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Situering
Tussen oktober 2013 en september 2015 werkten we in samenwerking met KULeuven, ISW Limits en
Online-hulpverlening.be een methodiek uit om professioneel aan de slag te gaan met een
onlinedagboek in welzijnswerk, onderwijs en geestelijke gezondheidszorg.
Alle info daarover is te vinden op:
http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulpmethodiek/onlinedagboeken/
Vanuit dit project stellen we een drieledig vormingsaanbod voor

Een drieledig vormingsaanbod
1. Introductie ‘werken met een onlinehulpdagboek’ – op maat van je organisatie
Doel:
 Kennismaking met de technische en inhoudelijke werking van een onlinedagboek
Inhoud:
 Kennismaking met het programma onlinedagboek.be
 Introductie in de technische werking van het programma langs hulpvragers- en
hulpverlenerszijde
 Introductie in de inhoudelijke mogelijkheden van dit onlinedagboek
Werkwijze:
 Workshop in je organisatie
 Duur: 3 uur
 Hands-on-training waarbij elke deelnemer toegang heeft tot het onlinedagboek
Doelgroep:
 Organisatiemedewerkers die beschikken over een toegang tot onlinedagboek.be
Datum: in overleg te bepalen
Kostprijs en voorwaarden: op basis van een offerte verder te overleggen en te concretiseren

2. Introductie ‘werken met een onlinehulpdagboek’ – open aanbod
Doel:
 Kennismaking met de technische en inhoudelijke werking van een onlinedagboek
Inhoud:
 Kennismaking met het programma onlinedagboek.be
 Introductie in de technische werking van het programma langs hulpvragers- en
hulpverlenerszijde
 Introductie in de inhoudelijke mogelijkheden van dit onlinedagboek
Werkwijze:
 Workshop in de Arteveldehogeschool - Gent
 Duur: 3 uur
 Hands-on-training waarbij elke deelnemer toegang heeft tot het onlinedagboek
Doelgroep:
 Welzijnswerkers en zorgverstrekkers die beschikken over een toegang tot onlinedagboek.be
Datum: wordt bepaald van zodra er 6 deelnemers aanwezig kunnen zijn
Kostprijs en voorwaarden:
 80 € per deelnemer

3. Intervisie ‘werken met een onlinehulpdagboek’
Doel:
 Ervaringen en dagboekvoorbeelden uitwisselen vanuit het werken met onlinedagboek.be
Inhoud:
 Korte introductie in de basiskaders van de methodiekhandleiding ‘professioneel werken met
onlinedagboeken’
 Ervaringen uitwisselen vanuit het werken met het onlinedagboek
 Inventariseren van verbetervoorstellen om nog beter met het onlinedagboek te kunnen werken
Werkwijze:
 Workshop in de Arteveldehogeschool - Gent
 Duur: 3 uur
 Introductie door de begeleider
 Ervaringsinbreng vanuit concrete ervaringen met het werken met het onlinedagboek
Doelgroep:
 Welzijnswerkers en zorgverstekkers die minstens reeds 5 keer het onlinedagboek ingezet
hebben.
Datum: wordt bepaald van zodra er 6 deelnemers geïnteresseerd zijn
Kostprijs en voorwaarden:
 80 € per deelnemer
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