

Insisto COBE

Insisto Adoc

(Cliëntoverleg & bemiddeling)

Insisto CRISIS

Het platform als bron van voor data en analyse
Door het gebruik van het platform te monitoren en de data die binnen het platform ontsloten wordt te analyseren kunnen nieuwe inzichten gecreëerd worden als
input voor het beleid en om de blended begeleiding op een continue manier bij te sturen.

Gebruikersanalyse

Voorspellend

Door gebruik te maken van slimme
algoritmes en artificiële intelligentie kan er
voorspellend gewerkt worden. Op deze manier
kan er bij potentiële problemen of risico’s snel
gehandeld worden en zo een bijdrage
geleverd worden aan preventie.
Wanneer data voorspellend kan werken,
krijgen we sneller een zicht op
probleemsituaties en kunnen we onder invloed
van big data patronen herkennen die
meegenomen kunnen worden richting de
toekomst. Hierdoor biedt het platform inzicht in
potentiële risico’s.

Data kan basisinformatie bezorgen om het
gebruik van het platform te meten. Zo kan het
gebruik en de tevredenheid gemeten worden
en bijgestuurd worden waar nodig.
Het kan zorgen voor een snel antwoord op
basisvragen zoals:

●
●
●
●

Uiteraard dient hierbij steeds rekening
gehouden te worden met de concepten ‘in
regie’, ‘autonomie’ en ‘privacy’.

PwC

●

In hoeverre wordt het platform
gebruikt en door wie?
Wat zijn de populairste thema’s of
items?
Wat werkt goed of minder goed in
context van blended begeleiding?
Hoe vaak wordt een specifieke functie
gebruikt?
Is het platform gebruiksvriendelijk?

Bereikte
doelstellingen
Het is belangrijk om de mogelijkheid te hebben
om na te gaan of de doelstellingen van het
platform en de dienstverlening bereikt werden.

Door gebruik van data kan bepaald worden
wat de impact is van het inzetten van dit
platform binnen blended begeleiding. Ook
onderzoekers kunnen mogelijk met deze
(geanonimiseerde) data aan de slag.
Vragen en hypotheses die hierbij beantwoord
kunnen worden:
●
Kunnen we meer jongeren en
gezinnen bereiken door in te zetten op
blended begeleiding?
●
Is de duurtijd van de begeleiding
korter geworden o.i.v. blended
begeleiding?
●
Wat is het effect van inzetten op het
platform tijdens de wachtlijst?
●
…

Doorstroom van data

Data kan niet louter gebruikt worden om
hulpverleners, organisaties en anderen te
voorzien van analysemogelijkheden, maar kan
ook bijdragen tot de interoperabiliteit en
doorstroom van data.
Waar nodig worden koppelingen voorzien met
bestaande tools om een automatische en
logische flow van data te creëren. Op deze
manier daalt de werklast van begeleiders en
voorzieningen. Tijd die opnieuw geïnvesteerd
kan worden in de hulpverlening.

Er is heel wat data ter beschikking die
automatisch doorgestuurd kan worden om de
registratie te bevorderen bij de overheid.
Wanneer een jongere dienstverlening heeft bij
meerdere organisaties, kan informatie waar
nodig gemakkelijk gedeeld worden.
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OVERZICHT BLAUWDRUK BLENDED BEGELEIDINGSPLATFORM
COMMUNICEREN
Geïntegreerde communicatiekanalen

SAMENWERKEN
PLANNER

INFORMEREN
Algemene opvoedingsinformatie

Specifieke, persoonsgebonden informatie

(BEELD)BELLEN

OPDRACHTEN

VIDEO’S & VLOGS

MIJN BEGELEIDINGSHISTORIEK

E-MAIL

DIGITAAL HANDELINGSPLAN

ARTIKELS & BLOGS

MIJN DOSSIER

(SPRAAK)BERICHTEN

FOTO– & STOEFBOEK

PODCASTS

MIJN NETWERK (WIE IS WIE)

FORUM

(DEEL)TRAJECTEN
SAMENSTELLEN

WEBINARS &
ONLINE CURSUSSEN

MIJN HUIDIGE
BEGELEIDINGSTRAJECT

CHAT
DAGBOEK

FAQ

MIJN MEDISCH DOSSIER

SOCIALE KAART

MIJN GEDEELDE INFORMATIE

Ondersteunende functies
TAKENLIJST

CONTACTENLIJST
DOCUMENT MANAGEMENT
Ondersteunende functies

CRISISKNOP
ENQUÊTES
BESCHIKBAARHEID
CHATBOT

GEÏNTEGREERD BEELD
OVER TRAJECTEN

DOODLE--FUNCTIE

LABELLING

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

WORKFLOWBEHEER

VERSIEBEHEER

TEMPLATES

OPSLAAN ALS FAVORIETEN

INTEGRATIE MET
ANDERE SYSTEMEN

TOEGANKELIJK- EN GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

?

TOEGANKELIJK VIA
BROWSER EN APP

VISUEEL EENVOUDIGE
INTERFACE

ZOEK- EN HELPFUNCTIE

UP- EN DOWNLOADEN

VERANDERBARE INTERFACE

MULTI-FACTOR
AUTHENTICATIE

DASHBOARD

VERTAALFUNCTIE

TAALKEUZE

SPEECH-TO-TEXT

DYNAMISCHE INHOUD
NOTIFICATIES

34

TEXT-TO-SPEECH
TOEGANGSCONTROLE

3. Kloofanalyse
blauwdruk en CKG De
Schommel platform

PwC
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Het CKG De Schommel platform als mogelijke basis voor sectorbreed
blended begeleidingsplatform?
Vergelijking blauwdruk blended begeleidingsplatform vs. CKG De Schommel platform
In het vorige hoofdstuk werd een droombeeld of ambitieniveau van een blended
begeleidingsplatform geschetst in een blauwdruk met een oplijsting van gewenste
functionaliteiten. Dit is een ambitieniveau waarnaar gradueel kan toegewerkt worden.
In dit hoofdstuk beschrijven we welke en in welke mate deze functionaliteiten aanwezig
(zullen) zijn in de eerste versie van het blended begeleidingsplatform van CKG De
Schommel.

We vergelijken op hoog niveau welke van de gewenste functionaliteiten uit de blended
begeleidingsplatform-blauwdruk terugkomen in deze twee onderzoeken. We willen er echter
op wijzen dat deze twee studies raakvlakken hebben maar in fine een andere scope hadden
dan de haalbaarheidsstudie. Het ontbreken van een vermelding van sommige
functionaliteiten in één van deze studies houdt dan ook geen oordeel in over de wenselijkheid
van deze functionaliteiten voor een blended begeleidingsplatform.

Naast deze haalbaarheidsstudie werden er recentelijk i.h.k.v. het programma Bandbreedte,
dat de jeugdhulpmedewerkers wil ondersteunen om offline én online meer verbonden te zijn,
twee studies uitgevoerd die raakvlakken hebben met deze haalbaarheidsstudie. Het betreft:

●

Het Ipsos onderzoek “Online communicatie in de jongerenhulpverlening - Kwalitatief
onderzoek naar de ervaringen en verwachtingen van jongeren en hun sociaal
netwerk”. Het onderzoek werd uitgevoerd in het najaar van 2021 d.m.v. individuele
interviews van 38 personen (22 jongeren en 16 personen uit het sociale netwerk van
de jongeren) met o.a. als doel om inzichten te verzamelen over de ideale rol en
plaats van online communicatie in de hulpverleningscontext.

●

Het onderzoek naar ‘Digitale Ondersteuning van Samenwerking in de Jeugdhulp.
Onderzoek naar de behoeften en tools voor het digitaal ondersteunen van de
samenwerking tussen jongeren, hun context en professionals in de jeugdhulp in
opdracht van Vlaams Agentschap Opgroeien’’, uitgevoerd door Hogeschool UC
Leuven-Limburg, Arteveldehogeschool, SAM en Online-Hulpverlening.be. Dit
omvatte o.a. een bevraging van de jongeren, hun contextfiguren en professionals.

PwC

36

Informeren (algemene opvoedingsinformatie)
Kloofanalyse t.o.v. CKG De Schommel platform
Kloofanalyse t.o.v. CKG De Schommel
platform

Blended
Begeleidingsplatform
CKG De Schommel

IPSOS

Video’s & vlogs

✓

✓

Artikels & blogs

✓

✓

Podcasts

✓

Verder kan toegang tot elk informatiecomponent
beperkt worden.

Webinars & online
cursussen

✓

Er kan gezocht worden op kernwoorden en
inhoud kan gedownload worden of opgeslagen
worden als favoriet.

FAQ

Het CKG platform is geconcipieerd als platform
dat toegankelijk wordt gemaakt van zodra de
gezinnen zijn aangemeld en op de wachtlijst
staan. Het platform heeft momenteel niet als
objectief om te fungeren als algemeen
informatiekanaal dat vrij toegankelijk is voor het
bredere publiek, al is dit technisch mogelijk.

Labelling

✓

Toegangscontrole

✓

Het CKG platform laat toe om informatie in
verschillende formaten aan te bieden (video’s &
vlogs, artikels & blogs, podcasts, webinars) en
om deze te ‘labellen’ om ze zo te categoriseren
per thema, leeftijd, regio en begeleidingsfase.

Blauwdruk Blended
Begeleidingsplatform

Digitale samenwerkingsruimte

Jongere

Context

Professionals
✓

✓

Sociale kaart

(persoonlijke kaart)

✓

✓

✓

Workflowbeheer
Templates
Artificiële intelligentie

✓ (chatbot)

Versiebeheer

PwC

Opslaan als favorieten

✓

Downloaden

✓

Zoekfunctionaliteit

✓

✓
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Informeren (specifieke persoonsgebonden informatie)
Kloofanalyse t.o.v. CKG De Schommel platform
Kloofanalyse t.o.v. CKG De Schommel
platform
Het CKG De Schommel platform heeft
voornamelijk als objectief
●
●

Te fungeren als digitaal
communicatiekanaal (cf. infra); en
Thematische informatie & oefeningen aan
te reiken die relevant zijn voor het gezin.

Het platform heeft niet als objectief het eigen
dossiersysteem te vervangen. Een koppeling
tussen het blended begeleidingsplatform en het
dossiersysteem was gewenst maar de
leverancier van het dossiersysteem was, gezien
de huidige schaal van het platform (i.c. 1
organisatie) enkel bereid om een beperkte
éénrichtingskoppeling te voorzien van het
dossiersysteem naar het blended
begeleidingsplatform toe.

Blauwdruk Blended
Begeleidingsplatform

Blended
Begeleidingsplatform
CKG De Schommel

Digitale samenwerkingsruimte
IPSOS

Jongere

Context

Professionals
✓

Mijn begeleidingshistoriek

Mijn huidige begeleidingstraject
Mijn netwerk (wie is wie)

✓

✓
✓

Mijn dossier
Mijn medisch dossier

✓

Mijn gedeelde informatie

✓

Integratie met andere systemen
Toegangscontrole

(cliëntregistratiesysteem)

✓

✓

✓

✓

Koppelingen met andere systemen kunnen
ontwikkeld worden, maar zijn momenteel in een
eerste versie niet voorzien.
Het in kaart brengen van het netwerk is aanwezig
in het platform onder de vorm van een
didactische oefening.

PwC
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Informeren (algemeen en specifiek)
Overeenkomsten met andere studies
Ipsos studie
De Ipsos studie geeft aan dat een online platform de toegang tot informatie moet faciliteren:

●

Er is vooral behoefte om persoonlijke informatie te kunnen bewaren en delen met anderen. Dit omvat o.a. het consulteren, bewaren,downloaden van administratieve
documenten (dossiers, attesten etc.), agendafunctionaliteit en mogelijkheid tot bijhouden van aantal praktische zaken voor jongeren in een leefgroep (bv. beschikbaar
budget, overzicht dagbesteding, overzicht taken etc.).

●

Het is ook interessant is om toegang te geven tot duidelijke en betrouwbare basisinformatie en nieuwsberichten over jeugdhulpverlening in het algemeen en over
voorzieningen in het bijzonder.

Studie digitale samenwerkingsruimte
De studie heeft op verschillende vlakken raakpunten met de geïdentificeerde functionaliteiten. Één van de hoofddoelen van een digitale samenwerkingsruimte die uit de studie
aan het licht gebracht wordt is het delen van informatie over hulpverleningstrajecten.
●

Het ontsluiten van een overzicht van het volledige hulpverleningstraject (incl. historiek) wordt gevraagd, voornamelijk met het oog op eenvoudige overdraagbaarheid
tussen hulpverleningsorganisaties.

●

In de studie worden ook de ‘sociale kaart van jezelf’ (wie is wie?), veelgestelde vragen i.h.k.v. hulpverlening en de link met het medisch dossier aangehaald als
wenselijke functionaliteiten van een digitale samenwerkingsruimte.

●

Hiernaast wordt gewezen op de gevaren die jongeren en hun netwerk potentieel lopen bij het prijsgeven van gevoelige, persoonlijke informatie; de studie stelt voor
bescherming en duiding hieromtrent te bieden aan de gebruikers. Ook bestaat er angst onder jongeren dat nieuwe hulpverleners al vooroordelen of een negatieve
perceptie van hen vormen op basis van informatie uit het verleden.

●

Tenslotte wordt de nadruk gelegd op het belang van begrijpbaarheid van informatie te formuleren. De studie toont ook uitdrukkelijk aan dat een digitale
samenwerkingstool zeker geen (bijkomend) registratiesysteem of dossiersbeheerssysteem mag zijn; Koppeling met bestaande systemen daarentegen wordt als
wenselijk beschouwd.

PwC
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Communiceren
Kloofanalyse t.o.v. CKG De Schommel platform
Kloofanalyse t.o.v. CKG De Schommel
platform

Volgende communicatiekanalen zijn in de eerste
versie van het platform voorzien
●

●

●

PwC

Blauwdruk Blended
Begeleidingsplatform
(Beeld)bellen

E-mail

Beeldbelfunctionaliteit geïnitieerd vanuit
platform met Teams integratie i.p.v.
integraal videobellen vanop platform met
eigen tool.
(Spraak)berichten / Mail. De gezinnen
kunnen (spraak)berichten via het platform
versturen. De begeleiders kunnen deze
consulteren in het platform en er wordt
een e-mail met het bericht gestuurd naar
de werkmail van de begeleider. Wanneer
deze mail beantwoordt, wordt deze
communicatie in de vorm van een bericht
opgenomen in het platform.

Blended
Begeleidingsplatform
CKG De Schommel

IPSOS

Digitale samenwerkingsruimte

✓

✓

✓

Chat

✓

✓

✓

Beschikbaarheid

✓

Contactenlijst

✓

Professionals

✓

✓

✓

✓

✓

Crisisknop

Chatbot

Context

(✓)

Forum

(Spraak)berichten

Jongere

✓
✓

Doodle-functie

Chatbot als wizard om gebruikers op een
gebruiksvriendelijke en laagdrempelige
manier doorheen het platform te leiden.
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Communiceren
Overeenkomsten met andere studies
Ipsos studie
De Ipsos studie geeft aan dat er

●
●
●
●
●

Een grote behoefte is aan een duidelijk contactpunt in geval van nood (ook buiten de ‘normale’ werkuren) via bv telefoon, bericht of chat.
Nood is aan een mogelijkheid om berichten te versturen met alle betrokken professionele hulpverleners om praktische zaken te regelen via bv. (spraak)berichten.
Nood is aan digitale contactkanalen om berichten met persoonlijke begeleiders te sturen om elkaar op informele wijze op de hoogte te houden.
Een vraag is voor een online kanaal dat 24u/24u beschikbaar is om met lotgenoten in contact te komen, dit bijvoorbeeld onder de vorm van een forum met chat en
beeldbel mogelijkheden.
Vraag is voor persoonlijke begeleiding via beeldbellen, als aanvulling op face-to-face communicatie (bv als een fysieke ontmoeting moeilijk te organiseren is)

Verder wordt er ook aangegeven dat er nood is aan een overzicht van bereikbaarheid van (persoonlijke) begeleiders: hoe en wanneer kan ik de begeleiders bereiken?

Studie digitale samenwerkingsruimte
De studie toont aan dat:

●

Een digitale samenwerkingstool zeker en vast goede & efficiënte communicatie mogelijk moet maken met én tussen hulpverleners. Er wordt voorgesteld praktische
afspraken i.h.k.v. formele en informele communicatie met hulpverleners deel te laten uitmaken van het ruimere handelingsplan.

●

Jongeren absoluut nood hebben aan snellere digitale communicatielijnen. Ook achten zij het belangrijk dat ze kunnen zien wat hulpverleners over hen zeggen.

●

Er wel risico’s bestaan in digitale communicatie. Zo wordt het vaak oppervlakkig bevonden, en kan een bericht ook verkeerd geïnterpreteerd worden door de
ontvanger. Ook het belang van face-to-face contact mag niet uit het oog verloren worden.

●

Jongeren en hun netwerk zich de bedenking maken of professionals en cliënten wel zitten te wachten op een nieuwe digitale tool voor communicatie. Ze zijn van mening
dat er voldoende tools (bv. MS Teams, Signal, Whatsapp) bestaan die de nood hieraan invullen.

●

70% van de bevraagde personen de mogelijkheid tot het sturen/ontvangen van berichten via het platform als need-to-have functionaliteit beschouwt, en 62% beeldbellen
als noodzakelijke functionaliteit beschouwt.

PwC
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Samenwerken
Kloofanalyse t.o.v. CKG De Schommel platform
Kloofanalyse t.o.v. CKG De Schommel
platform

Blended
Begeleidingsplatform
CKG De Schommel

IPSOS

Planner

✓

✓

Planner - de ouder en begeleider heeft een
agenda op het platform voor een overzicht
van live webinars, oudercursussen,
geplande huisbezoeken en geplande
trajecten (bv. huiswerkopdrachten)

Opdrachten

De geplande oudercursussen en live
webinars komen automatisch in de agenda
van de ouder/hulpvrager te staan. Via de
agenda kan de ouder/hulpvrager op een
oudercursus klikken om zich zo in te
schrijven voor deze cursus.

Takenlijst

Het platform voorziet momenteel volgende
functionaliteiten:

●

De planner is ook gelinkt met het dagboek
en geïntegreerd met de Outlook agenda
van de begeleider.

Blauwdruk Blended
Begeleidingsplatform

Digitaal handelingsplan

Digitale samenwerkingsruimte
Jongere

Context

Professionals

✓

✓

✓

✓

✓

(✓)

✓

Dagboek

✓

Foto- & stoefboek

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

Document management

✓

✓

Enquêtes
(Deel)trajecten samenstellen

✓

Geïntegreerd beeld over
trajecten

(gaat verder op volgende pagina)
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Samenwerken
Kloofanalyse t.o.v. CKG De Schommel platform
Kloofanalyse t.o.v. CKG De Schommel platform (vervolg)
Het platform voorziet momenteel volgende functionaliteiten:
●

Digitaal handelingsplan - Mogelijkheid om doelen te definiëren en werkvormen / opdrachten te verbinden aan deze doelen. Dit kan als input dienen voor het handelingsplan, maar er is geen
volledig digitaal handelingsplan voorzien in de eerste versie.

●

Dagboek / moodboard - Er is één dagboek per gezin. Binnen dit dagboek kunnen meerdere onderwerpen opgevolgde worden (bv. een ‘emoticon’-dagboek, waarbij de ouder via een
icoontje zijn / haar gemoedstoestand of dat van het kind kan aanduiden.)

●

Stoefboek - Mogelijkheid om foto’s, video’s en tekst op te laden in het stoefboek. Er kan een link gelegd worden tussen het stoefboek en de andere componenten van het platform, bv
○
Met het dagboek: bijvoorbeeld na het registreren van een positieve emotie in het dagboek kan er automatisch voorgesteld worden om iets in het stoefboek te zetten.
○
Met de opdrachten: melding om bij doe-opdrachten een foto in het stoefboek te plaatsen.

●

Trajecten samenstellen - Mogelijkheid om standaard of op maat gemaakte trajecten samen te stellen met opdrachten en informatiekaarten (bv video’s, artikels, podcasts) die de ouder moet
doorlopen tijdens de wachttijd en begeleiding.
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Samenwerken
Kloofanalyse t.o.v. CKG De Schommel platform
Kloofanalyse t.o.v. CKG De Schommel platform (vervolg)
Het platform voorziet momenteel volgende functionaliteiten:
●

Opdrachten - mogelijkheid om vijf types van doe-opdrachten (‘werkvormen’) te creëren:

Drag & Drop

Slideshow

Stickerpagina

Shelf

Form

Sleepoefening met de mogelijkheid:

Deze werkvorm is geschikt om
verschillende soorten dia’s naast
elkaar te tonen waarin de ouder kan
swipen. Hierin zit de mogelijkheid
om:

Deze werkvorm biedt de
mogelijkheid

Deze werkvorm lijkt sterk op ‘Trello’.
Deze werkvorm bevat de
mogelijkheid om

Binnen een form kan je tekst, video,
podcast, afbeeldingen, links
toevoegen. Deze werkvorm is
geschikt voor: artikels, vlogs, blogs,
video’s en podcasts.

●

●

tot het schrijven van een
woordje uitleg (bv. om de
oefening toe te lichten)
om één of meerdere
afbeeldingen of kolommen toe
te voegen die je ‘sleepveld
worden’

●

●
●

●
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om één of meerdere
antwoorden / voorbeelden /
zinnen toe te voegen die
ouders naar de voor hen juiste
kolom of afbeelding kunnen
slepen
om een vrij invulveld te maken
waarin ouders een eigen
antwoord kunnen invullen.

Afbeeldingen, Podcasts,
Weblinken & Video’s toe
te voegen
Ouders een vraag te
stellen met dezelfde
antwoordmogelijkheden
als bij een form

●

tot het schrijven van een
woordje uitleg (bv. om de
oefening toe te lichten)

●

de achtergrond aan te
passen

●

verschillende kolommen
toe te voegen met titels

●

onder elke kolom
actiekaartjes toe te
voegen met tekst of een
afbeelding

een vraag stellen (open
antwoord, meerkeuzevraag, schaalvraag,
ingesproken antwoord)

●

Ouders vragen om iets up
te loaden (bestand of foto)

Daarnaast kan je binnen een Form:
●

om de achtergrond van de
stickerpagina aan te
passen

●
●

om het aantal tegels waar
stickers worden geplakt te
kiezen

●

Ouders te vragen om iets
up te loaden

●

om de afbeelding op een
sticker te kiezen

●

Ouders kunnen bij elke
afzonderlijke dia
aanduiden of ze deze
willen bewaren in hun
stoefboek of aan iemand
willen versturen

●

om een eindboodschap in
te geven wanneer de
stickerpagina helemaal
gevuld is
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Samenwerken
Overeenkomsten met andere studies
Ipsos studie
De Ipsos studie verwijst naar een aantal online applicaties die gebruikt kunnen worden als input of ter ondersteuning van het begeleidingstraject. Volgende elementen werden
hierbij vermeld:
●
●
●

Een dagboek/moodboard om bepaalde gedachten en gevoelens te noteren die daarna gebruikt kunnen worden in het face-to-face gesprek.
Herinneringen/notificaties over bepaalde oefeningen of opdrachten die men moet doen (vb. relaxatie-oefeningen).
Tips/adviezen die ze kunnen raadplegen op minder goede momenten.

Studie digitale samenwerkingsruimte
Verschillende aspecten van samenwerking tussen jongeren en begeleiders enerzijds, en tussen begeleiders onderling anderzijds, worden aangeraakt in de studie. De volgende
functionaliteiten worden benoemd als (potentieel) nuttige toevoegingen aan een digitale samenwerkingsruimte:
●

Een duidelijk overzicht van het handelingsplan en de hieraan gekoppelde doelen wordt duidelijk gevraagd.

●

Afsprakenplanner of activiteitenkalender, in eigen beheer door de jongere zelf. Hieraan gelinkt is ook de waarde die men ziet in de digitalisering van het bestaande
logboek.

●

Het kunnen delen van documenten met zijn/haar begeleiders.

●

Elementen of functionaliteiten die de interactie tussen de jongere en de hulpverlener(s) verhogen zoals spelletjes, tools, apps, e.d.m.

●

Ruimte voorzien voor het publiceren en delen van foto’s en/of video’s.

Naast het grote digitale luik wordt er gehamerd op de nood aan het behouden van ruimte voor offline werken. De consensus is dat een digitale samenwerkingsruimte een
toevoeging is op de huidige werking; zeker geen vervanging ervan!
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Toegankelijk- en gebruiksvriendelijkheid
Kloofanalyse t.o.v. CKG De Schommel platform
Kloofanalyse t.o.v. CKG De Schommel
platform
Het platform is toegankelijk via een app en via
een browser en beveiligd via multi-factor
authenticatie.

Blauwdruk Blended
Begeleidingsplatform
Toegankelijk via browser en
app

Blended
Begeleidingsplatform
CKG De Schommel

IPSOS

✓

✓

Mogelijkheid is voorzien om bestanden te up- en
downloaden en er is een geïntegreerde zoek- en
helpfunctie.

PwC

Jongere

Context

Professionals

✓ (app nodig)

✓ (app nodig)

✓

✓

✓

Veranderbare interface

Om de toegankelijkheid en
gebruiksvriendelijkheid te vergroten is er een
vertaalfunctie (Nl, FR & EN) en speech-to-text &
text-to-speech functionaliteit voorzien.

Digitale samenwerkingsruimte

Taalkeuze

✓ (NL, FR, EN)

Vertaalfunctie

✓ (NL, FR, EN)

Speech-to-text

✓

Text-to-speech

✓

Visueel eenvoudige interface

✓

✓

Multi-factor authenticatie

✓

✓

Dynamische inhoud

✓

Notificaties

✓

Up- en downloaden

✓

Dashboard

✓

Zoek- en helpfunctie

✓

✓

✓

✓
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Toegankelijk- en gebruiksvriendelijkheid
Overeenkomsten met andere studies
Ipsos studie
Ook in de Ipsos studie is er aandacht voor de toegankelijk- en gebruiksvriendelijkheid:

●
●
●
●
●
●

Het platform dient gemakkelijk consulteerbaar te zijn op de smartphone, als app, maar ook in de browser van de smartphone.
De user interface dient eenvoudig te zijn, met weinig tekst en veel visualisatie (beelden, iconen en video’s).
Een eenvoudige navigatie waarbij enkel informatie zichtbaar is die relevant is voor de betrokken gebruiker en een assistent die de gebruiker rondleidt en uitleg geeft
over de opties op het platform.
Een veilig maar toegankelijk aanmeldsysteem, eventueel te combineren met extra beveiligingsmechanismen.
Toegang wordt beperkt tot personen betrokken in de jeugdhulpverlening.
Toegang tot delen van het platform moet beperkt kunnen worden of zelf beheerd kunnen worden.

Studie digitale samenwerkingsruimte
Enkele aspecten in het kader van toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid worden belicht doorheen deze studie.
●

De mogelijkheid van jongeren om zelf gebruikers te beheren die toegang hebben tot hun informatie is één van de belangrijkste randvoorwaarden voor een digitale tool.
Deze behoefte wordt als need-to-have beschouwd door 80% van de bevraagde personen.

●

De tool moet mobile-first zijn: gebruik maken van de digitale samenwerkingsruimte via een mobiele applicatie wordt eenvoudiger en toegankelijker bevonden dan
toegang via webbrowser op een laptop. Ook moet de tool meldingen kunnen geven over afspraken, herinneringen, opdrachten, e.d.m.

●

Er bestaat een sterke nood aan een duidelijke, eenvoudig bruikbare tool, waarvan de look & feel personaliseerbaar is, en waarin elementen van gamification zitten.

●

De privacy en veiligheid van gegevens over de jongere en zijn/haar netwerk moeten gegarandeerd worden. Hiernaast moeten bewaartermijnen voor informatie
gedefinieerd en duidelijk zijn. Ook moeten er regelmatige back-ups worden genomen van essentiële informatie die opgeslagen wordt in de digitale
samenwerkingsruimte.

●

Tenslotte wordt sterk gewezen op de nood aan een link met bestaande registratiesystemen / dossierbeheerssystemen.
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OVERZICHT KLOOFANALYSE BLAUWDRUK VS. CKG DE SCHOMMEL PLATFORM
COMMUNICEREN
Geïntegreerde communicatiekanalen

SAMENWERKEN
PLANNER

Functionaliteit aanwezig in
CKG De Schommel platform

INFORMEREN
Algemene opvoedingsinformatie

Specifieke, persoonsgebonden informatie

(BEELD)BELLEN

OPDRACHTEN

VIDEO’S & VLOGS

MIJN BEGELEIDINGSHISTORIEK

E-MAIL

DIGITAAL HANDELINGSPLAN

ARTIKELS & BLOGS

MIJN DOSSIER

(SPRAAK)BERICHTEN

FOTO– & STOEFBOEK

PODCASTS

MIJN NETWERK (WIE IS WIE)

FORUM

(DEEL)TRAJECTEN
SAMENSTELLEN

WEBINARS &
ONLINE CURSUSSEN

MIJN HUIDIGE
BEGELEIDINGSTRAJECT

CHAT
DAGBOEK

FAQ

MIJN MEDISCH DOSSIER

SOCIALE KAART

MIJN GEDEELDE INFORMATIE

Ondersteunende functies
TAKENLIJST

CONTACTENLIJST
DOCUMENT MANAGEMENT
Ondersteunende functies

CRISISKNOP
ENQUÊTES
BESCHIKBAARHEID
CHATBOT

GEÏNTEGREERD BEELD
OVER TRAJECTEN

DOODLE-FUNCTIE

LABELLING

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

WORKFLOWBEHEER

VERSIEBEHEER

TEMPLATES

OPSLAAN ALS FAVORIETEN

INTEGRATIE MET
ANDERE SYSTEMEN

TOEGANKELIJK- EN GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID
TOEGANKELIJK VIA
BROWSER EN APP

VISUEEL EENVOUDIGE
INTERFACE

ZOEK- EN HELPFUNCTIE

UP- EN DOWNLOADEN

VERANDERBARE INTERFACE

MULTI-FACTOR
AUTHENTICATIE

DASHBOARD

VERTAALFUNCTIE

TAALKEUZE

SPEECH-TO-TEXT

DYNAMISCHE INHOUD
NOTIFICATIES
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TEXT-TO-SPEECH
TOEGANGSCONTROLE

4. Een eerste stap in de
realisatie van de
blauwdruk
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Stapsgewijze realisatie van een blended begeleidingsplatform
Een modulair en groeiend platform rekening houdend met de diversiteit
Een groeiend blended begeleidingsplatform

Een modulair platform

De reikwijdte van een blended begeleidingsplatform kan eng of ruim gedefinieerd
worden. In de uitgetekende blauwdruk is er een ambitieus beeld geschetst en uitgegaan
van een ruime interpretatie van een blended begeleidingsplatform, met functionaliteiten die
in se verder gaan en ruimer zijn dan deze dan met betrekking tot de pure begeleiding.

Het platform dient gezien te worden als een modulair systeem, waarbij modules of
functionaliteiten kunnen, maar niet moeten gebruikt worden. Zodat het gebruik van het
platform kan aangepast worden aan de noden van de organisatie.

Net zoals Rome niet in één dag gebouwd is, zal de ontwikkeling van een sectorbreed
begeleidingsplatform, al dan niet via opschaling van het CKG De Schommel platform, niet
via de ene op de andere dag kunnen plaatsvinden.

Verder kan het platform geheel of gedeeltelijk op maat ontwikkeld worden naar de noden van
de sector (‘build’), al dan niet aangevuld of gekoppeld met bestaande applicaties & tools
(‘buy’).
Eenheid in diversiteit

Idealiter, wordt er gestart met een
beperkt blended
begeleidingsplatform met de
voornaamste kernfunctionaliteiten
zodat de eerste versie voldoende
waarde brengt aan de
belanghebbenden. Het platform kan
dan geleidelijk aan verder
uitgebouwd worden om te evolueren
naar een droomplatform.

De jeudghulpsector bestaat uit meer dan 200 jeugdhulpvoorzieningen met een divers
doelpubliek met zeer uiteenlopende begeleidingsvragen. Is in deze context een
(sector)breed begeleidingsplatform mogelijk dat kan omgaan met deze diversiteit of
zijn elk van de actoren zo uniek dat een gemeenschappelijke sokkel voor het
begeleidingsplatform moeilijk haalbaar is?
Ons inziens is dit vanuit functioneel-technische standpunt haalbaar, gezien er grote
parallellen te trekken zijn over de voorzieningen heen en dat dus een gemeenschappelijke
basis qua functionaliteit kan gevonden worden.

De verscheidenheid van de organisaties en de (blended) begeleiding zit hem dan ook niet in
de puur functioneel-technische aspecten van het platform, maar in de inhoud waarmee het
platform zou gepopuleerd moeten worden. Het platform zonder inhoud blijft een lege doos.
Het platform voegt alleen maar waarde toe en blijft alleen relevant wanneer de inhoud dat
aangeboden wordt in lijn ligt met begeleidingsvragen van de doelgroepen en met de visie en
methodieken van de jeugdhulporganisaties.
Aldus staat een gemeenschappelijk platform de diversiteit van de organisaties niet in de weg.
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50

Een eerste stap in de realisatie van de blauwdruk
Een mogelijk Minimum Viable Product
Tijdens de studie werden twee prioriteringsoefeningen
doorlopen met de deelnemende organisaties waarvan de
geconsolideerde resultaten zijn opgenomen in appendix:

●

De eerste oefening bestond erin dat elke deelnemer
voor zich aanduidt welke blauwdrukfunctionaliteiten
voor hem/haar minimaal aanwezig zouden moeten zijn.

●

Een tweede oefening hield een geforceerde ranking in
van de blauwdrukfunctionaliteiten per domein
(communiceren, samenwerking, informeren - algemeen,
informeren - specifiek en toegankelijk &
gebruiksvriendelijkheid).

Op basis van deze oefeningen stellen we een mogelijk
Minimum Viable Product voor. Deze wordt gevisualiseerd op
de volgende pagina. Het MVP voorstel komt grosso modo
overeen met de uitkomst van de prioriteringsoefening wanneer
we volgende criteria toepassen:
●

Criteria 1: Functionaliteit waarvan minstens 3 van de 5
deelnemende jeugdhulporganisaties tijdens de oefening
hebben aangegeven dat deze deel moeten uitmaken
van een MVP (oefening 1); of

●

Criteria 2 : Functionaliteit die minstens een gemiddelde
score van 60% haalt (oefening 2).

PwC

In ons MVP voorstel zijn er echter functionaliteiten die
●

●

Voldoen aan minstens één criterium van de
prioriteringsoefening, maar die niet weerhouden zijn in
ons MVP voorstel, omdat we deze niet stricto senso
noodzakelijk achten voor een minimum viable product,
maar die zeker een grote toegevoegde waarde hebben
in een volgende versie (bv. Integraties met bestaande
systemen of reeds verder doorgedreven
functionaliteiten voor het bevorderen van de
gebruiksvriendelijkheid zoals bv. Text-to-speech of
speech-to-text functionaliteiten. Als eerste, minimale,
versie zou een standalone blended
begeleidingsplatform gebouwd kunnen worden
maar waarin webservices voorzien worden voor
integratie met andere systemen);

MVP?

(Kleur)code

Omschrijving

Onderdeel
van MVP
voorstel

Donker roze

Voldoet aan minstens één criteria
uit de prioriteringsoefening en
weerhouden in MVP voorstel.

Licht roze

Voldoet niet aan één criteria uit de
prioriteringsoefening, maar
toegevoegd in MVP voorstel.

Geel

Voldoet aan minstens één criteria
uit de prioriteringsoefening, maar
niet weerhouden in MVP voorstel

Geen
onderdeel
van MVP
voorstel
-

Functionaliteit aanwezig in eerste
versie van CKG platform

Niet aan minstens één van de twee criteria voldoen,
maar werden opgenomen in MVP om een goed
functionerend MVP te bekomen (bv. multi-factor
authenticatie)

De tabel geeft de gehanteerde (kleur)codes weer m.b.t. het
voorgestelde MVP op de volgende pagina. De functionaliteiten
die deel zouden uitmaken van ons voorgesteld MVP zijn
aangeduid in (licht en donker) roze.
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Deel van MVP
(conform prioriteringsoefening)

Legende

COMMUNICEREN
Geïntegreerde communicatiekanalen

Deel van MVP
(bovenop prioriteringssoefening)

SAMENWERKEN
PLANNER

Geen deel van MVP
(maar wens uit prioriteringsoefening)

Geen deel van MVP
(conform prioriteringsoefening)

Beschikbaar eerste versie CKG Platform

INFORMEREN
Algemene opvoedingsinformatie

Specifieke, persoonsgebonden informatie

(BEELD)BELLEN

OPDRACHTEN

VIDEO’S & VLOGS

MIJN BEGELEIDINGSHISTORIEK

E-MAIL

DIGITAAL HANDELINGSPLAN

ARTIKELS & BLOGS

MIJN DOSSIER

(SPRAAK)BERICHTEN

FOTO– & STOEFBOEK

PODCASTS

MIJN NETWERK (WIE IS WIE)

FORUM

(DEEL)TRAJECTEN
SAMENSTELLEN

WEBINARS &
ONLINE CURSUSSEN

MIJN HUIDIGE
BEGELEIDINGSTRAJECT

CHAT
DAGBOEK

FAQ

MIJN MEDISCH DOSSIER

SOCIALE KAART

MIJN GEDEELDE INFORMATIE

Ondersteunende functies
TAKENLIJST

CONTACTENLIJST
DOCUMENT MANAGEMENT
Ondersteunende functies

CRISISKNOP
ENQUÊTES
BESCHIKBAARHEID
CHATBOT

GEÏNTEGREERD BEELD
OVER TRAJECTEN

DOODLE--FUNCTIE

LABELLING

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

WORKFLOWBEHEER

VERSIEBEHEER

TEMPLATES

OPSLAAN ALS FAVORIETEN

INTEGRATIE MET
ANDERE SYSTEMEN

TOEGANKELIJK- EN GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID
TOEGANKELIJK VIA
BROWSER EN APP

VISUEEL EENVOUDIGE
INTERFACE

ZOEK- EN HELPFUNCTIE

UP- EN DOWNLOADEN

VERANDERBARE INTERFACE

MULTI-FACTOR
AUTHENTICATIE

DASHBOARD

VERTAALFUNCTIE

TAALKEUZE

SPEECH-TO-TEXT

DYNAMISCHE INHOUD
NOTIFICATIES
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Een eerste stap in de realisatie van de blauwdruk
Een mogelijk Minimum Viable Product
Kloof tussen MVP en CKG De Schommel platform

Technische en inhoudelijke ontwikkeling van het platform

Wanneer we op hoog niveau kijken, stellen we vast dat de meeste functionaliteiten uit de
voorgestelde MVP voorzien worden in de eerste versie van het CKG platform.
Functionaliteiten die ontbreken zijn:

Om het platform te bouwen, te onderhouden & operationeel te houden zijn er verschillende
vaardigheden en competenties vereist.

●
●
●
●

E-mail functionaliteit
Contactenlijst
Aanduiden beschikbaarheid begeleider
Digitaal handelingsplan

Het ontwikkelen en het platform (technisch) draaiende te houden vereisen, voor de
hand liggend, IT expertise. Gezien deze voor de meeste jeugdhulporganisaties niet in
ruime mate aanwezig is en de vernoemde activiteiten niet tot hun kernactiviteiten behoren
kan de bouw en het operationeel houden uitbesteed worden aan een IT (software)
leverancier als derde partij.
De essentiële toegevoegde waarde van de jeugdhulporganisaties ligt hem in de
kennis en expertise omtrent de begeleiding. Een essentiële rol die zij dienen of
kunnen spelen is het aanleveren van de eigenlijke inhoud voor het blended
begeleidingsplatform vanuit hun expertise (bv. artikels, blogs, videos, oudercursussen,
gedigitaliseerde begeleiding opdrachten etc.). Dit is een element dat geen IT (software)
leverancier zelf kan aanleveren.

Het platform (voortdurend) populeren met (nieuwe) inhoud, is geen te onderschatten taak.
Een samenwerking tussen verschillende organisaties zou hier van toegevoegde waarde
zijn (cf. infra, hoofdstuk ‘Eigenaarschap & Governance’) .

PwC
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5. Eigenaarschap &
governance
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Drie mogelijke samenwerkingsscenario’s
Een blended begeleidingsplatform (verder) uitbouwen kan op unilaterale wijze, zonder enige samenwerking tussen de verschillen de actoren of via één of andere vorm van
samenwerking tussen Agentschap Opgroeien, CKG De Schommel en de jeugdhulporganisaties in het Vlaamse landschap).

In dit hoofdstuk wordt er ingezoomd op mogelijke basisscenario’s voor samenwerking (cf. ook volgende slide), t.t.z.
●

Scenario 1 “Jeugdhulporganisaties vormen een nieuwe VZW” - Bottom-up ontwikkeling van blended begeleidingsplatform door samenwerking tussen enkele
jeugdhulporganisaties

●

Scenario 2 “Opgroeien als drijvende kracht” - Ontwikkeling van blended begeleidingsplatform door Opgroeien

●

Scenario 3 “CKG De Schommel als BBP provider” - CKG De Schommel als aanbieder van hun blended begeleidingsplatform

Er dient opgemerkt te worden dat er verschillende varianten met aanpassingen en verfijningen mogelijk zijn, waarbij er elemen ten van de drie scenario’s kunnen gecombineerd
worden.
Voor elk van de scenario’s wordt er kort ingezoomd op volgende aspecten:
●

Intellectuele eigendomsrechten op het platform (alsook de inhoud ervan)

●

De rol van Oproeien

●

De juridische opzet

●

Financiële aspecten (kosten & opbrengsten)

Verder werd voor elk scenario een SWOT-analyse uitgevoerd.
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Mogelijke samenwerkingsscenario’s
0

Geen enkele samenwerking

1

Jeugdhulporganisaties vormen een nieuwe VZW

JHO 1

JHO 2

Derde
partijen

…

Jeugdhulporganisaties
PLATFORM VZW
EIGENAAR IP BBP

2

Opgroeien als drijvende kracht

EIGENAAR IP BBP
UITBATER BBP

JHO

UITBATER BBP

3

CKG De Schommel als BBP provider

Eigenaar IP BBP

Gebruikslicentie

(Bijdrage)
Gebruikslicentie

JHO

(Bijdrage)

Gebruikslicentie

JHO

Samenwerkingsovereenkomst en
gebruikslicenties

JHO

Samenwerkingsovereenkomst en
gebruikslicenties

JHO

Samenwerkingsovereenkomst en
gebruikslicenties

JHO

(Bijdrage)
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Scenario’s onder de loep
1

●
●
●

2

Jeugdhulporganisaties vormen
een nieuwe VZW

Opgroeien als drijvende kracht

CKG De Schommel als
BBP provider

INTELLECTUELE EIGENDOM

INTELLECTUELE EIGENDOM

INTELLECTUELE EIGENDOM

IP bij nieuwe vzw (licentie of overdracht)
Verdere ontwikkelingen door nieuwe vzw
Exploitatie platform door nieuwe vzw (met verschillende
licentievormen, bv. afhankelijk van type lidmaatschap)

●
●
●

ROL VAN OPGROEIEN
●

Mogelijkheid om verschillende klassen/types van
lidmaatschap te maken, met verschillende rechten en plichten
○ Gewoon lidmaatschap vs. bijzondere categorie?
○ Financiering/subsidiëring?
○ Impact op de beslissingen?

●
●
●
●
●

Aparte rechtspersoon, met afgescheiden vermogen en beperkte
aansprakelijkheid
Algemene Vergadering van de leden
Bestuursorgaan en evt. andere organen
Eigen personeel en boekhouding
Statuten aangevuld door wettelijke regeling
Sluit eigen contracten af

●
●

●

PwC

Kosten (aankoop, ontwikkeling, onderhoud, exploitatie, …)
van het platform worden gedragen door nieuwe vzw
Inkomsten van nieuwe vzw:
○ Lidmaatschapsbijdragen jeugdhulporganisaties (en evt.
andere toetredende leden)
○ Subsidies
○ Royalties voor gebruik platform

●
●

Volledige controle en bepaling van gebruiksvoorwaarden,
verdere ontwikkelingen, …
Mogelijkheid tot verplichting gebruik platform aan
jeugdhulporganisaties (bv. door link met subsidies)

●
●

Opgroeien kent gebruikslicenties toe aan
jeugdhulporganisaties
Contractuele afspraken inzake samenwerking en/of inspraak
voor de verdere ontwikkeling, het aanleveren van content e.d.
kunnen gemaakt worden met jeugdhulporganisaties

●

●

●

Kosten (aankoop, ontwikkeling, onderhoud, exploitatie, …)
van het platform worden gedragen door Opgroeien
Kosten worden betaald m.b.v. lidmaatschapsbijdragen
jeugdhulporganisaties of uit haar eigen beschikbare financiële
middelen

Financiering/subsidiëring?
Impact op de beslissingen?

JURIDISCHE OPZET
●

FINANCIEEL
●

IP blijft bij CKG De Schommel
Verdere ontwikkelingen door CKG De Schommel en
jeugdhulporganisaties, waarbij:
○ Elkeen eigenaar wordt van IP op de eigen ontwikkelingen of;
○ Een onverdeelde mede-eigendom wordt gecreëerd.

ROL VAN OPGROEIEN

JURIDISCHE OPZET

FINANCIEEL
●

Overdracht IP aan Opgroeien (licentie of overdracht)
Verdere ontwikkelingen door Opgroeien
Exploitatie platform door Opgroeien (met verschillende
licentievormen, bv. afhankelijk van type lidmaatschap)

ROL VAN OPGROEIEN

JURIDISCHE OPZET
●

3

Samenwerkingsovereenkomst tussen CKG De Schommel en de
jeugdhulporganisaties:
○ Jeugdhulporganisaties krijgen gebruikslicentie;
○ Partijen komen overeen het platform gezamenlijk verder te
ontwikkelen;
○ Afspraken inzake IP op ontwikkelingen;
○ Afspraken inzake verdeling van kosten en overige wederzijdse
rechten en plichten.

FINANCIEEL
●
●

●

Jeugdhulporganisaties betalen een vergoeding voor
gebruik platform aan CKG De Schommel
Kosten (ontwikkeling, onderhoud, exploitatie) van het
platform worden gedeeld door jeugdhulporganisaties
o.b.v. een verdeelsleutel
Financiering/subsidiëring door Opgroeien?
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SWOT-analyse
1

●
●
●
●
●

2

Jeugdhulporganisaties vormen
een nieuwe VZW

Opgroeien als drijvende kracht

CKG De Schommel als
BBP provider

STERKTES

STERKTES

STERKTES

IP gecentraliseerd
Controle bij jeugdhulporganisaties
Beslissingen met meerderheid
Beperkte aansprakelijkheid
Eenvoudig lidmaatschap & duidelijke governance

●
●
●
●

ZWAKHEDEN
●
●
●

3

Voldoende jeugdhulporganisaties en fondsen nodig
Juridische oprichtingsformaliteiten
Boekhouding en andere verplichtingen

Èén duidelijke eigenaar met voldoende financiële middelen
Bestaande entiteit (geen bijkomende administratie etc.)
Autonomie in beslissingen
Geen risico voor jeugdhulporganisaties

●
●

ZWAKHEDEN
●
●
●

Beperkte betrokkenheid & inspraak jeugdhulporganisaties
Beperkte stimulans voor jeugdhulporganisaties inzake aanleveren van
platforminhoud
Eventuele licentiekosten voor jeugdhulporganisaties

ZWAKHEDEN
●
●
●
●
●
●

OPPORTUNITEITEN
●
●
●

Vrijheid van organisatie
Exploitatie t.a.v. derde partijen (genereren van inkomsten)
Uitbreiding voor bijkomende activiteiten

OPPORTUNITEITEN
●
●
●

BEDREIGINGEN
●
●
●
●

Verlamming van beslissingsproces bij grote betrokkenheid
Machtsconcentratie indien beperkt leiderschap
Afhaken van leden
Te weinig engagement (voor gebruik, ontwikkeling en/of onderhoud)

Duidelijke focus jeugdhulporganisaties op kernactiviteit (jeugdhulp)
‘Macht’ van Opgroeien om gebruik platform te verplichten
Flexibiliteit in scenario om samenwerking en/of inspraak
jeugdhulporganisaties (contractueel) te vergroten

●
●
●

Jeugdhulporganisaties die het platform niet gebruiken
Gelimiteerde investering in verdere ontwikkeling platform
Wet openbare aanbesteding moet gevolgd worden
Platform kan elk moment eenzijdig stopgezet worden

●
●
●

Vrijheid van organisatie
Exploitatie t.a.v. derde partijen (genereren van inkomsten)
Inspraak kan contractueel gegeven worden aan Opgroeien

BEDREIGINGEN
●
●
●
●

PwC

Grootste risico & verantwoordelijkheid bij CKG De Schommel
Geen rol voor Opgroeien
Louter contractuele samenwerking (geen aanvullend wettelijk kader)
Verdeelde IP rechten op platform
Complexiteit lidmaatschap (in- en uittreden)
Geen lange-termijnmodel

OPPORTUNITEITEN

BEDREIGINGEN
●

Geen overdracht nodig van IP
Bestaande entiteit (geen bijkomende administratie etc.)

Risico op kwalificatie als maatschap (met aansprakelijkheidsrisico voor
jeugdhulporganisaties)
Complexe besluitvorming (beslissingen kunnen moeilijk zijn en vergen
in principe unanieme goedkeuring)
Financieel risico voor CKG De Schommel indien leden hun bijdrage niet
betalen
Platform kan elk moment eenzijdig stopgezet worden (of CKG De
Schommel kan activiteiten stoppen)
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Realisatie van het blended begeleidingsplatform in cocreatie met de sector
Algemeen wordt een voorkeur gegeven voor scenario 2 waarbij Agentschap Opgroeien
een trekker’s rol speelt in het bouwen en uitbaten van het platform
●
●
●

Indien men het geschetste ambitieniveau wenst te realiseren,
Gezien de beperkte middelen van de jeugdhulporganisaties, en
Om digitalisering en blended begeleiding een duw in de rug te geven.

Dit in sterke co-creatie modus, op individuele basis of via koepelorganisaties, met
●
●
●
●

de jongeren
hun contextfiguren
Jeugdhulporganisaties
Partnerorganisaties (gezien het sectoroverschrijdend ambitieniveau)

Hierbij wordt gedacht aan:

●
●
●
●
●
●
●
●

PwC

Participatie in de projectgovernance organen tijdens het ontwikkelingstraject
Fungeren als klankbordgroep voor aftoetsen van ideeën
Mee uitwerken van user stories (detailleren van de requirements)
Aanleveren van content voor het platform (bv. digitalisering van
opvoedingsmethodieken)
Deelnemen aan gebruikerstesten
Veranderingsbeheer binnen eigen organisatie
Bijdragen aan opstellen product roadmap
…
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6. Volgende stappen

PwC
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High-level actieplan o.b.v. scenario 2 - Opgroeien als trekker met sterke
co-creatie met de sector
Programma Management & Steering / Stakeholder management / Change management

Het verder uitwerken en het
implementeren van het
blended
begeleidingsplatform vereist
een duidelijke structuur en
gemeenschappelijke manier
van werken.
Gezien de omvang van het
platform is het aan te
bevelen om op een
iteratieve en incrementele
wijze te werken om op
relatief korte termijn een
eerste versie van het
platform ter beschikking te
stellen waarop dan op
stelselmatig, volgens een
gedefinieerde roadmap,
bijkomende functionaliteiten
worden toegevoegd.

PwC

Scope, Design,
Prototype

Strategie

Implementeren

Positionering Opgroeien

Juridische & technische analyse

(Incrementeel) bouwen van het platform

●

Vastleggen ambitieniveau door
Opgroeien

●
●

●

Bepalen rol van Opgroeien in
ontwikkeling & uitbating blended
begeleidingsplatform

●
●

●

Uitwerken solution architectuur
Exploreren bestaande apps, tools &
bouwblokken ter integratie
Juridische analyse (GDPR, privacy…)
(Technische) due diligence CKG De
Schommel platform (privacy by design
& GDPR, IP rights,
opschaalbaarheid…)

Roll-out & evolutie van het product

Integratie BBP in operationele werking
deelnemende organisaties

Agile ontwikkeling
●
●
●

Mensen: Training, communicatie &
veranderingsbeheer
Processen : aanpassen van huidige
(begeleidings)processen
Systemen : integratie met de eigen
dossierbehandelingssystemen van de organisaties

Start draagvlak creatie
●

Creëren van draagvlak binnen en
buiten de jeugdhulpsector

Detailleren Blended Begeleidingsplatform

●
●

Continue verbetering
●

Opzetten Project governance voor
co-creatie
●
●
●

Uitwerken user stories i.s.m. jongeren,
contextfiguren, jeugdhulpsector &
●
andere sectoren via design studio’s en
design sprints
Uitwerken van prototype
Uitwerken van User Experience Design
Bouwen lange termijn roadmap

Verfijnen van backlog

●

Capteren van nieuwe vereisten

Testen
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Appendix prioriteringsoefening
functionaliteiten blended
begeleidingsplatform

PwC
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Prioriteringsoefening #1
Minimum Viable Product
Functionaliteit uit blauwdruk
blended begeleidingsplatform

Onderdeel
platform
CKG De
Schommel

Aantal
stemmen

Het Wereld- Emmaüs
poortje

Oranjehuis

Don Bosco

De Vijver

Communiceren
✔

5

✔

✔

✔

✔

E-mail

✔

4

✔

✔

✔

✔

Forum

0

Chat

1
✔

Crisisknop

4

✔

✔
✔

✔

✔

✔

0

Beschikbaarheid
Chatbot

4
✔

✔

✔

✔

✔

0

Contactenlijst

5

Doodle-functie

0

✔

✔

✔

✔

✔

Planner

✔

5

Opdrachten

✔

3

Digitaal handelingsplan

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

3

✔

Foto- & stoefboek

✔

4

✔

Takenlijst

0

Document management

2

Enquêtes

0

Geïntegreerd beeld over trajecten

✔

✔

✔

✔

✔

4

Dagboek

3

✔
✔

✔

✔

✔
✔

2

✔

Het Wereld- Emmaüs
poortje

Oranjehuis

Don Bosco

De Vijver

✔

5

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

4

Labelling

✔

0

Toegangscontrole

✔

0
0

Templates

0
✔

Versiebeheer

0
0

Opslaan als favorieten

✔

1

✔

Downloaden

✔

4

✔

✔

✔

✔

Zoekfunctionaliteit

✔

4

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Mijn netwerk (wie is wie)

5

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

Speech-to-text

✔

5

✔

✔

✔

✔

✔

Text-to-speech

✔

3

✔

✔

Visueel eenvoudige interface

✔

4

✔

Multi-factor authenticatie

✔

0

✔
✔

✔

✔

0

Sociale kaart

Artificiële intelligentie

✔

✔

5

✔

✔

✔

Mijn dossier

3

Mijn medisch dossier

0

Mijn gedeelde informatie

1

Integratie met andere systemen

5

✔

✔

✔

4

✔

✔

✔

Toegangscontrole

✔

✔
✔

Uitleg oefening
In deze oefening werd tijdens de workshop aan de deelnemers van de verschillende organisaties gevraagd welke functionaliteiten van
de blauwdruk zij als onderdeel wensten te zien van een Minimum Viable Product.
In deze samenvattende tabel van de resultaten werden de individuele antwoorden gegroepeerd per organisatie. Deze zijn aangeduid
met een vinkje.

0
✔

1

5

FAQ

✔

✔

✔

✔

5

✔

Vertaalfunctie

Zoek- en helpfunctie

✔

✔

✔

3

Webinars & online cursussen

✔

✔

✔

✔

1

✔

✔

Dashboard

✔

✔

5

✔

5

Podcasts

✔
✔

3

4

✔

3

Mijn huidige begeleidingstraject

Taalkeuze

Up- en downloaden

1

✔

Mijn begeleidingshistoriek

1

Notificaties

✔

Artikels & blogs

✔

Veranderbare interface

Dynamische inhoud

Video's & vlogs

Specifieke, persoonsgebonden informatie

Toegankelijk- en gebruiksvriendelijkheid
Toegankelijk via browser en app

Aantal
stemmen

Algemene opvoedingsinformatie

Workflowbeheer

Samenwerken

(Deel)trajecten samenstellen

Onderdeel
platform
CKG De
Schommel

Informeren

(Beeld)bellen

(Spraak)berichten

Functionaliteit uit blauwdruk
blended begeleidingsplatform

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

De functionaliteiten die momenteel in de eerste versie van het platform van CKG De Schommel aanwezig zullen zijn, zijn aangeduid
in kolom ‘Onderdeel platform CKG De Schommel’.
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Prioriteringsoefening #2
Forced ranking
Functionaliteit

Onderdeel platform
CKG De Schommel

Ranking

Gemiddelde score (/100)

Communiceren

Functionaliteit

Onderdeel platform
CKG De Schommel

Ranking

Gemiddelde score (/100)

Informeren

(Beeld)bellen

✔

1

94.44

Algemene opvoedingsinformatie

(Spraak)berichten

✔

2

90.00

Artikels & blogs

E-mail

✔

3

78.75

Sociale kaart

Contactenlijst

4

68.89

Webinars & online cursussen

Beschikbaarheid

5

63.75

Chat

6

✔

1

90.00

1

90.00

✔

3

84.44

Downloaden

✔

4

76.67

53.75

Zoekfunctionaliteit

✔

5

73.33

7

31.25

Video's & vlogs

✔

6

69.17

Forum

8

30.00

Podcasts

✔

7

58.33

Doodle-functie

9

26.25

Opslaan als favorieten

✔

8

52.50

Crisisknop

10

25.00

Toegangscontrole

✔

9

42.50

Artificiële intelligentie

✔

10

37.50

✔

11

33.33

Chatbot

✔

Samenwerken
Planner

✔

Digitaal handelingsplan

1

87.78

Labelling

2

83.33

FAQ

12

29.17

Opdrachten

✔

3

71.11

Workflowbeheer

13

23.33

(Deel)trajecten samenstellen

✔

4

67.50

Templates

14

21.67

Foto- & stoefboek

✔

5

57.78

Versiebeheer

15

20.00

6

57.50

Specifieke, persoonsgebonden informatie
1

98.61

2

79.17

Geïntegreerd beeld over trajecten
✔

7

50.00

Mijn huidige begeleidingstraject

Takenlijst

8

31.43

Mijn netwerk (wie is wie)

Document management

9

30.00

Mijn begeleidingshistoriek

3

60.94

Enquêtes

10

21.25

Integratie met andere systemen

4

58.33

Mijn dossier

5

52.78

6

48.44

7

43.06

8

14.06

Dagboek

Toegankelijk- en gebruiksvriendelijkheid

✔

Toegankelijk via browser en app

✔

1

85.58

Mijn gedeelde informatie

Vertaalfunctie

✔

2

82.69

Toegangscontrole

Speech-to-text

✔

3

73.63

Mijn medisch dossier

Visueel eenvoudige interface

✔

4

69.23

Zoek- en helpfunctie

✔

4

69.23

Uitleg oefening

Up- en downloaden

✔

6

63.74

Dashboard

✔

7

62.64

8

55.13

In deze oefening werd tijdens de workshop aan de deelnemers van de verschillende organisaties gevraagd om de functionaliteiten
uit de blauwdruk te prioriteren binnen de (functionele) domeinen van het platform (i.e.binnen Communiceren, Samenwerken,
Informeren - Algemeen, Informeren - specifiek, Toegankelijk- & gebruiksvriendelijkheid).

9

50.00

10

43.59

11

17.95

11

17.95

Taalkeuze

Text-to-speech

✔

Notificaties

Multi-factor authenticatie
Veranderbare interface

✔

✔

In deze samenvattende tabel van de resultaten werd de gemiddelde score genomen over alle organisaties heen. De
respectievelijke ranking werd opgebouwd op basis van deze gemiddelde scores: de functionaliteit met de hoogste gemiddelde
prioriteit werd als meest prioritair beschouwd, en krijgt dus de eerste plaats in de ranking (rank 1).
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