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digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen

Samenvatting
Dit document bevat een onderzoek over het
gebruik van digitale cliëntcommunicatie binnen De
Zijlen.
De Zijlen is een zorgorganisatie die zorg
biedt aan mensen met een verstandelijke
beperking. De vraag van de organisatie is om te
onderzoeken welke nieuwe vormen van digitale
cliëntcommunicatie mogelijk zijn. Daarbij wordt
er gekeken wat er gecommuniceerd gaat worden,
tussen de cliënten en de organisatie.
De Zijlen maakt nog geen gebruik van digitale
cliëntcommunicatie. Cliënten die al gebruik
maken van het internet, kunnen op ongewenste
webpagina’s belanden en hierdoor problemen
krijgen.
Uiteindelijk wordt er een advies gegeven aan
het bestuur van De Zijlen met betrekking op de
vormgeving en richtlijnen van een veilige digitale
cliëntcommunicatie.
Het onderzoek richt zich op cliënten, mensen met
een lichte en matige verstandelijke beperking,
medewerkers en professionals.
Bij het literatuuronderzoek wordt er ingegaan
op de theorieën over cliëntcommunicatie,
veiligheid op het internet voor mensen met een
verstandelijke beperking en usability.
Op basis van de theorie over cliëntcommunicatie
is naar voren gekomen dat mensen met een
verstandelijke beperking vaak problemen hebben
met lezen en het begrijpen van tekst.
Daarnaast geeft de theorie over een veilige
internetomgeving voor mensen met een
verstandelijke beperking aan dat er veel risico’s op
het internet zijn.
Een website of app moet volgens de theorie
over usability afgestemd worden op de bezoeker.

Hierbij komt ook naar voren dat het belangrijk
is voor de doelgroep om gebruik te maken van
grote lettertypes, herkenbare pictogrammen en
gesproken taal.
Verder wordt er in het vooronderzoek behandeld
welke bestaande toepassingen gebruikt worden
door andere zorgorganisaties. Omdat deze digitale
communicatiemiddelen allemaal een andere
doelgroep hebben, is het lastig om een passende
toepassing aan te bevelen.
Uit het empirische onderzoek is gebleken dat
de cliënten behoefte hebben aan een veilige en
eenvoudige internetomgeving. De cliënten willen
graag foto’s en video’s van activiteiten bekijken,
beeldbellen, agenda en afspraken maken en
contact hebben met anderen.
Kleurgebruik van de pictogrammen is ook een
onderwerp van het onderzoek. Hierbij kiezen de
cliënten voor duidelijke kleuren zoals rood,blauw
en paars met een wit pictogram. Cliënten geven
de voorkeur aan eenvoudige en herkenbare
pictogrammen.
Voor de organisatie kan het gebruik van digitale
cliëntcommunicatie van grote betekenis zijn.
De organisatie kan gesproken nieuwsbrieven en
mededelingen communiceren, afspraken maken,
vacatures voor cliënten tonen, cursusaanbod en
e-learning tonen en onderzoeken bij de cliënten
verspreiden.
Cliënten hebben baat bij een op hun afgestemd
digitaal communicatiemiddel. Hierbij kan De Zijlen
gebruik maken van de onderzoeksresultaten van
het empirische onderzoek (pictogrammen en
kleurgebruik).
Ook kan De Zijlen verschillende pilots uitvoeren
om bestaande toepassingen te testen onder de
cliënten.
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Inleiding
In dit document wordt het onderzoek over het
gebruik van digitale cliëntcommunicatie binnen De
Zijlen behandeld. De bijlagen zijn te vinden in een
aparte document. Hierdoor hoef je als lezer niet
steeds te bladeren, en kun je beide documenten
tegelijk gebruiken.
Hoofdstuk 1 gaat over het onderzoeksopzet.
Hierin worden cruciale onderdelen vanuit het
onderzoeksopzet besproken. Verder worden
in de organisatie, de doelgroep, het project,
de doelstelling en de centrale en deelvragen
behandeld.
Hoofdstuk 2 behandeld alle theorieën die van
toepassing zijn tijdens het onderzoek. Dit zijn
theorieën over cliëntcommunicatie, veiligheid op
het internet voor mensen met een verstandelijke
beperking en usability op gebied van ontwerp en
vormgeving.
Verder wordt er in hoofdstuk 3 ingegaan op
het vooronderzoek. Hier worden verschillende
organisaties en toepassingen geanalyseerd op
het gebruik van digitale cliëntcommunicatie.
Deze organisaties zijn benaderd door middel van
enquêtes of door interviews.
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Hoofdstuk 4 gaat over het empirische onderzoek.
Hierbij worden de onderzoeksresultaten van
het onderzoek bij de cliënten en de organisatie
behandeld. Tijdens het onderzoek is er gekeken
naar het internet gebruik van cliënten, wensen
en behoeften van cliënten en de verschillende
afdelingen binnen De Zijlen op gebied van digitale
cliëntcommunicatie.
Hoofdstuk 5 geeft uiteindelijk een conclusie en
aanbeveling aan de organisatie op gebied van
digitale cliëntcommunicatie. In dit hoofdstuk wordt
ook een concept ontwerp getoond van een digitale
cliëntencommunicatie middel.
Gebruikte begrippen
C1 ~ Centrale vraag 1
C2 ~ Centrale vraag 2
C3 ~ Centrale vraag 3
LVB ~ Lichte verstandelijke beperking
MVB ~ Matige verstandelijke beperking
EVB ~ Ernstige verstandelijke beperking
FN ~ Familienet
JO ~ Jouw omgeving
JIP ~ Jouw internet portal
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Projectkader

digitale cliËntcommunicatie
Bij het projectkader wordt het project zelf besproken. Hierin komt naar
voren wat het onderzoek over het gebruik van digitale cliëntcommunicatie
binnen De Zijlen inhoudt.

Het project
Voor de zorgorganisatie De Zijlen wordt er een
onderzoek uitgevoerd over het gebruik van digitale
cliëntencommunicatie. Digitale cliëntcommunicatie
is de communicatie tussen de organisatie en
de cliënten door middel van intranet, internet,
website en apps. Een werkgroep wil een veilige
en gebruiksvriendelijke website of app voor haar
cliënten, zodat de organisatie met de cliënten
kan communiceren. De cliënten van De Zijlen zijn
mensen met een verstandelijke beperking.
De Zijlen maakt m.b.t. cliëntcommunicatie
weinig gebruik van het internet en apps. De
organisatie richt zich meer op nieuwe systemen
voor haar medewerkers. Hierdoor is digitale
cliëntcommunicatie niet hun eerste prioriteit.

Op het moment wordt er gecommuniceerd met
de cliënt door middel van begeleiders, ouders/
verwanten en printwerk zoals folders. Veel
informatie komt niet aan bij de cliënt vanwege
onregelmatigheid in de begeleiding. Deze
onregelmatigheid heeft te maken met ruis in de
communicatie tussen de medewerkers en de
cliënten. Denk hierbij aan PBer’s en wisselende
zorgmedewerkers.
Het is belangrijk voor de organisatie om hun
cliënten mee te laten doen aan de samenleving.
Dit betekend ook bij het gebruik van het internet,
dat veilig en gebruiksvriendelijk is voor de cliënten.
Hierdoor krijgt de cliënt meer regie over hun eigen
leven.

Afb. 1 ~ De Zijlen
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PROBLEEMSTELLING
Internet is een belangrijke communicatiekanaal
in de samenleving. Toch heeft de organisatie nog
geen veilige internet omgeving voor hun cliënten.
De organisatie is verantwoordelijk voor een veilige
internet omgeving van de cliënt. Op het moment
worden cliënten geïnformeerd door begeleiders,
waardoor er ruis ontstaat in de communicatie.
De meeste websites zijn te ingewikkeld voor
mensen met een verstandelijke beperking. Deze
websites geven te veel prikkels aan mensen met
een verstandelijke beperking en navigeren binnen
de website is onoverzichtelijk. Cliënten die gebruik
maken van het internet kunnen op ongewenste
websites belanden.
DOELGROEP
De Zijlen geeft zorg aan mensen met een lichte,
matige of ernstige verstandelijke beperking.
Daarnaast zijn er ook cliënten met een
meervoudige beperking. Hierdoor is de doelgroep
voor dit onderzoek erg groot. Om het onderzoek
hanteerbaar te maken binnen de planning van de
stage is er gekozen voor een afbakening van de
doelgroep. Dit onderzoek richt zich op cliënten van
De Zijlen met een licht tot matige verstandelijke
beperking. De locaties waar het onderzoek
uitgevoerd gaat worden zijn het Synagogeplein,
Rodenburg en de Zandumerweg. Voor de
doelgroep zijn bestaande informatieve websites.

Organisatie
De Zijlen biedt zorg aan 1400 mensen met een
verstandelijke beperking, verdeelt over 34 locaties
in de provincie Groningen. Bij De Zijlen zijn op
het moment ruim 1.200 medewerkers en 600
vrijwilligers aan het werk. De organisatie wil
uitblinken in complexe zorg en participatie van
cliënten in de samenleving. De cliënt houdt zoveel
mogelijk zijn eigen regie in handen.
Volgens De Zijlen zijn alle mensen, met en zonder
beperking, uniek en van grote betekenis. Elk
mens heeft zijn eigen kwaliteiten en talenten.
De organisatie wil zich meer richten op het
betekenisvol zijn voor anderen. Hierdoor is hun
missie: “Betekenis boven beperking.” (De Zijlen, 2016)
De organisatie heeft jarenlange expertise
opgebouwd waardoor zij de cliënten hierin kunnen
ondersteunen. Er wordt samengewerkt met
gemeenten, welzijn aanbieders, organisaties en
bedrijven. De visie van De Zijlen luidt als volgt: ‘Een
eigen plek voor iedereen’. (Strategische schets, 2012)

Onder deze doelgroep vallen cliënten die gebruik
maken van het internet, maar ook cliënten die
nog geen internet gebruiken. De leeftijd van de
doelgroep is tussen de 16 en 80 jaar oud. Bij de
uitvoering van het onderzoek worden drie cliënten
als co-onderzoekers betrokken.
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Afb. 2~ De doelgroep

Onderzoeksopzet

digitale cliëntcommunicatie
Hier wordt in het kort de belangrijkste onderdelen uit het onderzoeksopzet
doorgenomen m.b.t. het gebruik van digitale cliëntcommunicatie binnen
De Zijlen. Het goedgekeurde onderzoeksopzet is te vinden in bijlage 1.

Interventiecyclus
Uit de opdracht van De Zijlen komt naar voren
dat zij advies willen op gebied van digitale
cliëntcommunicatie. Dit onderzoek is een praktijk
gericht onderzoek omdat het probleem zich in de
praktijk afspeelt.
Omdat het advies richtlijnen met betrekking op het
ontwerp oplevert van een website of applicatie, en
niet een prototype, valt dit onderzoek tussen de
diagnose en ontwerpgericht onderzoek in. Op basis
van de theorieën worden de onderzoeksobjecten
ondervraagd met behulp van een topiclijst en
een ontwerpen. Op basis van het onderzoek
wordt er een adviesrapport gemaakt waarin een

A}

onderbouwend advies wordt gegeven aan de
organisatie.
ONDERZOEKSSTRATEGIEËN
Er zijn een vijftal belangrijke onderzoeksstrategieën
die tijdens een onderzoek uitgevoerd kunnen
worden. Voor dit onderzoek wordt gebruik
gemaakt van twee onderzoeksstrategieën,
namelijk:
Casestudy, door middel van interviews kun
je doorvragen en meer informatie krijgen.
Bureauonderzoek, er wordt 			
bureauonderzoek uitgevoerd bij het 		
vooronderzoek.

Doelstelling
Een advies geven aan de directie van De Zijlen met betrekking op de vormgeving
en richtlijnen voor een veilige digitale cliëntcommunicatie en hoe dit kan worden
ingezet bij mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

Door....

B}
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Op basis van theorieën over cliëntcommunicatie, een veilige internet omgeving
voor mensen met een verstandelijke beperking en usability, een passend digitaal
communicatie middel te vinden en deze te ontwerpen voor het implementeren
van digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen.
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Deze twee onderzoeksstrategieën worden gebruikt
omdat ze veel informatie geven. Bij de casestudy
kun je door vragen naar de achterliggende
gedachte van een persoon. Daarnaast kun je veel
informatie met bureauonderzoek naar voren
halen, bijvoorbeeld over de organisatie en de
doelgroep.
Er wordt gebruikt gemaakt van een usability
test. Hierbij wordt een bestaande website voor
mensen met een verstandelijke beperking getest.
De cliënten voeren een aantal taken uit op de
website. Hierbij wordt de uitvoering van deze
taken geobserveerd om de valkuilen naar boven
te halen. Hieruit komt uiteindelijk een conclusie
over de gebruiksvriendelijkheid van het testobject
(website).
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van
interviews en enquêtes. De medewerkers worden
benaderd voor een enquête en de doelgroep
(cliënten) door middel van een interview.
Doordat sommige cliënten niet kunnen lezen is
het verstandiger om deze onderzoeksobjecten te
interviewen.

veel informatie geven over de doelgroep, waartoe
de doelgroep zelf niet in staat is. Ook kunnen
de medewerkers hun mening geven omdat zij
de cliënten goed kennen. Daarnaast worden
verschillende afdelingen binnen de organisatie
benaderd voor een enquête. Zij kunnen aangeven
wat de organisatie wil communiceren naar de
cliënten toe. Uit deze groep worden minimaal 8
medewerkers benaderd.
PROFESSIONALS

De professionals werken al jaren lang met mensen
met een verstandelijke beperking. Per cliënt
weten zij het beste, hoe zij met hun kunnen
communiceren. Ook weten zij hoe je vragen moet
stellen en welke cliënten meer ondersteuning
nodig hebben op gebied van communicatie. De
professionals kunnen veel vertellen over de manier
van communiceren met de cliënten. Er wordt één
professional geïnterviewd omdat zij veel kennis
door de jaren hebben opgebouwd. Hierdoor is
de informatie die zij geven vooral gebaseerd op
kennis.
DE DOELGROEP

De doelgroep zijn cliënten met een lichte tot
Omdat het gaat om mensen met een verstandelijke matige verstandelijke beperking. Deze cliënten
beperking wordt er gebruik gemaakt van andere
verschillen veel van elkaar. De één kan alleen een
technieken. De doelgroep wordt op een speelse
lichte tot matige verstandelijke beperking hebben
manier geïnterviewd, door middel van een spel
terwijl de ander ook een lichamelijke beperking
met pictogrammen. De geÏnterviewde cliënten
heeft. Het is voor het onderzoek erg belangrijk dat
kunnen niet lezen of praten. Hierdoor kunnen
de cliënt aangeeft welke behoeftes zij hebben op
zij ook hun antwoord geven door middel van de
gebied van digitale cliëntcommunicatie.
pictogrammen.
De doelgroep wordt op een andere manier
ONDERZOEKSOBJECTEN
geïnterviewd dan de andere onderzoeksobjecten.
De onderzoeksobjecten bestaan uit drie
Door middel van pictogrammen en makkelijke
vragen wordt de doelgroep geïnterviewd.
verschillende groepen. Deze groepen hebben elk
hun eigen insteek en behoefte aan dit onderzoek.
Er worden binnen de doelgroep minimaal 8
De volgende onderzoeksobjecten worden tijdens
personen geïnterviewd. Dit heeft te maken met de
dit onderzoek gebruikt:
drukte en de grote van de doelgroep. Wanneer er
MEDEWERKERS VAN DE ZIJLEN
geen nieuwe informatie naar voren komt, zullen de
De medewerkers van De Zijlen zijn elke dag bezig
interviews afgerond zijn.
met de doelgroep. Zij weten veel over de zorg en
behoeftes van de doelgroep. Hierdoor kunnen zij
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* Onder professionals worden verschillende afdelingen met specifieke deskundigheid bedoelt.
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(vormgeving
aspecten)

THEORIE
USABILITY

THEORIE
INTERNET
VEILIGHEID

THEORIE
CLIËNT
COMMUNICATIE

VOORONDERZOEK

*

DOELGROEP

PROFESSIONALS

CONCEPTUEEL ONTWERP
&
TOPICLIJST

OUDERS/VERWANTEN

Medewerkers

ANALYSE
RESULTATEN

ANALYSE
RESULTATEN

ANALYSE
RESULTATEN

ADVIES

Onderzoeksmodel

Onderbouwing
(A)
Het project start met een vooronderzoek waarbij gekeken gaat worden naar de interne factoren
van de organisatie. Verder wordt hier onderzoek gedaan naar de doelgroep en soortgelijke projecten.
Daarna worden de theorieën over cliëntcommunicatie, veilige internet omgeving voor mensen met
een verstandelijke beperking en usability op gebied van vormgeving onderzocht. Op basis van deze
onderzoeken wordt er een topiclijst opgesteld en ontwerpen gemaakt die vervolgens getest gaan
worden bij de onderzoeksobjecten. Deze topiclijst heeft betrekking op het conceptueel ontwerp dat
getoond en getest gaat worden bij de cliënten.
(B)
De topiclijst die bestaat uit een lijst met vragen waar je antwoord op wilt hebben, zal in de B
fase worden voorgedragen aan de onderzoeksobjecten (medewerkers van De Zijlen, de doelgroep,
professionals en ouders/verwanten). Dit wordt gedaan door middel van een kwalitatief onderzoek
namelijk, interviews en enquêtes. De onderzoeksobjecten worden besproken in het hoofdstuk
Onderzoeksstrategieën.
(C) In de C fase zullen de resultaten die uit de interviews komen, worden gesorteerd en
geanalyseerd. Op basis van deze resultaten wordt het advies aangepast.
(D)
Uiteindelijk worden de resultaten uit fase C gebruikt om een definitieve adviesrapport op te
zetten. Hierin staat beschreven welke digitale hulpmiddelen de organisatie kan gebruiken om de cliënten
digitale communicatie aan te bieden.
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CENTRALE VRAGEN

Hieronder worden de centrale en deelvragen beschreven die tijdens het onderzoek aanbod zijn
gekomen. Deze worden beantwoordt door middel van de theorieën en het empirische onderzoek.

C1}

Hoe ziet mijn topiclijst en conceptueel ontwerp eruit gebaseerd op de
theorieën over cliëntcommunicatie, een veilige internet omgeving voor
mensen met een verstandelijke beperking en usability.

DEELVRAGEN:
Medewerkers, Professionals en Ouders/verwanten:
Hoe communiceert de organisatie met haar
cliënten?
Wordt deze vorm van communicatie begrepen door
de cliënten?
Welke problemen kom je tegen op het gebied van
internet gebruik door de cliënten?
Is er vraag naar digitale cliëntcommunicatie van de
cliënt zelf?
Wordt er gebruik gemaakt van website voor mensen
met een verstandelijke beperking?
Is er in de zorg tijd voor het begeleiden op gebied
van digitale communicatie van de cliënten?

C2}

Wat zijn de meningen van de onderzoeksobjecten, medewerkers van De
Zijlen, de doelgroep en professionals, op basis van de topiclijst.

DEELVRAGEN:
Medewerkers, Professionals en Ouders/verwanten:
Zijn de pictogrammen begrijpbaar voor de cliënten?
Wordt er op de juiste manier gecommuniceerd met
de cliënten?
Wordt alle informatie behandeld?
Is deze informatie duidelijk en eenvoudig beschreven
voor de cliënten?
Spreekt het kleurgebruik de cliënten aan?
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De doelgroep:
Welke risico’s zijn er op het internet?
Wat wordt er gedaan op het internet?
Hoe is de communicatie tussen de 			
organisatie en de cliënt?
Wordt er veel gebruik gemaakt van het 		
internet?
Welke websites en apps worden gebruikt 		
door de cliënten?
Worden deze websites en apps begrepen?
Welke valkuilen komen zij tegen bij deze 		
websites en apps?

De doelgroep:
Zijn de pictogrammen begrijp baar?
Worden de teksten begrepen?
Kunnen de cliënten informatie vinden?
Welke valkuilen komen zij nog tegen?
Is het ontwerp duidelijk voor de doelgroep?
Welke onderdelen mist de doelgroep aan 		
het ontwerp (op gebied van informatie en 		
vormgeving)?

digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen

C3}

Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen van de meningen
van de onderzoeksobjecten (medewerkers van De Zijlen, de doelgroep en
professionals), en hoe komt mijn advies er op basis van deze resultaten eruit
te zien.

DEELVRAGEN:
Medewerkers, Professionals en Ouders/verwanten:
Komen de meningen van de doelgroep overeen met de andere onderzoeksobjecten
Is de informatie die de doelgroep heeft gegeven correct en bruikbaar
Welke onderdelen zijn nog niet genoemd door de doelgroep

Aanpassingen aan het
onderzoeksopzet
Tijdens het onderzoek zijn een aantal
aanpassingen gedaan m.b.t. het goedgekeurde
onderzoeksopzet. Dit is gedaan op advies van de
afstudeerbegeleider. Het onderzoek richt zich
op de vormgeving van een website of app. Denk
hierbij aan verschillende vormen pictogrammen,
kleuren, geluid en tekst. Deze aanpassing is
gemaakt omdat dit niet duidelijk was in het
goedgekeurde onderzoeksopzet.

Bij de onderzoeksstrategieën (blz 10) zijn er
een aantal aanpassingen gedaan. Voor de
medewerkers en professionals is er uiteindelijk
gekozen voor een enquête. Dit i.v.m. de tijdsdruk
van de verschillende afdelingen.

De onderzoeksobjecten, ouders, zijn niet
benaderd. Een intensieve zoektocht naar ouders
die representatief zijn voor de onderzoeksobjecten
is niet geslaagd. Bij deze zoektocht heeft zowel
informele als formeel contact plaatsgevonden.

digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen
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TheorieËn

Cliëntcommunicatie
Cliëntcommunicatie is een belangrijk onderdeel van het onderzoek dat
gaat over het gebruik van digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen.
Om een beeld te krijgen van de manier van communiceren met mensen
met een verstandelijke beperking is er gekeken naar cliëntcommunicatie.

Cliëntcommunicatie
Volgens Noxqs hebben mensen met een
verstandelijke beperking dezelfde behoefte aan
informatie en communicatie als ieder ander. Vaak
krijgen mensen die problemen hebben met lezen
en begrijpen van een tekst een achterstand. Dit
komt vaak omdat de informatie niet aangepast
is naar hun behoeften. De gevolgen hiervan zijn
dat deze mensen zelf geen beslissingen kunnen
nemen en geen regie krijgen over hun eigen
leven. Hierdoor zijn zij afhankelijk van anderen.
Communicatie is daarnaast een van de meest
essentiële levensbehoeften, dus ook voor mensen
met een verstandelijke beperking. (Noxqs, 2012)

ingewikkeld proces. Boschman (2005) stelt dat
verschillende elementen een rol spelen in het
proces van communiceren. De boodschap die de
zender wil verzenden kan met en zonder woorden
zijn, zowel bewust of onbewust. Ook is het
belangrijk om te kijken welke communicatievormen
en kanalen er worden gebruikt. Door middel van
feedback kan de zender de boodschap aanpassen
zodat deze duidelijker wordt voor de ontvanger.
Volgens Garcia,S , Smets,T , Penders,B , Nouwen,D
& Swers,V (2011) is het zeer belangrijk om te kijken
naar het communicatieniveau van de cliënt.
De manier waarop de cliënt zichzelf uit en op
welke manier de cliënt een boodschap begrijpt
zijn belangrijke aspecten. Een cliënt die weinig
communiceert met woorden, zou de woorden van
de andere persoon wel kunnen begrijpen.

Boschman geeft aan dat communicatie vaak als
vanzelfsprekend gezien wordt. Voor veel mensen
met een verstandelijke beperking is dit niet het
geval. Hierdoor is communicatie een zoektocht naar
een geschikte manier om elkaar te begrijpen. Het is Vormen van communicatie
Boschman (2005) geeft aan dat gesproken en
belangrijk dat de vorm van communicatie past bij
de persoon. (Boschman, 2005)
geschreven taal vaak wordt gebruikt in de
maatschappij waardoor andere vormen van
Definitie communicatie
communicatie vaak worden vergeten.
Er zijn veel verschillende definities bekend van het
woord communicatie. Deze geven allemaal hun
Taal van het lichaam
eigen inzicht in het woord en de betekenis hiervan. Volgens Boschman (2005) is het taal van het lichaam
communiceren door middel van je lichaam.
De definitie van communicatie is volgens Oomkes(
1986): ‘Communicatie is alle gedrag, met woorden
Voorbeelden hiervan zijn gezichtsuitdrukkingen,
en zonder woorden, in aanwezigheid van een ander houding, emoties en bewegen met je handen en
voeten. Deze manier van communicatie helpt bij
mens, van wie men bewust is’. (Boschman, 2005)
het uitdrukken van de gevoelens en behoeftes.
Communicatie
Volgens Boschman(2005) is communicatie een
Verder geeft Boschman aan dat met het lichaam,
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iemand met een beperking boodschappen en
signalen bekend kan maken aan een ander. Het
is lastig voor anderen om de taal van het lichaam
te begrijpen omdat ze zo gewend zijn aan de
betekenis van woorden. (Boschman, 2005)
Taal van de dingen

Volgens Boschman (2005) is de taal van de dingen
communiceren met voorwerpen. Denk hierbij aan
foto’s, tekeningen en pictogrammen.
Het gebruik van beeld

Verder geeft Boschman aan dat een beeld meer
dan duizend woorden zegt. Zo kun je iets vertellen
door middel van foto’s, tekeningen, pictogrammen
en film. Ook eigenschappen van een voorwerp kan
verwijzen naar een bepaalde betekenis. Daarnaast
zorgen foto’s voor een bekende en herkenbare
weergave van de werkelijkheid.(Boschman, 2005)
Ook zijn het gebruik van pictogrammen volgens
Boschman een voordeel omdat ze een algemene
karakter hebben. Omdat pictogrammen
afgesproken tekens zijn, hebben ze overal dezelfde
betekenis. Daarnaast kan het gebruik van bepaalde
kleuren verhelderend en structurerend werken. Zo
wordt er vaak gebruik gemaakt van kleurindeling
voor dagen of het gebruik van kleuren voor
bepaalde thema’s of emoties. Het is belangrijk om
niet te veel kleur te gebruiken en te zorgen dat er
een duidelijke onderscheid is tussen de gebruikte
kleuren. (Boschman, 2005)

en waarneming, woord- en zinsvorming, inhoud
van de taal en het sociaal gebruik van de taal.
(Boschman, 2005)

Cliëntencommunicatie bij
zorginstellingen
Volgens Noxqs (2012) maken zorginstellingen
gebruik van verschillende vormen van
cliëntcommunicatie, om de cliënten informatie
beter te laten begrijpen. De organisaties maken
gebruik van grote lettertypes, pictogrammen,
tekeningen en foto’s. Ook is het mogelijk om
informatie in een gesproken taal aan te bieden.
Sommige zorginstellingen maken gebruik van
informatie in de vorm van beeld en geluid.
Deze worden verspreid door middel van een
videojournaal.
Noxqs stelt dat daarnaast gekeken wordt
naar het verspreiden van informatie via het
internet of intranet. Een nadeel aan deze
communicatievormen is dat ze bewerkelijk duur
zijn. Een belangrijk aspect van cliëntcommunicatie
is een communicatiemiddel aanbieden wat past bij
de cliënt. (Noxqs, 2012)

Geluid in communicatie
Boschman (2005) geeft aan dat bij de communicatie
met mensen met een verstandelijke beperking,
geluid een goed communicatiemiddel is. Geluiden
kunnen helpen bij het herkennen van een begrip,
bijvoorbeeld dierengeluiden.
Taal van de woorden

Volgens Boschman (2005) is de taal van de woorden
het gebruik maken van woorden en deze uit
spreken. Deze taal is niet aangeboren, maar wordt
aangeleerd door de jaren heen. Bij mensen met
een verstandelijke beperking ontwikkeld het
gebruik van woorden langzamer. Hierdoor komen
vaak taalproblemen voor zoals bij de klankvorming
digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen
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Conclusie
Voor het onderzoek over het gebruik van digitale
cliëntcommunicatie binnen De Zijlen is de theorie
cliëntcomunicatie belangrijk.

communicatie ontstaat. Het gebruik van duidelijke
en herkenbare pictogrammen is dus zeer belangrijk
als het gaat om communicatie met mensen met
een verstandelijke beperking.

Volgens Boschman(2005) hebben mensen met een
verstandelijke beperking vaak problemen met
lezen en het begrijpen van een tekst. Hierdoor
kan er gezegd worden dat bij een digitaal
cliëntcommunicatie middel weinig gebruik van
tekst gemaakt moet worden. Als er tekst gebruikt
wordt, moet deze eenvoudig te lezen zijn voor
mensen met een verstandelijke beperking.

Noxqs(2012) geeft aan dat veel zorgorganisaties
gebruik maken van verschillende vormen van
communicatie, denk hierbij aan grote lettertypes,
pictogrammen en foto’s. Verder bieden zij ook
gesproken taal aan, zodat mensen die niet kunnen
lezen ook de communicatie begrijpen. Om een
inzicht te krijgen in het gebruik van digitale
cliëntcommunicatie bij andere zorgorganisaties,
wordt er in het vooronderzoek onderzocht waar
andere organisaties gebruik van maken.

Verder geeft Boschman (2005) aan dat het
zeer belangrijk is om te kijken naar het
communicatieniveau van de cliënt. Dit geldt ook bij
het gebruik van digitale cliëntcommunicatie, denk
hierbij aan verschillende moeilijkheidsgraden op
een website of app.
Boschman (2005) zegt dat het gebruik van
pictogrammen een voordeel heeft. Deze
pictogrammen hebben voor iedereen dezelfde
betekenis waardoor er geen ruis in de
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Voor dit onderzoek, dat gaat over het gebruik van
digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen, moet
er veel gebruik worden gemaakt van herkenbare
en duidelijke pictogrammen. Voor cliënten die niet
of nauwelijks kunnen lezen, zal er ondersteuning
aangeboden moeten worden in de vorm van een
gesproken taal.
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TheorieËn

Veiligheid op het internet voor mensen met een
verstandelijke beperking
Voor dit onderzoek, dat ingaat op het gebruik
van digitale cliëntcommunicatie binnen De
Zijlen, wordt er gebruik gemaakt van de theorie;
veiligheid op het internet voor mensen met een
verstandelijke beperking. Om een inzicht te krijgen
in de kansen en risico’s worden hieronder een
aantal theorieën behandeld.
Veiligheid en vertrouwen
Volgens Mediawijsheid (2015) neemt het internet
veel risico’s met zich mee. Deze risico’s zullen
ervoor zorgen een persoon zich niet veilig en
vertrouwd voelt op het internet. Ten eerste zijn
er privacy risico’s aanwezig. Ten tweede zijn er
gevaren zoals computervirussen.
Mediawijsheid geeft aan dat het belangrijk is om
een website herkenbaar te maken met gebruik van
duidelijke taal en afbeeldingen. Door een website
herkenbaar te maken voor de cliënten voelen
zij zich eerder vertrouwd op het internet. Denk
hierbij cliënten die niet kunnen lezen of schrijven.
Deze cliënten zouden een internetomgeving
moeten hebben die gebaseerd is op afbeeldingen,
pictogrammen en duidelijke knoppen. (Mediawijsheid,
2015)

Kansen

Mediawijsheid (2015) geeft aan dat het internet
vele voordelen biedt aan mensen met een
verstandelijke beperking. De cliënt kan achter de
computer of tablet zitten waardoor hun beperking
niet zichtbaar is. Verder kan de cliënt zelf bepalen
wanneer zij een bericht lezen en hierop willen
reageren.
Risico’s

Mediawijsheid (2015) stelt dat mensen met een
verstandelijke beperking ook kwetsbaar zijn op
het internet. Dit komt omdat het internet geen
gezichtsuitdrukking of lichaamsuitdrukking geeft

waardoor het lastig is voor mensen met een
verstandelijke beperking om in te schatten hoe een
opmerking is bedoeld.
Volgens Mediawijsheid zijn de online risico’s
die cliënten tegen komen hetzelfde als voor
iedereen. De cliënt kan ook slachtoffer worden
van cyberpesten of grooming, filmpjes van geweld
of porno tegenkomen, verslaafd raken aan games
of geconfronteerd worden met hoge rekeningen.
Dit vraag om extra begeleiding op het internet.
(Mediawijsheid, 2015)

Wiebenga (2011) spreekt over een aantal risico’s
op het internet die een persoon vaak tegenkomt.
Zo is phishing een risico waarbij foutieve links
of spyware gestuurd wordt door middel van
digitale activiteiten. Hierbij wordt er geprobeerd
om achter persoonlijke informatie te komen,
zoals: bankgegevens, creditcard gegevens en
inloggegevens. Van deze gegevens wordt vaak
misbruik gemaakt.
Daarnaast spreekt Wiebenga (2011) ook over
identiteitsdiefstal, waarbij iemand zich voordoet
als een ander. Hierdoor kunnen zij dingen
verwerven op de naam van een ander. Ook is er
een risico volgens Wiebenga (2011) dat de cliënt
te maken krijgt met cyberpesten. Hierbij is het
gemakkelijker om gemeen te zijn tegen een ander.
Daarnaast kan de cliënt ook contact krijgen met
onbekenden op het internet.
Volgens Wiebenga zijn mensen met een
verstandelijke beperking extra kwetsbaar op het
internet omdat zij vol vertrouwen op het internet
zitten. Mensen met een verstandelijke beperking
zijn gemakkelijker te beïnvloeden dan anderen.
(Wiebenga, 2011)
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Conclusie
Voor het onderzoek over het gebruik van digitale
cliëntcommunicatie binnen De Zijlen is een veilige
internetomgeving voor de cliënten een zeer
belangrijk aspect.

internet surfen.
Hierdoor wordt er extra benadrukt dat een veilige
en herkenbare omgeving voor mensen met een
verstandelijke beperking erg belangrijk is.

Mediawijsheid (2015) stelt dat het internet zowel
risico’s als kansen met zich mee brengt. Deze
kansen zijn erg minimaal. De risico’s daarin
tegen zijn veel groter. Hierdoor is het voor
cliënten belangrijk om een veilige en herkenbare
internetomgeving te hebben. Dit kan bijvoorbeeld
door in te loggen op een website of app, die alleen
bedoeld is voor de cliënten bij De Zijlen of via een
intranet pagina.
Wiebenga (2011) geeft aan dat er veel verschillende
risico’s op het internet zijn. Deze risico’s zijn voor
iedereen hetzelfde, dus ook voor mensen met
een verstandelijke beperking. Mensen met een
verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar
op het internet omdat zij vol vertrouwen op het
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TheorieËn
Usability

Usability is een theorie die erg belangrijk is voor
het onderzoek over het gebruik van digitale
cliëntcommunicatie binnen De Zijlen. Bij deze
theorie wordt gekeken naar het ontwerp en
vormgeving van een website of app.

volgens vd Broek, Koetsenruijter, de Jong, Smit
gekeken of de verschillende onderdelen op een
website de juiste contrast hebben. Hierdoor houdt
je ook rekening met mensen die minder of geen
kleuren zien. (vd Broek, Koetsenruijter, de Jong, Smit 2010)

Het meest gegeven advies over websites is volgens
vd Broek, Koetsenruijter, de Jong, Smit (2010) dat je
de website moet afstemmen op de bezoeker. Een
website kan orgineel, artistiek of opvallend zijn,
maar zorg er wel voor dat je het gemakkelijk maakt
voor je bezoeker.

Volgens Buursink (2005) is een webpagina met
alleen tekst erg onduidelijk voor mensen met
een verstandelijke beperking. Daarnaast kunnen
visuele middelen, zoals foto’s en illustraties,
een boodschap overbrengen aan mensen die
niet of nauwelijks kunnen lezen. Het is hierbij
belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van
herkenbare beelden, bijvoorbeeld pictogrammen
of afbeeldingen.

Volgens vd Broek, Koetsenruijter, de Jong, Smit
is de vormgeving van een website erg
belangrijk. Deze zorgt ervoor dat een pagina
overzichtelijk, goed scanbaar en verzorgd eruit
ziet. Ook kan de belangrijkste inhoud door middel
van de vormgeving naar voren gebracht worden.
(2010)

Gestalt en webdesign
Volgens vd Broek, Koetsenruijter, de Jong, Smit
(2010) is het belangrijk om de gestaltwetten toe te
passen op een website. Een aantal voorbeelden
van deze gestaltwetten worden hieronder
behandeld.
De wet van eenvoud

vd Broek, Koetsenruijter, de Jong, Smit (2010) geeft
aan dat de bij de wet van eenvoud elementen
eenvoudig weergegeven moeten worden. Deze
elementen zijn ontwerp en stijl van een website,
kleurgebruik, fonts en grids (grids is het stramien
van een internetpagina). Hierbij geldt de regel
‘Less is more’. Ook volgens Jakob Nielsen is het
belangrijkste principe voor gebruiksvriendelijkheid
van een website de eenvoud. (vd Broek, Koetsenruijter, de

Jong, Smit, 2010, p. 55)

De wet van voorgrond en achtergrond

Met behulp van de wet van voorgrond wordt er

Een pagina moet rust uitstralen en overzichtelijk
zijn. Dit geldt vooral voor mensen met een
verstandelijke beperking die een eenvoudige maar
duidelijke website nodig hebben.
Bij het vormgeven van een website moet je
volgens Vroom (2012) ervan uitgaan dat de bezoeker
alleen ziet wat opvalt. Belangrijke onderwerpen en
functies moet je dus goed en duidelijk aangeven.
Daarbij kunnen foto’s en illustraties belangrijk zijn
om extra aandacht te bieden.
Buursink(2005) maakt gebruik van de “maak het
eenvoudig en doe niet zo moeilijk richtlijnen!”
Dit zijn regels op het gebied van de lay-out voor
mensen met een verstandelijke beperking.
De belangrijkste regels zijn volgens Buursink(2005):
Maak geen gebruik van een afbeelding
achter een tekst
Zet niet teveel tekst en afbeeldingen op
een website, houdt het simpel
Gebruikte foto’s moeten scherp en niet te
klein zijn
Maak gebruik van een duidelijke lettertype

digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen
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F-patroon

Volgens de eyetracking onderzoek uit het boek
van Vroom (2012) komt naar voren dat veel web
gebruikers een duidelijk kijkpatroon hebben op de
meeste webpagina’s. Een webpagina wordt vaak
bekeken in een F-patroon. Dit betekend dat de
web gebruiker vooral boven, links en in het midden
kijkt. De belangrijkste informatie staat daarom
meestal in het midden van een webpagina.
Tekst

Volgens Vroom worden grote blokken tekst
nauwelijks doorgelezen door webbezoekers.
Daarnaast moeten teksten gemakkelijk leesbaar
zijn. Vaak wordt er gebruik gemaakt van
schreefloze letters zoals Arial. (Vroom, 2012)
Afbeeldingen

Volgens het Vroom (2012) moet je gebruik maken
van grote afbeeldingen in plaats van kleine op
de webpagina. Gebruikers zijn geïnteresseerd
in details op een foto. Daarnaast kunnen deze
afbeeldingen informatieve waarde hebben voor de
gebruiker.

Toegankelijkheid voor blinden en
slechtzienden
Volgens Vroom (2012) zijn er in Nederland ruim
300.000 mensen met een visuele beperking.
Een website is voor deze groep bijzonder nuttig,
in tegenstelling tot andere media. Een tekst op
papier kan bijvoorbeeld niet voor gelezen worden.
Daarom is het zeker de moeite waard om rekening
te houden met slechtzienden en blinden bij het
ontwerp van een website.
Bij het ontwerpen van een webpagina voor
mensen met een visuele beperking moet er
volgens Vroom (2012) de belangrijkste informatie
op de hoofdpagina komen. Het is belangrijk om
gebruik te maken van duidelijke koppen en subkoppen. Daarnaast is een voorspelbare webpagina
voor iedereen prettig, maar zeker voor mensen
met een visuele beperking. Hulpmiddelen die
gebruikt kunnen worden op website voor mensen
met een visuele beperking zijn; spraaksoftware die
de tekst op de website voorleest, weergave in hoge
contrast en de optie om de tekst groter te maken.

vd Broek, Koetsenruijter, de Jong, Smit (2010) stelt
dat er rekening gehouden moet worden met
de mensen die nog geen ervaring hebben met
het internet. Voor deze doelgroep moet een
webpagina zoveel mogelijk gebruik maken van
tekens die een iconische relaties hebben met hun
betekenis, denk hierbij aan pictogrammen.
Vroom stelt dat websites tegenwoordig op
verschillende devices bekeken worden, denk
aan pc’s, laptops, tablets en smartphones. Dit
betekend dat de website op alle platformen moet
werken en ook duidelijk moet zijn. Als er gebruik
wordt gemaakt van een tablet is het lastig als alle
informatie dicht op elkaar staat. Door gebruik te
maken van witruimte rondom de knoppen zal het
makkelijker zijn om op een touchscreen te werken.
(Vroom, 2012)
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Conclusie
Volgens vd Broek, Koetsenruijter, de Jong, Smit
(2010) moet een website afgestemd worden op de
bezoeker. Dit betekend dat bij het gebruik van een
digitale cliëntcommunicatie middel, dit ook bij de
cliënten binnen De Zijlen gedaan moeten worden.
Hierdoor wordt het voor de cliënt gemakkelijker
om te navigeren en is de website herkenbaar.
Daarnaast is volgens vd Broek, Koetsenruijter, de
Jong, Smit (2010) de vormgeving van een website
erg belangrijk. Hiermee kan je de cliënt een
herkenbare en leuke plek aanbieden op het
internet.
Buursink (2005) zegt dat een website met alleen tekst
onduidelijk is voor mensen met een verstandelijke
beperking. Visuele middelen zijn daarintegen een
goed middel om een boodschap over te brengen.
Voor het onderzoek naar het gebruik van digitale
cliëntcommunicatie binnen De Zijlen betekend dit
dat er getest moet worden welke pictogrammen
of afbeeldingen gebruikt kunnen worden als
communicatiemiddel.

Buursink (2005) hanteert de “maakt het eenvoudig
en doe niet zo moeilijk!” richtlijnen. Deze
richtlijnen zijn op het gebied van een lay-out
voor mensen met een verstandelijke beperking.
Hieruit blijkt dat het gebruik van teveel tekst of
afbeeldingen erg verwarrend wordt voor de cliënt.
Daarnaast moet er gebruik gemaakt worden van
een duidelijke en grote lettertype.
Om de website of app ook toegankelijk te maken
voor mensen met een visuele beperking, moet er
volgens Vroom (2012) gebruik gemaakt worden van
gesproken taal. Ook moet het ontwerp van een
website voldoende contrast bevatten.

digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen
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Vooronderzoek

Bestaande platformen en toepassingen
Digitale cliëntcommunicatie bij De Zijlen kan ook worden voorzien van een
bestaande toepassingen. Veel organisaties maken al gebruik van digitale
cliëntcommunicatie. Om een inzicht te krijgen in welke toepassingen en
platformen al bestaan en gebruikt worden, zijn verschillende organisaties
benaderd.

Afb. 3 ~ Familienet
(Familienet_a, 2016)

n
e
l
a
p
e
b
f
l
e
“Z j wilt reageren“
wanneer ji
Afb. 4 ~ Familienet
(Familienet_b, 2016)
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Familienet

zonnehuisgroep noord
Zonnehuisgroep Noord is een organisatie gevestigd in het noordoostelijke
en westelijke deel van de provincie Groningen. Zij bieden zorg en
dienstverlening aan ouderen. (Zonnehuisgroep, 2016)

Familienet
Familienet is een digitaal communicatiemiddel
dat gebruik wordt om te communiceren binnen
een zorgorganisatie. Verder wordt het bij
Zonnehuisgroep Noord gebruikt om foto’s van
activiteiten te delen met de verwanten van een
cliënt. Zonnehuisgroep Noord maakt al 4,5 jaar
gebruikt van Familienet. Familienet wordt vooral
gebruik op de computer of een tablet.
Dagelijks krijgen de medewerkers een mail met
een overzicht van hun berichten. Zij loggen in op
Familienet door middel van een gebruikersnaam
en wachtwoord. Bij Zonnehuisgroep Noord
gebruikt zo’n 50% Familienet. Familienet wordt
vooral gebruikt door de verwanten en de
medewerkers en niet door de cliënten. Dit komt
omdat de cliënten bij Zonnehuisgroep Noord
dementie hebben en hierdoor niet in staat zijn om
gebruik te maken van Familienet.
Verwanten die gebruik maken van Familienet
geven veel positieve reacties. De organisatie
krijgt veel waardering van de verwanten over het
gebruik van Familienet. Zij geven aan dat het een
handige en snelle manier is van communiceren. Zij
kunnen zelf bepalen wanneer zij iets willen lezen
of willen reageren.
Toch zijn er ook negatieve kanten bij het gebruik
van Familienet. De communicatie heeft namelijk
geen driehoeksverhouding. Dit betekend dat
er alleen communicatie plaats vindt tussen de
verwanten en medewerkers. Verder reageren
mensen vaak laat of soms helemaal niet op hun
berichten. Dit komt vaak omdat de berichten
box helemaal vol zit, ook met berichten die niet

voor de medewerker bedoeld is. Ook moeten de
verwanten per maand betalen voor het gebruik
van Familienet.
Zonnehuisgroep Noord geeft aan dat zij graag
een aantal updates willen voor Familienet.
Hierbij willen ze berichten gesorteerd hebben
per persoon, zodat de berichten box niet overvol
wordt. Ook willen zij graag communiceren met de
verschillende diensten binnen de organisatie zoals
de huishoudelijke dienst en de keukendienst. (Uil,
2016)

Conclusie
Zonnehuisgroep Noord geeft aan dat de kleine
dingen, zoals een foto laten zien van een activiteit
veel impact heeft op de verwanten van de cliënten.
Toch blijft het een communicatie middel tussen
verwanten en begeleiders. Familienet is uitgebreid
waardoor dit onduidelijk kan zijn voor mensen
met een verstandelijke beperking. Ook moeten
de verwanten maandelijks betalen om gebruik
te kunnen maken van familienet. Voor meer
informatie verwijs ik u naar bijlage 2.
Positieve
punten
Activiteiten en evenementen
communiceren
Contact met verwanten
Zeer geschikt
voor verwanten die
ver weg wonen

Tabel 1~ Familienet positieve en
negatieve punten

Negatieve
punten
Laat of niet reageren
op berichten
Overvolle berichten box
Maandelijkse betaling
door verwanten
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Jouw internet portal (JIP)
‘s heerenloo

s’ Heerenloo ondersteund mensen met een verstandelijke
beperking en helpt ze met het maken van hun eigen keuzes.
s’ Heerenloo heeft verschillende locaties door heel Nederland en
ondersteunen alle maten van verstandelijke beperkingen.
(‘s Heerenloo, 2016)

JIP
Jouw internet portaal is een digitale
cliëntomgeving voor cliënten van ’s Heerenloo.
’s Heerenloo maakt al 3 tot 4 jaar gebruik van JIP.
Bij ‘s Heerenloo maakt 10% van de LVB en MVB
cliënten actief gebruik van JIP. Alle cliënten hebben
toegang tot JIP en kunnen inloggen op JIP met een
wachtwoord en gebruikersnaam. Ook hebben zij
de optie om met afbeeldingen in te loggen. Verder
kunnen de cliënten overal inloggen, dus niet alleen
op locatie.
JIP heeft als basis vier buttons waar de cliënt uit
kan kiezen. Dit zijn afbeeldingen, video, radio en
het internet. JIP is een veilige omgeving waar de
cliënten niet zomaar verder kunnen klikken op
de webpagina. Voor EVB’ers zijn de buttons extra
groot zodat ze als één knopsbediening dienen. Het
toevoegen van nieuwe media of internetwebsite
wordt zoveel mogelijk in de driehoeksverhouding
gedaan. Dit betekend dat zowel de cliënt, de
verwant en de begeleider hier samen aan werken.
De cliënten bij s’Heerenloo geven veel positieve
reacties op het gebruik van JIP. Zij vinden foto’s en
films bekijken erg leuk en het idee dat ze veilig op
een internetpagina kunnen kijken erg belangrijk.
De cliënten zijn zelfstandig bezig met JIP en
kunnen zelf hun eigen profiel aanpassen door hun
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profielfoto te bewerken of een andere achtergrond
te kiezen.
s’Heerenloo geeft aan dat er ook negatieve
kanten aan het gebruik van JIP zitten. Omdat dit
een basis vorm van JIP is, met maar vier opties,
is het erg mager voor sommige cliënten. Ook
is het niet gemakkelijk om met de verwanten
portaal afbeeldingen of websites toe te voegen
aan de pagina van de cliënt. Deze problemen wil
’s Heerenloo graag oplossen, maar door gebrek
aan actieve gebruikers en geld wordt dit nog niet
gedaan. Volgens s’ Heerenloo zullen er meer
actieve gebruikers komen als er daadwerkelijk
een update zal plaatsvinden. Omdat een update
meer variatie geeft, zal het meerdere cliënten gaan
aanspreken.
Deze update zal de cliënten de optie geven om zelf
foto’s toe te voegen en een optie voor beeldbellen.
Hierbij kan de cliënt door middel van beeld met
een ander kan bellen.
Voor de implementatie van JIP zijn er begeleiders
uitgekozen die als het ware ambassadeurs zijn van
het project. Ook is er een workshop georganiseerd
voor begeleiders, verwanten en de cliënten. Samen
gingen zij aan de slag met het gebruik van JIP.
Verder worden er locatiebezoeken gehouden waar
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JIP wordt geïntroduceerd bij de begeleiders en de
cliënten.
Tijdens dit project komt sterk naar voren dat het
succes van het project afhangt aan de motivatie
van de medewerkers. Zij moeten enthousiast zijn
over het gebruik van digitale cliëntcommunicatie
en hun kennis willen delen met de cliënten.
(Wijgergangs, 2016)

Conclusie
JIP is door veel cliënten binnen s’Heerenloo
positief ontvangen. Voor sommige cliënten is het
informatie aanbod te beperkt en daarnaast is de
vorm te eenvoudig voor cliënten die al gebruik
maken van internet. De eenvoud slaat hierdoor
over naar kinderachtigheid. De organisatie wil
graag meer interactie toevoegen in een update.
Een belangrijk punt om rekening mee te houden
is de implementatie van het project. Het begint
allemaal bij de motivatie van de medewerkers en
hun gebruik van de digitale communicatie middel.

Positieve
punten
Grote knoppen
geschikt voor EVB
Eigen media toevoegen
Zelfstandig bezig
met het internet

Tabel 2~ JIP positieve en
negatieve punten

Negatieve
punten
Weinig opties
(te mager)
Niet erg gebruiksvriendelijk
Werkt niet goed
op goedkopere tablets
Weinig interactiviteit

digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen
Afb. 5 ~ JIP
(JIP, 2016)
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Huis vanBoeijen
vanboeijen

Vanboeijen ondersteund en begeleidt mensen met een verstandelijke
handicap bij leren, wonen, werken en vrije tijd. Vanboeijen is gevestigd in
provincie Drenthe. Zij hebben als motto: “Alle mensen met een handicap
een Goed Leven en alle medewerkers Mooi Werk”.
(Vanboeijen, 2016)

Huisvanboeijen
Het Huisvanboeijen is een digitaal
communicatiemiddel dat wordt gebruik voor de
communicatie tussen de cliënten, verwanten en
begeleiders binnen Vanboeijen. Voor dit onderzoek
heeft er een bezoek plaatsgevonden op de locatie
Diamantenstoep, waar veel jongeren wonen.
Het Huisvanboeijen is een soort facebook
pagina van een locatie. De cliënten, verwanten
en begeleiders zijn per locatie verbonden aan
elkaar. Zij kunnen op een tijdlijn leuke berichten
achter laten. Deze berichten worden gedeeld
binnen de locatie, waar de cliënten, verwanten en
begeleiders op kunnen reageren.
Op de locatie Diamantenstoep heeft elke cliënt
zijn eigen tablet. Hiermee kunnen zij altijd op
het Huisvanboeijen. De jongeren van de locatie
Diamantenstoep maken actief gebruik van het
Huisvanboeijen. Dagelijks zetten zij hier een bericht
op of plaatsen zij foto’s van hun activiteiten. De
verwanten en begeleider kunnen hiermee zien wat
de cliënt heeft gedaan of hoe de cliënt zich voelt.
Ook worden er af en toe gasten toegevoegd, zoals
logés. Zij kunnen door het Huisvanboeijen met
andere cliënten praten en zichzelf voorstellen.
Bij deze locatie wordt er actief gebruik gemaakt
van het Huisvanboeijen. Toch blijven er altijd
cliënten die het te kinderachtig of te simpel
vinden. De jongeren vinden het zelf interessant
en een handig middel om te communiceren met
hun verwanten of de begeleiding. De locatie geeft
wel aan dat het hier gaat om jongeren met een
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lichte verstandelijke beperking en dat zij geen
informatie kunnen geven over het gebruik van het
Huisvanboeijen op andere locaties.
Verder maakt deze locatie ook gebruik van een
digitale agenda die getoond wordt op een groot
beeldscherm in de keuken. Hier kunnen de
cliënten de wekelijkse agenda zien. De verwanten
en begeleiders kunnen deze ook thuis bekijken
en aanpassen (bij bijvoorbeeld ziekte van de
begeleiding). De verwanten kunnen activiteiten
van de cliënten bekijken en het menu van de dag.
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“Foap locatie“

Dit wordt elke dag aangeven door middel van
pictogrammen en afbeeldingen. Daarnaast staan er
ook head-shots van de begeleiders die werkzaam
zijn op alle dagen van de week. Zo weten de
cliënten en verwanten welke medewerkers
aanwezig zijn.
De medewerkers van Diamantenstoep geven
aan dat zij door het gebruik van digitale
cliëntcommunicatie meer tijd overhouden voor de
zorg. Doordat de cliënten zelfstandig bezig zijn en
op een eenvoudige manier kunnen communiceren,
kost het minder tijd.

digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen

Diamantenstoep geeft aan dat het begint
bij de medewerkers. Zij moeten enthousiast
zijn over het gebruik van een nieuw digitaal
communicatiemiddel. Verder geven zij aan dat je
de medewerkers zelf moet laten testen waardoor
zij uiteindelijk ook enthousiast worden over het
gebruik van een digitaal communicatiemiddel.
De implementatie van het Huisvanboeijen is
begonnen bij de medewerkers. Zij kregen hulp bij
het gebruik van het Huisvanboeijen en met het
werken op de iPad. Hierdoor konden de begeleiders
de cliënten begeleiden bij het gebruik van het
Huisvanboeijen. Zelfs de medewerkers die niet
veel interesse hebben in digitale middelen worden
uiteindelijk enthousiast over het gebruik van een
digitaal communicatiemiddel.(van Wijk, 2016)

Conclusie
Ook Vanboeijen geeft aan dat het begint bij
de motivatie van de medewerkers. Zelfs door
toevoeging van kleine digitale middelen, zoals een
agenda, hebben de medewerkers al tijdswinst
waardoor zij meer tijd over hebben voor de zorg.

Tabel 3~ Huisvanboeijen positieve
en negatieve punten

Positieve
punten
Zelfstandigheid
Meer tijd over voor
de zorg
Driehoeksverhouding
cliënt/verwant en
begeleider
Facebook
op locatie

Negatieve
punten
Voor somminge cliënten
te kinderachtig
Weerstand van medewerkers

digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen
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Afb. 6 ~ Huisvanboeijen
(HvB, 2016)

Jouw omgeving
reik

Reik biedt therapie, 24- uur behandeling, school, werk en dagbesteding
aan mensen met een lichte verstandelijke beperking. Reik is gevestigd in
het noorden van het land, in de provincies Groningen en Friesland.
(Reik, 2016)

Jouwomgeving
Jouwomgeving is een platform ontwikkeld voor
mensen die therapie, begeleiding of behandeling
volgen. Jouwomgeving is vooral gericht om
jongeren tot en met 23 jaar, maar er lopen
pilots om Jouwomgeving in de ouderenzorg en
verschillende GGZ instellingen te gaan gebruiken.
In Jouwomgeving kan de cliënt veilig berichten
versturen en ontvangen, chatten en beeldbellen.
Reik is één van de ontwikkelingspartners die
gestart is met de bouw van Jouwomgeving.
Inmiddels biedt Jouwomgeving een
gebruiksvriendelijk platform aan cliënten,
verwanten en behandelaren.
De cliënt moet inloggen doormiddel van een
gebruikersnaam en wachtwoord. Zij kunnen op
elke device (laptop/computer, smartphone of
tablet) inloggen, mits deze een internetverbinding
heeft. De cliënt krijgt door middel van
Jouwomgeving inzicht in haar eigen behandeling
en zij kunnen gebruik maken van verschillende
faciliteiten. Bij Reik gebruiken nu zon 1172 cliënten
actief Jouwomgeving. Daarnaast zijn er nog een
groot aantal behandelaars en verwanten die
hiervan gebruik maken.
De cliënt kan zelfstandig bezig op Jouwomgeving
door verschillende onderdelen te behandelen.
Ook geeft Reik aan dat zij veel positieve reacties
van hun cliënten krijgen met betrekking op het
gebruik van Jouwomgeving. De cliënten geven
een grote meerwaarde aan de rapportage van een
behandeling die de cliënten en verwanten kunnen
bekijken op Jouwomgeving. Daarnaast geeft
Jouwomgeving een houvast en kaders, wat erg
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belangrijk is voor mensen met een verstandelijke
beperking.
Ook zijn er ook een aantal negatieve aspecten aan
Jouwomgeving. Zo is er weerstand van mensen
om Jouwomgeving te gebruiken. Vaak omdat zij
bepaalde vooroordelen hierover hebben. Volgens
Reik wil iedereen verandering maar daarvoor
willen zij zelf niet veranderen. Verder is een
minpuntje dat het wachtwoord aan bepaalde
eisen moet voldoen, waardoor deze moeilijk te
onthouden is.
Reik zou graag nog een aantal updates willen
toevoegen aan Jouwomgeving. Zij zien graag de
gamification en bepaalde fun-elementen terug in
Jouwomgeving, die nu nog missen.
Bij Reik is Jouwomgeving geïmplementeerd
door een pilot. Vervolgens heeft er een
gehele implementatie plaatsgevonden. Oude
programma’s zijn vervangen door Jouwomgeving
en niet meer beschikbaar gemaakt.
Positieve
punten
Rapportage inzien
Houvast en kaders voor
de cliënten
Driehoeksverhouding
cliënt/verwant en
begeleider
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Negatieve
punten
Weerstand om
Jouwomgeving te gebruiken
Wachtwoord moet
aan bepaalde
eisen voldoen
Tabel 4~ Jouw Omgeving positieve
en negatieve punten

De hulpverleners hebben een intensieve
driedaagse training moeten volgen om
Jouwomgeving te kunnen gebruiken. Daarna
hebben hulpverleners hun kennis over
Jouwomgeving overgebracht naar de cliënten.
Toch zijn er tijdens de implementatie ook obstakels
naar boven gekomen. Zo blijf je altijd weerstand
krijgen van een bepaalde groep mensen.
Daarnaast had Reik ook problemen met de
techniek, zoals Wi-Fi en netwerkverbindingen. Ook
hebben veel medewerkers vooroordelen over het
gebruik van een digitaal platform. (Bloembergen, 2016)

Conclusie
Jouwomgeving is voor jongeren met een lichte
verstandelijke beperking. Dit zie je terug in de
vormgeving en de moeilijkheid graad van het
platform. De platform biedt veel variatie en laat de
cliënten op een leuke manier een soort van verslag
maken. Andere organisaties geven positieve
reacties over het gebruik van Jouwomgeving.
Bekijk bijlage 3 voor de enquête die ingevuld is
door Niels Bloembergen van Reik.
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“Zweerken“
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Afb. 7 ~ Jouwomgeving
(JO, 2016)
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Pilots Digitale cliëntcommunicatie
Cosis

Cosis is een partnerschap tussen de organisaties NOVO en Promens Care.
Zij zijn gevestigd in Groningen en Drenthe en geven op meer dan 80
locaties ondersteuning, begeleiding en behandeling aan mensen met een
beperking. (Cosis, 2016)

Cosis
Cosis is op het gebied van digitale
cliëntcommunicatie bezig geweest met enkele
pilots. Zij hebben nog geen digitaal cliënten
platform, maar geven aan hiermee druk bezig te
zijn.
De pilots hebben te maken met een klantenportaal
waar de cliënten zelf hun online dossier in
kunnen zien. Cliënten geven tijdens de pilot aan
dit erg prettig te vinden. Ook vonden de cliënten
en de begeleiders het prettig dat er een online
nieuwsvoorziening was. Doordat de cliënten via
het klantenportaal worden geïnformeerd, hoeven
de begeleiders deze taak niet meer op zich te
nemen.
Ook heeft Cosis een pilot uitgevoerd met
beeldschermzorg. Hierbij gingen ambulante
cliënten, dit zijn cliënten die zelfstandig wonen,
gebruik maken van Facetime. Met behulp van
beeldschermzorg krijgen de cliënten meer regie
over zijn eigen leven en kunnen zij ook beeldbellen
met anderen in hun omgeving. Beeldschermzorg
wordt hierbij als een aanvullend middel ingezet.
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Daarnaast heeft Cosis een visiedocument
opgesteld met daarin de afspraken over het
inzetten van blended (vorm van de) zorg in de
toekomst. Met blended wordt de combinatie
van digitale en traditionele begeleiding bedoeld.
Bij de blended zorg willen zij het klantenportaal,
beeldschermzorg en verschillende apps inzetten.
(Docter, 2016)

Conclusie
Ook Cosis is druk bezig met het onderzoeken en
testen van verschillende digitale vormen in de zorg.
Voor elke cliënt is er een optie die bij hun past. De
zorg gaat steeds meer gebruik maken van digitale
middelen. Ook steeds meer zorgorganisaties zijn
bezig met digitale cliëntcommunicatie.
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“Cliëng positief”
er
Afbeelding 1.0 ~ Ondertiteling afbeelding
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conclusie

digitale cliËntcommunicatie bij andere organisaties
Hier worden de toepassingen, die besproken zijn in dit hoofdstuk,
samengevat. Voor het onderzoek over het gebruik van digitale
cliëntcommunicatie binnen De Zijlen is het belangrijk om te weten
welke toepassingen er zijn en hoe deze worden toegepast bij andere
zorgorganisaties.

conclusie
Andere zorgorganisaties maken op verschillende
manieren gebruik van digitale cliëntcommunicatie.
Hieronder worden de verschillende toepassingen
kort samengevat en wordt er gekeken welke
relevant zijn voor De Zijlen.
Familienet

Zonnehuisgroep Noord maakt actief gebruik van
Familienet. Zij geven aan dat alleen de verwanten
en de medewerkers communiceren door middel
van Familienet. Voor De Zijlen is Familienet niet
relevant omdat deze niet de driehoeksverhouding
(in de communicatie) bevat. Dit zou wel een
geschikt communicatiemiddel kunnen zijn als De
Zijlen geÏnteresseerd is in digitale communicatie
tussen verwanten en de medewerkers.
Jouw internet portaal (JIP)

‘s Heerenloo heeft JIP ontwikkeld voor de cliënten
die bij deze organisatie zorg aangeboden krijgt.
JIP is te mager in de opties die aangeboden
worden aan de cliënten. Voor De Zijlen is JIP geen
interessante communicatiemiddel op gebied
van de opties die het aanbiedt. Wel is JIP een
goed voorbeeld van een eenvoudige digitaal
communicatiemiddel.

die per locatie in gekoppeld, is dit een zeer
interessante digitaal communicatiemiddel voor De
Zijlen. Een nadeel is dat Diamantenstoep niet kan
aangeven of het Huisvanboeijen ook goed werkt bij
mensen met een matige verstandelijke beperking.
Jouwomgeving

Reik is één van de organisaties die druk bezig
is met Jouwomgeving. Omdat Jouwomgeving
veel wordt gebruikt bij jongeren, valt een groot
deel van de doelgroep (voor dit onderzoek)
buitenboord. Voor locaties waar jongeren de
algemene doelgroep zijn, zal Jouwomgeving goed
kunnen toegepast worden. Op het moment lopen
er pilots bij andere organisaties die te maken
hebben met een andere doelgroep. Hierdoor
zal er in de toekomst meer bekend worden over
het gebruik van Jouwomgeving bij een andere
doelgroep, dan alleen jongeren.
Pilots binnen Cosis

Cosis is druk bezig met pilots op het gebied van
digitale cliëntcommunicatie. Zij geven aan dat
cliënten en medewerkers positief reageren. Voor
De Zijlen is het interessant om daarom ook te gaan
testen met digitale cliëntcommunicatie.

Huisvanboeijen

De locatie Diamantenstoep van de organisatie
Vanboeijen, maakt actief gebruik van het
Huisvanboeijen. Omdat dit een webpagina is

digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen
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Empirische uitwerking
cliënten

Bij het onderzoek over het gebruik van digitale cliëntcommunicatie binnen
De Zijlen is er gekeken naar de wensen van de cliënten op gebied van
digitale cliëntcommunicatie. Zij geven aan welke platformen zij gebruiken
en wat hun wensen zijn m.b.t. het gebruik van het internet. Het antwoord
op de eerste centrale vraag wordt hier duidelijk. Het conceptueel ontwerp
wordt getest door middel van pictogrammen, gebaseerd op wensen op
het internet, en kleurgebruik (uitwerking volgende bladzijde).

8

3

8 van de 11
maakt gebruik van een computer of laptop

3 van de 11
maakt gebruik van een tablet

Internetgebruik

6

door de doelgroep

6 van de 11
maakt gebruik
van het internet

Huidige activiteiten op
het internet

5 van de 11
maakt geen gebruik
of heeft geen internet

Wensen van de doelgroep op
het internet
Percentages zijn berekend onder het aantal deelnemers.
Bijvoorbeeld: 8 van de 11 in geinteresseerd in video

Percentages zijn berekend onder het aantal deelnemers.
Bijvoorbeeld: 8 van de 11 in geinteresseerd in video
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27% games
36% muziek
27% video
18% social media
9%
nieuws en
entertainment

5

13
14

45% beeldbellen
81% foto’s van activiteiten
54% video
90% agenda en afspraken
45% contact met anderen

Verder geven zij aan dat zij meer foto’s en video’s van
activiteiten van De Zijlen willen bekijken
De cliënten geven aan dat zij zelf vaak
spelletjes
digitale
cliëntcommunicatie
binnen
Zijlen
Ook
vindenDe
zij beeldbellen
interessant en willen zij een
doen, ﬁlmpjes kijken, op social media zitten, nieuws lezen
eigen agenda hebben waar alle activiteiten instaan.
en muziek luisteren.
Contact met anderen vinden zij ook erg belangrijk
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Afb. 8 ~ Cliënten onderzoek
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Empirische uitwerking
cliënten

Steffie
Bij het onderzoek hebben de cliënten gebruik
gemaakt van de website steffie.nl. Steffie is een
website voor mensen met een verstandelijke
beperking. Steffie helpt op gebied van vrijetijd,
liefde, geld en meer! Hierop hebben de cliënten
zelf rondgekeken en ontdekt. Steffie heeft indruk
gemaakt op de cliënten waardoor zij de informatie
van de website sneller onthouden. De cliënten
konden de website en het onderwerp benoemen.
Het spraak gebruik op de website van steffie.
nl biedt veel ondersteuning aan de cliënten die
niet of nauwelijks kunnen lezen. Verder wordt er
gebruikt gemaakt van duidelijke buttons en kunnen
de cliënten gemakkelijk navigeren op de website.
Afbeeldingen vs pictogrammen
Voor het onderzoek kreeg de doelgroep
verschillende afbeeldingen te zien. Aan
deze afbeeldingen moesten de cliënten een
betekenis koppelen. Door gebruik te maken
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van pictogrammen konden zij laten zien wat de
afbeelding betekend voor hun. De afbeeldingen
hebben voor de cliënten verschillende
betekenissen. Dit kan betekenen dat de
communicatie met behulp van afbeeldingen ruis
kan veroorzaken.
Verder komt naar voren dat de afbeeldingen
onduidelijk zijn en vaak niet dezelfde betekenis
hebben. Pictogrammen werken wel erg goed
omdat deze duidelijk en eenvoudig zijn. Met
behulp van dit onderzoek kan er gezegd worden
dat pictogrammen duidelijker zijn voor de
doelgroep dan afbeeldingen. Afbeeldingen kunnen
gebruikt worden als sfeerbeelden maar zijn niet
ideaal als communicatie middel.

digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen
Afb. 9~ Steffie.nl

Pictogrammen
Bij de empirische uitwerking wordt antwoord
gegeven op de tweede centrale vraag (blz 14). Tijdens
dit onderzoek is er gekeken naar verschillende
vormen bij het gebruik van pictogrammen. De
doelgroep heeft door middel van een interview
hun mening over de pictogrammen gegeven. De
doelgroep heeft per onderwerp zes verschillende
ontwerpen van de pictogrammen gekregen. Hieruit
moest de doelgroep kiezen, welke pictogram zij bij
het onderwerp vonden passen. De pictogrammen
zijn door mijzelf ontworpen, op basis van
herkenbare tekens.
Bij dit onderzoek valt op dat de doelgroep
pictogrammen kiest die eenvoudig te begrijpen
zijn. Zo hadden zij de keuze bij de video pictogram
om te kiezen voor het ‘‘Youtube Play’’ pictogram,
die onder de digitale wereld erg bekend is. Zij
kozen echter voor een oude video camera, omdat
deze herkenbaar is voor de doelgroep.
Hieronder worden de meest gekozen
pictogrammen getoond, met daarbij de
percentage. Deze percentage is gemeten door te

kijken naar hoeveel cliënten gekozen hebben voor
een pictogram. Bijvoorbeeld: 5 van de 11 (45%)
heeft gekozen voor de pictogram met de twee
muziek noten.
Kleuren
Ook het gebruik van kleur is belangrijk, vooral bij
cliënten die slechtziend zijn. Dit is getest bij de
cliënten door de pictogrammen in verschillende
kleuren te tonen. Hierbij moet de doelgroep
aanwijzen welke zij het duidelijkst vinden en
welke variant onduidelijk is. De doelgroep kreeg
hierbij zes pictogrammen te zien van een camera.
Deze pictogrammen hebben allemaal een andere
kleurgebruik en kleurcontrast.
Hierbij komt naar voren dat de doelgroep het
meeste kiest voor een felle maar duidelijke kleur
met een wit pictogram. Bijvoorbeeld: Rood met
een wit pictogram of blauw met een wit pictogram.
Pictogrammen met dezelfde kleurcontrast
worden over het algemeen onduidelijk gevonden.
Bijvoorbeeld een licht blauwe pictogram met een
donker blauwe achtergrond. Zie bijlage 7

Meest gekozen pictogrammen
door de doelgroep
45%

81%
13

14

54%

72%

45%

54%

45%
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Empirische uitwerking
Organisatie

Met behulp van een enquéte is onderzocht wat de verschillende afdelingen
binnen De Zijlen van digitale communicatie vinden en hoe zij dit willen
inzetten. Hierbij wordt antwoord gegeven op de eerste centrale vraag(blz
14). Zie bijlage 5 voor meer informatie.

Huidige communicatie
De verschillende afdelingen binnen De Zijlen geven
aan op diverse manieren te communiceren met
de cliënten en de verwanten. Vaak gebeurd dit
mondeling of via de mail. Een enkele afdeling geeft
aan de communicatie via papier (nieuwsbrief,
pictogrammen, foto’s) of internet te doen. Via
internet wordt vaak de website van de afdeling of
social media bedoelt.
De afdelingen die niet tevreden zijn over de
communicatie met de cliënten en verwanten geven
aan dat zij erg afhankelijk zijn van de begeleiding.
Zij kunnen niet rechtstreeks met de cliënten
communiceren waardoor zij geen feedback
krijgen. Verder geven zij aan dat de communicatie
vaak gericht is op de medewerker en niet op de
cliënten.

Problemen op gebied van internet
gebruik door cliënten
Cliënten die op het internet zitten komen vaak
problemen tegen op het internet. Volgens de
afdelingen die de enquête ingevuld, zijn dit vaak
problemen op gebied van privacy en kosten. Veel
cliënten hebben geen internet of gebruiken geen
internet omdat dit niet toegankelijk voor hun is.
Daarnaast kunnen de cliënten niet op het intranet
van De Zijlen, waar veel informatie gedeeld wordt
binnen de organisatie. Ook maken de cliënten
misbruik van het internet of bezoeken zij verkeerde
websites. Verder missen veel cliënten de kennis
en het materiaal om gebruik te maken van het
internet.

61,5

Digitale cliëntcommunicatie

Ook geven de afdelingen aan door gebruik te
maken van digitale cliëntcommunicatie, de
communicatie tussen cliënt en organisatie
verbeterd. De communicatie zal minder afhankelijk
zijn van de medewerkers en de cliënten zullen
zelfstandig informatie kunnen opzoeken. Verder
is het belangrijk om de cliënten een toegankelijke
manier van communicatie te bieden. Daarnaast
kunnen cliënten met behulp van digitale
cliëntencommunicatie hun eigen agenda bekijken
en afspraken maken, terugkoppeling geven en
sneller contact hebben met de organisatie.

%

is niet tevreden met de
huidige communicatie

38,5

%

is tevreden met de
huidige communicatie
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Tabel 5~ Tevredenheid
huidige communicatie

WENSEN OP HET GEBIED VAN DIGITALE CLIËNTCOMMUNICATIE
Coaching

Agenda
en maaltijden

Afspraken en
Notulen
Film kijken
en afspraken
m.b.t.
film

Vacatures voor
de cliënt

Cliënt
tevredenheids
onderzoek

Nieuwsbrief
en medelingen

Foto’s uitwisselen

Vrijetijd
en activiteiten

Cursusaanbod
en E-learning

Voor de digitale communicatie met de verwanten hebben de afdelingen binnen De Zijlen verschillende
wensen. Deze zijn bij veel afdelingen gelijk aan de communicatie die zij willen met de cliënten. Verder
willen de afdelingen vragen beantwoorden van de verwanten, inzage in verslagen/documenten geven,
voortgang van de cursussen tonen en nieuws per locatie beschikbaar stellen.
Van de cliënten willen zij graag feedback over de informatie die de afdelingen aanbieden. De afdelingen
willen graag terugkoppeling over de begrijpbaarheid van de gedeelde informatie. Verder willen de
afdelingen terugkoppeling van enquêtes die bedoelt zijn voor de cliënten. Ook willen de afdelingen
ervaringen over de gevolgde cursussen van een cliënt weten.

TIJD VOOR BEGELEIDING
OP HET INTERNET

BETERE COMMUNICATIE
DOOR DIGITALE
CLIËNTCOMMUNICATIE

76,9

92,3

%

%

Kan ik geen antwoord
op geven

23,1

%

Ja

7,7%
Nee

Ja

7,7

%

Nee
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Tabel 6 ~ Tijd in de zorg

Tabel 7 ~ Digitale
cliëntcommunicatie

VRAAG NAAR DIGITALE
CLIËNTCOMMUNICATIE
VANUIT DE CLIËNT

69,2

%

Ja

30,8

%

Kan ik geen antwoord
op geven

0%
Nee
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Tabel 8 ~ Vraag
naar digitale cliëntcommunicatie

Hoofdstuk 5

conclusie & aanbevelingen
Op basis van het onderzoek over het gebruik van digitale cliëntcommunicatie
binnen De Zijlen ontstaat er een conclusie/aanbeveling. Dit zijn richtlijnen
m.b.t. de vormgeving van een website of app. Ook is er een voorbeeld
hoe een website of app, op basis van de onderzoeksresultaten, eruit kan
komen te zien. (bijlage 6)

De zorg gaat steeds meer gebruik maken van
digitale cliëntcommunicatie. Omdat De Zijlen de
cliënten wil laten meedoen in de maatschappij,
betekend dit ook meedoen op digitaal gebied.
Mensen zijn tegenwoordig veel bezig op het
internet waardoor dit een belangrijke factor wordt
voor participatie in de maatschappij. Dit betekend
dat de cliënten bij De Zijlen ook een mogelijkheid
moeten hebben om op het internet te kunnen
participeren.
Een voorbeeld van mislopende communicatie
is de selfie actie. Cliënten konden bij deze actie
een selfie maken en deze opsturen naar de
communicatie afdeling van De Zijlen. Hierbij
maakten zij kans op een professionele fotoshoot.
Bij deze actie is helemaal geen reactie geweest. De
actie is geplaatst op het intranet, waar de cliënten
geen toegang tot hebben, en in het werknemers
maandblad.
Hiermee kun je zien dat deze actie met veel moeite
bij de cliënt terecht komt. Er is geen persoonlijk
contact, want er zit altijd een begeleider tussen
die deze actie zal moeten delen met de cliënt.
Door middel van een digitale communicatiemiddel
had deze actie gedeeld kunnen worden met de
cliënten. Ook hadden de cliënten zelf op deze actie
kunnen reageren.
Theorieën
Op basis van de theorie over cliëntcommunicatie
is naar voren gekomen dat mensen met een
verstandelijke beperking vaak problemen hebben
met lezen en het begrijpen van een tekst. Dit kan
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erg lastig zijn voor de cliënt met betrekking op
het gebruik van het internet. Hier kan de cliënt in
aanraking komen met lange teksten, waardoor de
informatie voor de cliënt onduidelijk wordt. Door
digitale cliëntcommunicatie in te zetten kan dit
probleem verholpen worden. Hierbij kan er met de
cliënt gecommuniceerd worden door middel van
gesproken tekst of pictogrammen.
Daarnaast geeft de theorie over een veilige
internet omgeving voor mensen met een
verstandelijke beperking aan dat er veel risico’s op
het internet zijn. Hierbij wordt ook duidelijk dat
deze risico’s voor mensen met een verstandelijke
beperking extra groot zijn. Met behulp van een
interne digitale cliëntenwebsite kunnen de
cliënten in een veilige en herkenbare omgeving
communiceren met elkaar en de organisatie.
Een website of app moet volgens de theorie
over usability afgestemd worden op de bezoeker.
Hierbij komt ook naar voren dat het belangrijk is
voor mensen met een verstandelijke beperking
om gebruik te maken van grote lettertypes,
herkenbare pictogrammen en gesproken taal.
Vooronderzoek
Uit het vooronderzoek, dat ingaat op verschillende
toepassingen die andere zorgorganisatie
gebruiken, blijkt dat er veel variatie is in
bestaande toepassingen op gebied van digitale
cliëntcommunicatie. Een aantal bestaande
toepassingen zijn niet geschikt zijn voor het
gebruik binnen De Zijlen.
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Afbeelding 10 ~ Geavanceerde en eenvoudige versie van een website (bijlage 6)
Lauren Zwier

Samen Online

Rodenburg
1

Lauren Zwier

Samen Online

Zandumerweg

1

Er is een nieuw bericht.
Dit zie je aan het rode rondje.

Klik op de button met de envelop
om je bericht te lezen.

Foto’s

Video

Jouw laatste bericht
13

Er is een nieuw bericht.
Dit zie je aan het rode rondje.

Klik op de button met de envelop
om je bericht te lezen.

14

1

Foto’s

Video

Gisteren 19:00
Vandaag ben ik naar de dierentuin geweest is Emmen.
Het was erg leuk! Ik heb ook foto’s gemaakt.

Agenda

Berichten

Lauren
Zwier

1
Vandaag 9:30

Muziek

Vrienden

Roy
Tuiner

Leuke foto’s Lauren!
Zullen we morgen jouw foto’s
bekijken?

Omdat Jouwomgeving pilots aan het uitvoeren
is bij andere doelgroepen zou dit een geschikt
digitaal communicatiemiddel zijn in de toekomst.
Daarnaast is het Huisvanboeijen ook een geschikt
digitaal communicatiemiddel. Deze is namelijk
eenvoudig voor de cliënt en is per locatie
toegankelijk.
Omdat deze bestaande toepassingen gemaakt
zijn voor een andere zorgorganisatie, met
een andere doelgroep, kunnen de digitale
communicatiemiddel niet volledig toepasbaar zijn
bij alle cliënten binnen De Zijlen.
Om een digitaal communicatiemiddel voor zowel
de LVBers als de MVBers te hebben, zal er gekeken
moeten worden naar het ontwikkelen van een
eigen digitaal communicatiemiddel. Hierdoor
kan de digitale communicatiemiddel afgestemd
worden aan de wensen en behoeften van de
cliënten en de organisatie. Ook kan de organisatie
pilots uitvoeren om bestaande toepassingen te
testen onder de cliënten.
Empirische onderzoek
Op basis van de analyseresultaten wordt er een
aanbeveling aan de organisatie gegeven. In deze
analyseresultaten is naar voren gekomen dat een
website, zoals steffie.nl, erg aantrekkelijk is voor de
doelgroep. Zij vinden het fijn dat de tekst duidelijk

Berichten

13

Muziek

14

Agenda

uitgesproken wordt. Een herkenbare en duidelijke
stem maakt een website gebruiksvriendelijker.
Daarnaast heeft de doelgroep gekozen voor
eenvoudige pictogrammen ( zie blz. 37). Deze
pictogrammen worden door een grote groep
binnen het onderzoek begrepen.
Uit het empirische onderzoek is gebleken dat
de cliënten het fijn vinden als er een optie is om
teksten voor te lezen. Ook geven de cliënten
aan dat zij behoefte hebben aan een veilige en
eenvoudige internetomgeving. De cliënten willen
graag foto’s en video’s van activiteiten bekijken,
beeldbellen, agenda en afspraken maken en
contact hebben met anderen.
Ook voor de organisatie is het gebruik van digitale
cliëntcommunicatie belangrijk. De organisatie
kan gesproken nieuwsbrieven en mededelingen
communiceren, afspraken maken, vacatures
voor cliënten tonen, cursusaanbod en e-learning
tonen en onderzoeken bij de cliënten verspreiden.
Met behulp van digitale cliëntcommunicatie
verwachten de afdelingen een reactie te
krijgen van de cliënt, en dat de informatie ook
daadwerkelijk bij de cliënt aankomt.
Bij de onderzoekresultaten van de cliënten en de
organisatie zit een rode lijn. Beide partijen hebben
behoefte aan afspraken maken, activiteiten
en evenementen bekijken, agenda punten en
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interessante tips. Toch blijft er bij de cliënten
ook de behoefte aan de fun-factor zoals film of
spelletjes.
Een website of app zal de wensen van zowel de
cliënten en de organisatie moeten aanbieden.
Daarnaast moet er bij het ontwerp rekening
gehouden worden met cliënten die niet of
nauwelijks kunnen lezen. Hierbij moet er een
functie komen waarbij de tekst duidelijk wordt
uitgesproken, dit betekend niet met een computer
stem.
Afbeeldingen hebben voor de doelgroep vaak
een andere betekenis. Hierdoor zal het gebruik
van veel afbeeldingen om te communiceren,
verwarrend kunnen werken. Kies daarom voor het
communiceren door middel van pictogrammen
met een onder tekst. Hierdoor kan er geen ruis
ontstaan in de communicatie met de cliënt.
Daarnaast zal er weinig tekst gebruik moeten
worden op de website. Denk hierbij ook aan de
cliënten die niet kunnen lezen. Korte teksten
kunnen ingesproken worden maar bij lange
teksten zal dit erg lastig worden voor de cliënt om
bij te houden. Zorg er wel voor dat alle tekst die
ondersteunend is voor de cliënt, de optie heeft om
uitgesproken te kunnen worden.
Tijdens het onderzoek is er ook gekeken naar het
kleurgebruik. Hier is naar voren gekomen dat de
doelgroep vooral kiest voor eenvoudige maar
duidelijke kleurgebruik. Denk hierbij aan een
knalrode achtergrond met een wit pictogram. Zij
geven verder aan dat de kleuren geel en groen niet
duidelijk zijn. Maak dus gebruik van kleuren die
eruit springen zoals: Rood, blauw en paars met een
wit pictogram.
Bij het ontwerp kunnen de pictogrammen uit het
empirische onderzoek worden toegepast. Een
voorbeeld van een website wordt bij afbeelding
10 getoond (bijlage 6). De concept ontwerpen zijn
verdeeld in een eenvoudige ontwerp en een
geavanceerde ontwerp.
Naar voren is gekomen dat de cliënten die geen
of nauwelijks gebruik maken van het internet
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de eenvoudig website het duidelijkst vinden.
Cliënten die al (intensief) gebruik maken van het
internet geven aan dat het eenvoudige ontwerp
te gemakkelijk en te kinderachtig is. Zij geven
hun voorkeur aan de geavanceerde versie van
het ontwerp, waar zij meer opties hebben en
interactiviteit hebben.
Met behulp van grote knoppen kan dit ontwerp
ook gebruikt worden op een tablet of smartphone.
Alle ondersteunende teksten worden bij dit
ontwerp aangeboden met de optie om de tekst uit
te kunnen spreken.
Hieruit kan de conclusie getrokken worden
dat een ontwerp ligt aan het huidige internet
gebruik van de cliënt. Een goede oplossing zal
zijn om de website te kunnen aanpassen aan
de desbetreffende cliënt. Dit zou samen met de
verwanten en begeleider van de cliënt ingedeeld
kunnen worden.
IMPLEMENTATIE
Bij het vooronderzoek is naar voren gekomen
dat de implementatie van een nieuw digitaal
communicatiemiddel erg belangrijk is. Bij de
implementatie moeten alle begeleiders die
te maken hebben met het nieuwe digitale
communicatiemiddel, een workshop of cursus
volgen om goed te kunnen werken met de
website of app. Vervolgens moeten zij hun kennis
over kunnen brengen naar de cliënten en het
ondersteunen op gebied van het gebruik van de
nieuwe digitale communicatiemiddel.
Het is erg belangrijk dat de medewerkers goed
worden geïnformeerd en dat zij enthousiast
zijn over het gebruik van een digitaal
communicatiemiddel. Bij de cliënten kan het
geïmplementeerd worden door de begeleiders of
door een leuke dag te organiseren om de cliënten
in contact te brengen met het nieuwe digitale
communicatiemiddel. Het is erg belangrijk om bij
de implementatie de cliënten en de verwanten
te betrekken. Ook kan de organisatie een
aantal medewerkers aanwijzen die cliënten en
begeleiders ondersteunen bij vragen of het gebruik
van het nieuwe digitale communicatiemiddel.

digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen

Literatuurlijst

Beeldtaal Perspectieven voor makers en gebruikers
Jos van den Broek, Willem Koetsenruijter, Jaap de Jong, Laetitia Smit
Boom Lemma Uitgevers Den Haag 2010
Bloembergen, N (2016) projectcoördinator Blended Hulpverlening Reik
Geraadpleegd op: 15 april 2016
Boschman, M. (2005) Communiceren met mensen met een verstandelijke handicap
Amsterdam: Boom Uitgevers
Buursink (2005), Maak eenvoudig richtlijnen
Geraadpleegd op: 16 maart 2016
Online: http://essay-test.utsp.utwente.nl/57768/1/scriptie_Buursink.pdf
Cosis (2016)
Geraadpleegd op: 26 april 2016
Online: http://www.cosis.nu/
De Zijlen (2016), De Zijlen helpt mensen met een verstandelijke beperking bij het vinden van hun eigen
plek in de samenleving. Geraadpleegd op: 8 februari 2016
Online: http://www.dezijlen.nl/de-zijlen-2/
Docter, L (2016) Trainer en Stafmedewerker Educatie Cosis
Geraadpleegd op: 21 maart 2016
Familienet_a (2016)
Geraadpleegd op: 3 mei 2016
Online: http://d2lkacpp4m5oo7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2015/10/Familienet-beeldmateriaal-23-595x388.png
Familienet_b (2016)
Geraadpleegd op: 3 mei 2016
Online: http://liefenleef.nu/.cm4all/iproc.php/familienet.png/downsize_1280_0/familienet.png
Focus op de webbezoeker ~ Tips en technieken om websites beter op de bezoekers af te stemmen
Ben Vroom
Kluwer Alphen aan den Rijn 2012

digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen

43

Garcia,S , Smets,T , Penders,B , Nouwen,D & Swers,V (2011) Maakt internet ons asociaal?.
Geraadpleegd op: 29 februari 2016
Online: http://noxqs.nl/wp-content/uploads/2013/06/Definitieve-versie-Projectboek-januari.pdf
‘s Heerenloo (2016)
Geraadpleegd op: 26 april 2016
Online: http://www.sheerenloo.nl/
HvB (2016)
Geraadpleegd op: 3 mei 2016
Online: http://www.vanboeijen2014.nl/wp-content/uploads/2015/05/Infographic-groot.png
JIP (2016)
Geraadpleegd op: 3 mei 2016
Online: https://www.channelweb.nl/img/52/52/org_org/5252017.jpg
JO (2016)
Geraadpleegd op: 3 mei 2016
Online: http://image.slidesharecdn.com/130608jouwomgevingpresentatie-131024020426-phpapp01/95/robert-slotman-jouw-omgeving-10-638.jpg?cb=1382580470
Mediawijsheid (2015) Gevaren op het internet.
Geraadpleegd op: 29 februari 2016
Online: https://www.mediawijsheid.nl/beperking/
Noxqs (2012), Cliëntcommunicatie is een aparte tak in de communicatiesport.
Geraadpleegd op: 16 maart 2016
Online: http://noxqs.nl/2012/12/clientcommunicatie-is-aparte-tak-in-de-communicatiesport/
Reik (2016)
Geraadpleegd op: 26 april 2016
Online: https://www.reik.nl/organisatie
Strategische schets (2012), De Zijlen met zorg in de samenleving. Geraadpleegd op: 8 februari 2016
Online: http://www.dezijlen.nl/de-zijlen-2/visie-missie/
Uil, E (2016) medewerker Zonnehuisgroep Noord
Geraadpleegd op: 12 april 2016
Vanboeijen (2016)
Geraadpleegd op: 26 april 2016
Online: http://www.vanboeijen.nl/268/de-organisatie/
Van Wijk, R (2016) begeleider Vanboeijen
Geraadpleegd op: 10 maart 2016

44

digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen

Wiebenga, F (2011) Meten van Mediawijsheid.
Geraadpleegd op: 2 maart 2016
Online: http://typo.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/Mediawijzer.net/meten_van_mediawijsheid.pdf
Wijgergangs, P (2016) Zorgconsulent/cliëntcoach ’s Heerenloo
Geraadpleegd op: 22 maart 2016
Zonnehuisgroep (2016)
Geraadpleegd op: 26 april 2016
Online: http://www.zonnehuisgroepnoord.nl/ZonnehuisgroepNoord/Default.aspx

digitale cliëntcommunicatie binnen De Zijlen

45

Notities
Deze pagina’s zijn speciaal gemaakt voor de lezer om notities te maken.
Hierdoor heb je alles in één document, erg handig!
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