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12u tot 13u15: Een blik terug en vooruit!

• Bandbreedte in cijfers 

Hannelore Vandepitte (Opgroeien)

• PARKOUR: een eigen platform voor jongeren - timing 

en planning 2023

Hannelore Vandepitte (Opgroeien)

• De onlinehulp App-store - Gescreende apps en ervaringen 

met organisatiepagina’s 

Philippe Bocklandt (Arteveldehogeschool)

• Proeftuinen “digitaal samenwerken” uit de startblokken 

Marie Van der Cam (SAM, Steunpunt Mens en Samenleving) en 

Charlotte Vanbleu (Arteveldehogeschool)

• Het Burgerprofiel voor jongeren: plannen en cijfers 

Wederik De Meersman (Opgroeien)

• Opleiding Mediacoach jeugdhulp in 2023, en wat nog meer 

te verwachten 

Yana Baetens (Mediawijs)

• Opleidingen en e-learningmodules digitale competenties - wat brengt 2023? 

Sandra Beelen (SAM, steunpunt Mens en Samenleving)



13u30 tot 15u30 Verdiepende webinars:

CLB online - visie en kennismaking met de
basis van het platform en inbedding in het 
welzijnslandschap
Margaux De Bruyn (CLB online)

Itsme voor hulpverleners van jongeren en ouders
Sylvie Vandevelde (Itsme ID)

In de jeugdhulp aan de slag als digihelper
Rani Simoens (Mediawijs)

OnlinePsyHulp, wat is dit?
Marie-Laure Hendrickx (Onlinepsyhulp)

Inzetten van Onlinehulp-apps
Pieter Frederix (UCLL)







In 1 jaar tijd hebben we meer dan 
50% van de jeugdhulporganisaties
bereikt – trouw en vast publiek op 
de netwerkmomenten

In augustus 2022 en februari2023 
werden steekproefgewijs een 18 tal
directies opgebeld van OVBJ die we 
nog niet bereikt hadden met de 
vraag of ze Bandbreedte kenden, 
het opleidingsaanbod, de 
netwerkmomenten, opleiding
mediacoach...
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Geel = meer dan 30%
Groen = meer dan 40%
Rood = meer dan 50%







De opleidingspagina scoort veel beter dan de andere inhoud.

Qua apparaten is het kwestie van koning desktop met 93% (logisch voor een professioneel publiek).
Mobiel volgt met 6.5% en tablet is eigenlijk zo goed als verwaarloosbaar.





Project tijdslijn





Persoonlijke begeleidingsruimte CommunicatiePersoonlijke informatie

Mijn profiel

Als jongere of opvoedingsverantwoordelijke 
zie ik de persoonlijke gegevens die over mij 
(en over mijn gezin) bekend zijn bij 
Opgroeien

Mijn team

Als jongere of opvoedingsverantwoordelijke 
zie ik de gegevens (naam en 
contactgegevens) van de ondersteuners die 
momenteel actief zijn op mijn dossier

Mijn begeleidingen

Als ondersteuner zie ik een lijst van de 
gezinnen die ik begeleid. Van hieruit kan ik 
navigeren naar alle informatie over de 
jongere of het gezin.

Mijn 1ste 1000 dagen

Ik zie de gegevens die bij Opgroeien 
gekend zijn over mijn eerste 1000 dagen.

Mijn team

Als jongere of opvoedingsverantwoordelijke 
kan ik in kaart brengen welke figuren in 
mijn netwerk voor mij belangrijk zijn. Als 
jongere kan ik dit delen met mijn 
opvoedingsverantwoordelijke(n) en vice
versa. Mijn ondersteuners(s) hebben hier 
steeds toegang toe.

Mijn verhaal

Als jongere of opvoedingsverantwoordelijke 
zie ik op een tijdslijn welke stappen ik 
doorlopen heb tijdens mijn traject

Mijn begeleiding

Als jongere of opvoedingsverantwoordelijke 
zie ik wat mijn ondersteuners over mij 
noteren en kan ik zelf commentaren
toevoegen.

Als ondersteuner houd ik verslag van 
overlegmomenten bij in het BBP en deel ik 
deze al dan niet met begeleiders en mensen 
in het netwerk.

Mijn doelen

Als jongere of opvoedingsverantwoordelijke 
kan ik zelf doelen stellen en acties 
definiëren. Als jongere kan ik dit delen met 
mijn opvoedingsverantwoordelijke(n) en 
vice versa. Mijn ondersteuners(s) hebben 
hier steeds toegang toe.
Als ondersteuner kan ik doelen en acties 
toevoegen.

Berichten

Als jongere of 
opvoedingsverantwoordelijke kan ik mijn 
ondersteuner(s) een berichtje sturen.

Als ondersteuner kan ik een berichtje 
sturen naar de jongeren en gezinnen die ik 
begeleid

Beeldbellen

Als jongere of opvoedingsverantwoordelijke 
kan ik deelnemen aan een online meeting 
die mijn ondersteuner inplant.

Als ondersteuner kan ik een online meeting 
inplannen.





Transformatie
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Voorstel invulling rollen Opgroeien

Bruno Vanobbergen

Voorstel invulling rollen Digitaal 
Vlaanderen

Project Manager

Voorstel invulling rollen P5 Leverancier

TBD P5 
leverancier

TBD P5 leverancier

Business 
Analisten

TBD DV

Voorstel invulling rollen derde 
stakeholdergroepen

Business Partner DV

Vertegenwoordiger 
P5 leverancier
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Stuur
groep

Parkour

Project 
Sponsor

1 Vertegenwoordiger 
SOM

Vertegenwoordiger 
Opgroeien - Perspectief 

ondersteuning gezin

1 Vertegenwoordiger 
Opgroeien - IT

Voorstel invulling rollen Opgroeien

Voorstel invulling rollen Digitaal Vlaanderen

Voorstel invulling rollen derde 
stakeholdergroepen

Vertegenwoordiger 
Opgroeien - Preventief & 

universalistisch 
perspectief

Business Project Leider 
Digitaal Vlaanderen

1 Vertegenwoordiger 
Jo-in

1 Vertegenwoordiger 
Vlaams Welzijnsverbond

1 Vertegenwoordiger 
Cliëntenforum

1 Vertegenwoordiger 
Gezinsbond

Bedrijfsperspectief

Gebruikersperspectief

Leveranciersperspectief

Rapportering aan de stuurgroep
Vertegenwoordigers van het project 
management team (e.g. Business 
Product Owner & Product Manager) 
rapporteren aan de stuurgroep.

+ Afvaardiging
DZOP
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Gebruikersgroepen

Eigen dienstverlening bovenlokaal 

(OSD – ACT)

Eigen dienstverlening GI

Crisishulp 

Voorzieningen residentieel en

ambulant + diagnostiek

Eigen dienstverlening lokaal 

(preventieve zorg)

Jeugddelinquentie

Kinderen & Jongeren 

Eerste aanzet

Dit is een eerste aanzet tot het vormen 
van potentiële gebruikersgroepen op 

basis van het hoog-hoog kwadrant. 

Aan verandering onderhevig 

De effectieve samenstelling van de 
gebruikersgroepen zal afhangen van 

het aantal actoren dat zich effectief

wil engageren voor Parkour. 

Opvoedingsverantwoordelijken & 
steunfiguren

Expertenpanel (ontwikkelaars van 

digitale tools zoals B-adult, DZOP, 

…)oven

De SPOC van de gebruikersgroep 

heeft een mandaat om voor deze 

groep te spreken en ontwikkelt een 

eigen structuur om de input van de 
eigen gebruikersgroep te 

verzamelen

De PMO ondersteunt al die 

groepen vanuit een helikopterzicht 
en werkt samen met de 

Change Manager, Product Owner 

en Product Manager.

Per gebruikersgroep is er een change 
traject nodig ondersteund door change 
ambassadeurs.Change traject
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Gebruikersgroepen

Gebruikersgroep 1
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Verschillende thematische werkgroepen op basis van 
verschillende EPICS
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● Opgroeien zorgt voor de opstart
● Moeten zelfsturende teams vormen
● Worden aangestuurd vanuit Opgroeien, door 

de change manager, bijgestaan door een
Project & Change Management office

○ Overkoepelend overzicht over 
gebruikersgroepen heen

○ Interveniëren wanneer werking 
gebruikersgroep impact heeft op 
realiseren objectieven 
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Vertegenwoordiging

Uit elke gebruikersgroep die belang heeft bij 
de werkgroep moet er minstens één 
afgevaardigde zijn

Beslissingen

De gebruikersgroep brengt zijn standpunten 
naar de stuurgroep

Holistische kijk

De gebruikersgroep bewaakt het overzicht 
rond de Parkour 

Iedereen kan aansluiten, maar commitment 
varieert afhankelijk van het impact/influence 
kwadrant Toegankelijk

rol van opgroeien
Werkgroepen

● Opgroeien als drijvende kracht
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Verschillende thematische werkgroepen op basis van verschillende EPICS

Als gebruiker heb ik  een eigen bibliotheek
waarin ik allerlei media, zoals documenten en   
afbeeldingen in kan raadplegen en toevoegen 
aan Parkour

Als gebruiker heb ik  toegang tot 'nuttige 
informatie' waarin er linken worden gelegd naar 
informatiepagina's of lijnen op maat van mijn 
behoeften

Als gebruiker heb ik  een eigen team (bestaande 
uit netwerkfiguren), waarvan ik de leden kan 
raadplegen, toevoegen of  verwijderen of 
wijzigen .

Als gebruiker kan ik mijn eigen verhaal 
terugvinden.

Elke jongere heeft een overzicht met acties die 
hij/zij/het kan toevoegen, raadplegen, opvolgen, 
bewerken. Elke jongere kan acties koppelen aan 
diens persoonlijke doelen. Het afwerken van die 
acties leidt tot het behalen van die doelen

…
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DE ONLINEHULP APPSTORE

WWW.ONLINEHULP-APPS.BE
… RELEVANTIE VOOR DE JEUGDHULP

16 FEBRUARI 2023
PHILIPPE BOCKLANDT
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119 gescreende apps voor 0 – 25j beschikbaar

netwerkmoment Bandbreedte - 16 februari 2023

https://www.onlinehulp-apps.be/

In 2022 voor 
Bandbreedte:
▪ 33 apps geplaatst
▪ 10 apps gescreend 

niet weerhouden
▪ 7 nú in screening
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Favorietenpagina voor je collega’s of cliënten
- voorbeeld van CLB-online -

netwerkmoment Bandbreedte - 16 februari 2023

Eigen log-in
Eigen omschrijvingen
Eigen rubrieken
Eigen selectie apps
Eigen beheer
Eigen link
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Favorietenpagina voor jou?
- Hoe zo’n pagina aanmaken? -

netwerkmoment Bandbreedte - 16 februari 2023

https://www.onlinehulp-apps.be/over/over-favorietenpagina-s
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Favorietenpagina voor jou?
- Hoe zo’n pagina aanmaken? -

netwerkmoment Bandbreedte - 16 februari 2023
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Favorietenpagina voor jou?
- verloop -

netwerkmoment Bandbreedte - 16 februari 2023

▪ Support nodig: Contacteer dan philippe.bocklandt@arteveldehs.be

Je kan meerdere favorietenpagina’s aanmaken

‘bekijken’ en ‘bewerken’

Berichtje als die online staat

Testversie ‘aanbieden voor publicatie’

Draft aanmaken (in meerdere keren)

mailto:philippe.bocklandt@arteveldehs.be
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februari 2022

Veel jongeren gaan vroeg of laat op zoek naar informatie 

over hun hulpverleningstraject in de jeugdhulp. Vanaf nu 

wordt die zoektocht wat makkelijker.

Via Mijn Burgerprofiel vinden jongeren vanaf 12 jaar dit 

overzicht nu snel terug, én kunnen ze ook toegang tot 

hun dossier vragen. 

De jeugdhulphistoriek is enkel voor de jongere zichtbaar, 

niet voor de ouders.

- Jeugdhulphistoriek (uit Binc, sinds 2015)

- Rekeningnummer (en melding toegang)







oktober 2022

Voortaan kunnen ook jongeren vanaf 16 jaar een 

account aanmaken bij itsme®. 

De identiteitsapp wil zo de digitale kloof bij onze 

jeugd verkleinen. Een derde van de Belgische 

jongeren blijkt immers moeite te hebben met de 

digitale evolutie.

Noot: Ook myID.be springt op de kar en wil 

meespelen voor kinderen vanaf 6 (kidsID) en 

12 (e-ID)! (voorzien voor 2023)





Voorjaar 2023

- Notificaties: Op 18 jaar over toegang spaarrekening

Op 34 jaar over vernietiging dossier

- Dossierinzage aanvragen via contactformulier







Hallo! 
Mijn naam is Yana  



Een mediacoach? 



Een Mediacoach… 

● Een coach

● Een aanspreekpunt

● Een inspirator



Op maat van de sector

● Onderwijs

● Jeugdwerk en bibliotheken

● Lokale besturen 

● Jeugdhulp (Eerste traject gestart in september 2022)



Op maat van de sector

Mediacoach Jeugdhulp → éénmalig gratis per provincie dankzij Agentschap 

Opgroeien. 

- Huidig traject loopt in Gent en Brussel 

- Nieuwe trajecten starten 

- In Roeselare (14 maart), nog enkele vrije plekken!

- In Antwerpen en Leuven (September 2023)

- In Limburg (Januari 2024)



Opbouw opleiding  



Opbouw opleiding

● Online leren (blended learning)

● Van online naar real life 

● Jouw project 



1. Online leren 

● Blended learning via ons online leerplatform

● Theorie en coaching





2. Van online naar real life  

● De theorie is je al gekend: dus we vliegen er direct in

● Plenair + keuze sessies

● Netwerkmoment 

● Per sessie enkele centrale thema’s zoals digitale balans, 

digitale inclusie, privacy, …



3. Jouw project 

● Met al de kennis ga je direct aan de slag
● Je zet een project op poten in jouw organisatie
● Vanuit een nood

Met als ultieme doel: 
Een centraal aanspreekpunt om collega’s te ondersteunen bij 
het uitbouwen van een digitaal inclusieve werking. 
Hij of zij bouwt mee aan de lokale visie en een structureel 
plan hierover. 



3. Jouw project 

● Wat is een goed project? 
○ Duurzaam
○ Gedragen binnen jouw organisatie
○ Mediawijs aspect 

→ jurymoment 

Met als ultieme doel: 
Een centraal aanspreekpunt om collega’s te ondersteunen in de uitbouw 
van een mediawijze werking. 



4. Verdieping 

● Optioneel: mogelijkheid tot verdieping in de online leeromgeving 



De meerwaarde 



De meerwaarde 

• Een mediacoach is mediawijs

• Een mediacoach kan het overzicht bewaren

• Een mediacoach bouwt mee de visie uit

• We dagen je uit met nieuwe en frisse inzichten 

• Unieke combinatie van theorie, praktijk én coachingshandvaten

• Dankzij uitrol van een project direct inzetbaar in de praktijk



"Ik vond de opleiding, een traject van 
verschillende variërende sessies en het 
jurymoment voor mijn eindproduct, 
enorm verrijkend!
Een aanrader voor wie de motiverende 
kracht van digitale media wenst te 
ontdekken."

Kristel Vanden Borre 



."Ons project wil iedereen op onze Mediawijze Schommel krijgen. 

- Onze E-(cara)v@n als centrale ontmoetingsplek en inspiratie over mediawijsheid 
- We werken met een maandelijkse planning om zo verschillende mediawijze thema’s 

aan bod te laten komen. Hierbij voorzien we zowel een aanbod voor de begeleiding 

alsook voor de kinderen (in de vorm van een workshop of kindvergadering)."
Iris Brebels (CKG De Schommel)



Inschrijven? 

- Voor Mediacoach Jeugdhulp Roeselare 

- Voor trajecten in Antwerpen, Limburg, Leuven kan je inschrijven in 

het interesse formulier

https://www.mediawijs.be/nl/kalender/mediacoach-jeugdhulp-2023
https://airtable.com/shrve0GRWUzJ4mrNW


Vragen? 

emmy.vandenbussche@mediawijs.be





Blended werken met 
jongeren en gezinnen

Leeraanbod 2023



Blended hulpverlenen voor praktijkwerkers
• WAT: Aan de hand van casussen leer je hoe je een goede mix van 

online en fysieke hulpverlening inzet in jouw praktijk.

• HOE: Deze opleiding wordt via blended leren aangeboden. Dit 
betekent dat de opleiding bestaat uit een mix 
• Deel 1: e-learning (2 uur)

• Deel 2: Online (2 uur)

• Deel 3: op locatie (1 dag)

• Reeks 1: 11 mei (e-learning en online) en 25 mei (VAC Brugge): schrijf 
je in

• Reeks 2: 13 juni (e-learning en online) en 20 juni (Brussel): schrijf je in

https://www.opgroeien.be/bandbreedte/blended-hulpverlenen-voor-
praktijkwerkers voor meer info

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=guHPEypkDki8il7PZdsKoMupbgq1tlBMpwbTdchDDDRUMkZRRlhDTFMzWTNVUjczVDQzM0IxSVVHWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=guHPEypkDki8il7PZdsKoMupbgq1tlBMpwbTdchDDDRUMk8xQ0FJRDlHR1RIV1daWlAzS0ROUEpLSi4u
https://www.opgroeien.be/bandbreedte/blended-hulpverlenen-voor-praktijkwerkers


Inzetten van Onlinehulp-apps
WAT: Tijdens deze workshop van een halve dag leer je professioneel 
aan de slag te gaan met zowel mobiele als webapplicaties. 

• Wat zijn belangrijke criteria om apps en websites te beoordelen?
• Hoe vind je je weg op onlinehulp-apps.be?
• Hoe motiveer je kinderen en jongeren om een app te (blijven) gebruiken?
• Wanneer kan je zo'n app of website het beste gebruiken?

• Workshop 3: Hendrik van Veldekegebouw (VAC Hasselt), Koningin 
Astridlaan 50, 3500 Hasselt - 2 maart 2023 - schrijf je in

• Workshop 4: Anna Bijnsgebouw (VAC Antwerpen), Lange Kievitstraat
111-113, 2018 Antwerpen - 19 september 2023 - schrijf je in

• Meer info?: https://www.opgroeien.be/bandbreedte/inzetten-van-
onlinehulp-apps

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=guHPEypkDki8il7PZdsKoMupbgq1tlBMpwbTdchDDDRUQ0VIQTNINU1OTTZYQzhOVkFIS1VRVUs1VC4u
https://forms.office.com/e/zjywQFb7Vt
https://www.opgroeien.be/bandbreedte/inzetten-van-onlinehulp-apps


Online informeren
• WAT: Online content beter en helderder vorm geven voor bijvoorbeeld 

een website, sociale media of nieuwsbrief. 
• Hoe: 

• e-learning weblezen en webschrijven (3 uur)
• een halve dag op locatie: concreet aan de slag met de krijtlijnen van helder, 

doelgroepgericht en inclusief online informeren 

• Reeks 1- schrijf je in
• Na je inschrijving krijg je een link en instructies om je te registreren op onze digitale 

leeromgeving.
• deel 1: 26 april 
• deel 2: 27 april van 9.30 tot 12.30 uur in Brussel hoofdzetel

• Reeks 2 - schrijf je in
• deel 1: 20 november 
• deel 2: 21 november 2023 van 9.30 tot 12.30 uur VAC Gent

• https://www.opgroeien.be/bandbreedte/online-informeren

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=guHPEypkDki8il7PZdsKoMupbgq1tlBMpwbTdchDDDRUMVNMNkRWRjY0QlA1OVhJVjFCSFQxMzQzNS4u
https://forms.office.com/e/8wfZe6dx81
https://www.opgroeien.be/bandbreedte/online-informeren


Sociale media inzetten
• WAT: Een professionele account leren aanmaken, hulpvragen 

capteren, afspraken maken met jongeren en hierover communiceren, 
zelfzorg en zorg voor collega’s, grenzen stellen… 

• HOE: een dag op locatie + halve dag online

• Reeks 2: 16 maart (Brussel) + 30 maart in de namiddag schrijf je in

• Reeks 3: 2 okt (VAC Antwerpen) + 16 okt in de namiddag- schrijf je in

• Reeks 4: 16 nov (VAC Brugge) + 30 nov in de namiddag - schrijf je in

Meer info: https://www.opgroeien.be/bandbreedte/sociale-media-
inzetten

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=guHPEypkDki8il7PZdsKoMupbgq1tlBMpwbTdchDDDRUQzVLMFIwWDZUTEpTQ01HSVdUR1hWN1UzTC4u
https://forms.office.com/e/ikg5YNitjQ
https://forms.office.com/e/z5Vyz3j6Ja
https://www.opgroeien.be/bandbreedte/sociale-media-inzetten


Training beeldbellen

• WAT: Tijdens deze online training gaan we stap voor stap aan de slag 
met beeldbellen. Je maakt kennis met de beeldbelmethodiek, je 
wordt geïnspireerd door tools die je tijdens het beeldbellen kan 
inzetten, en je leert beeldbellen inzetten in je begeleidingen en op 
maat van je doelgroep.

• HOE?: Drie dagdelen online (ZOOM) telkens van 9 tot 12.30 uur 

• Reeks 5: 20 april - 27 april - 4 mei 2023 - schrijf je in

• Reeks 6: 3 oktober - 10 oktober - 17 oktober 2023 - schrijf je in

Meer info? https://www.opgroeien.be/bandbreedte/training-
beeldbellen

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=guHPEypkDki8il7PZdsKoMupbgq1tlBMpwbTdchDDDRURERGRkFWQU9UUTJYNjVOUFpPTFNPMjNZRi4u
https://forms.office.com/e/tbBgVTy8ZP
https://www.opgroeien.be/bandbreedte/training-beeldbellen


Training chathulp

• WAT: In deze tweedaagse leer je professioneel chatten met jongeren. 
Je houdt oefengesprekken, en je krijg theoretische en methodische 
achtergrond over de eigenheid en de mogelijkheden van chathulp. 

• Hoe:
• Reeks 3: online - 23 maart - 30 maart 2023 - schrijf je in

• Reeks 4: VAC Gent 19 en 26 september 2023 - schrijf je in

Meer info? https://www.opgroeien.be/bandbreedte/training-chathulp

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=guHPEypkDki8il7PZdsKoMupbgq1tlBMpwbTdchDDDRUM0cwTVhLWjA5TTdNRDhGWTlLMzI0UFJDTi4u
https://forms.office.com/e/tYXgMfJRzr
https://www.opgroeien.be/bandbreedte/training-chathulp


Training e-mailhulp

• Via e-mail jongeren en gezinnen ondersteunen? Empathie, nabijheid 
en hulp bieden met woorden, zwart op wit? In de ‘Training E-
mailhulp’ leer je via de e-mailhulpmethodiek toegankelijke, 
ondersteunende en duidelijke hulpverleningsmails
• Reeks 3: online - 13 maart en 20 maart 2023 - schrijf je in

• Reeks 4: Brussel - 10 oktober en 17 oktober 2023 - schrijf je in

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=guHPEypkDki8il7PZdsKoMupbgq1tlBMpwbTdchDDDRUOEEzOVQ5TFJaQTZGMVlTRUw3TVhGMjlZWi4u
https://forms.office.com/e/BCH0gjK29h


Houd de website in de gaten!
https://www.opgroeien.be/bandbreedte/opleidingen

Vragen?

bandbreedte@opgroeien.be

https://www.opgroeien.be/bandbreedte/opleidingen
mailto:Veronique.Van.Oost@opgroeien.be


www.Opgroeien.be/bandbreedte

http://www.opgroeien.be/bandbreedte


13u30 tot 15u30 Verdiepende webinars:

CLB online - visie en kennismaking met de basis van 
het platform en inbedding in het welzijnslandschap
Margaux De Bruyn (CLB online)

Itsme voor hulpverleners van jongeren en ouders
Sylvie Vandevelde (Itsme ID)

In de jeugdhulp aan de slag als digihelper
Rani Simoens (Mediawijs)

OnlinePsyHulp, wat is dit?
Marie-Laure Hendrickx (Onlinepsyhulp)

Inzetten van Onlinehulp-apps
Pieter Frederix (UCLL)
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