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Wie zijn wij? 



ISW Limits 
 • Een spin-off van de K.U.Leuven en UCL 
• Psychologen, sociologen en economisten  

 
• 15 jaar expertise 

 in menselijke relaties binnen organisaties 
 in het meten en optimaliseren van welzijn op het werk 
 in nauwe samenwerking met algemeen management, HR, externe en 

interne diensten voor preventie en bescherming 
 

• Wetenschappelijk onderbouwde instrumenten en methodes over welzijn, 
stress, engagement, job tevredenheid, veiligheid, … 

• Evidence-based aanpak 
• Nadruk op onderzoek en ontwikkeling 
 

 



ISW Limits 
 Onze diensten: 
 
• Personeelsbevragingen 
• Employee Assistance Programmes 
• Leadership Support Programme 
• Online tools 
• Opleidingen en trainingen 
• Conflictbemiddeling 
• Team coaching 



Toegepaste Psychologie @ Thomas More 

• Grootste opleiding in België & Nederland 
– 1300 studenten in de professionele bachelor, 170 in postgraduaten, 85 

personeelsleden 
– Jaarlijks  270 psychologisch consulenten  

• 3 domeinen 
– Arbeids- en organisatiepsychologie 
– Schoolpsychologie en Pedagogische psychologie 
– Klinische psychologie 

• Doel = studenten opleiding als psychologisch consulenten met twee 
kerncompetenties 
– Psychodiagnostiek 
– Psychologische begeleiding 

 



Toegepaste Psychologie @ Thomas More 

• Sterke focus op praktijkgericht onderzoek 

– Samen met partners in het werkveld 

– 5 expertisecellen 
• Gezondheidpsychologie & Psychopathologie 

• HRM & organisatiepsychologie 

• Psychodiagnostiek 

• Onderwijs en Opvoeding 

• Toegepaste Sociale Psychologie 



1 + 1 is meer dan 2 
Wat is de link tussen ons? 

 



1 + 1 =  meer dan 2? 



1 + 1 =  meer dan 2? 



1 + 1 =  meer dan 2? 



ISW Limits 



ISW Limits 
• Online hulp op maat van bedrijven 

 Bvb. bpost balance tool 
 

• Online hulp voor GGZ en non-profit sector 
 Gelukscoach  
 Kleur je Leven 

 
• Online hulp voor profit en non-profit  

 Zorg & Werk Portaal (in samenwerking met GTB) 



Online hulp op maat van bedrijven 

Online tools steeds populairder in de bedrijfswereld 

Laagdrempelig Anoniem 
Wanneer het jou past 
(op het werk of thuis) 

Internet 
overal 
toegankelijk 

Veilige manier 
om aan 
gevoeligere 
topics te 
werken 

Heel veel informatie 
tegelijk beschikbaar 

Overzichtelijk 



bpost balance tool 
• Context: bpost wil medewerkers ondersteunen metstressklachten 
 
• Doel: primaire preventie en zelfhulp 
 
• Balance tool: stappenplan van de website 
 

 Keuze van profiel binnen bpost (13 soorten profielen) 
 Gepersonaliseerde welkomstpagina per profiel 
 Zelftest stress en motivatie 
 Gepersonaliseerde top 3 oefeningen 
 Feedback teksten en oefeningen met gepersonaliseerde voorbeelden  
 



bpost balance tool 

Feedback en oefeningen over verschillende topics: 
 

 Hoe detecteer ik stress bij mezelf of in mijn team? 
 Zijn mijn stressbronnen en hulpbronnen in balans? 
 Hoe ga ik het gesprek aan over stress? 
 Welke problemen kan ik aanpakken en welke niet? 
 Hoe kan ik mijn lichaam ontspannen? 
 Hoe kan ik mijn gedachten onder controle houden? 
 Wat is een burn-out, hoe herken ik het en hoe ga ik ermee om? 
 Hoe ga ik om met jobonzekerheid bij mezelf of in mijn team? 

 



bpost balance tool 

• x 



bpost balance tool 

• x 



bpost balance tool 

• x Oefening mijn stress-signalen 



bpost balance tool 

• x 
Oefening mijn balans 



Gelukscoach 
• Gebaseerd op positieve psychologie, cognitieve gedragstherapie, 

mindfulness  en gezondheidspsychologie 
 

• In Vlaanderen uitgewerkt door ISW Limits samen met CM en Trimbos 
instituut (Nederland) 
 

• Niet enkel advies, ook aansturen op gedragsverandering 
 

• Meer dan  17.500  geregistreerden op 4 jaar  
tijd  

 



Doel gelukscoach 

• Je geluk helpen vergroten en behouden. 

• Onderzoek toonde aan dat je je geluk voor 40% in eigen handen hebt. 

• Als je je goed in je vel voelt, functioneer je beter. Je hebt minder last 
van stress en je kunt problemen beter het hoofd bieden.  

• Gelukscoach wil mensen helpen bij: 

– Opbouwen van mentale veerkracht/weerbaarheid  

– Self-management: eigen initiatief stimuleren 

– Zelfzorg 

– Via een positieve benadering 
 



Opbouw gelukscoach 
• Geluksplan met 7 gelukslijnen  
• Haltes per gelukslijn: oefeningen, getuigenissen, advies en info om je 

geluksgevoel te vergroten of te behouden. 
• Stemming bijhouden via een moodmeter 
• Werkboek: een overzicht van je oefeningen, mogelijk om af te drukken 
• Deel je geluk: stuur je eigen gelukstip in 
• Bibliotheek: lees meer over de bijhorende thema’s  
• Ervaringen delen via een forum 
• Vragen stellen aan een expert 
• Info over de gelukscoach 
• Tip van de week 
 



Geluksplan 



7 gelukslijnen 

• Elke lijn bestaat uit 5 à 6 haltes 
• 1ste halte: introductie en theoretisch/wetenschappelijk kader 
• Volgende haltes: oefeningen, tips & tricks 

Lijn 1: Leef naar je doelen 
Lijn 2: Investeer in relaties 
Lijn 3: Denk positief 
Lijn 4: Heb aandacht voor jezelf 
Lijn 5: Leef hier en nu 
Lijn 6: Heb grip op je leven 
Lijn 7: Leef gezond en beweeg 

 
 



Geluksplan 

http://gelukscoach.plukjegeluk.be/werken-aan-je-geluk/gelukslijn-1/halte-1/




Moodmeter 



Kleur je Leven 
• Een internetcursus om zelfstandig lichte tot matige depressieve klachten aan te 

pakken 
 
Somber, in de put, veel piekeren, weinig energie en futloos, de toekomst negatief zien, 
down,… 
 
• Kleur je Leven is gericht op subklinische depressieve klachten 

• Hulp bij matige en lichte klachten 
• Voorkomen van meer ernstige klachten, depressie 
• Voorkomen van herval (recurrente depressie) 

 
 
 

 



Kleur je Leven 
• Ondersteuning bij het zelfstandig verminderen van depressieve klachten  

 Beter inzicht in uw klachten 
 Vaardigheden aanleren 
 Oefening via huiswerkopdrachten  
 Opvolging via een stemmingsdagboek 

 
• Toegelaten vanaf 18jaar of ouder 
• Bij intake worden de aard en de mate van de klachten gemeten en wordt 

gecontroleerd voor rouw- of crisissituaties, medische aandoeningen, 
suïcideplannen     

• Bij ernstige klachten (« contra-indicaties »):  inschakeling van persoonlijke coach en 
doorverwijzing naar externe professionele hulp 

 
 
 

 



Opbouw Kleur je Leven 
Functionaliteiten: 

• Huiswerkplek 
• Stemmingsdagboek 
• Bibliotheek 
• Helpfunctie 
• Vragen 
• Motivatie-e-mails en communicatiemodule 

 
 
 

 



Homepagina Kleur je Leven 
 

 



Getuigenissen Kleur je Leven 
 

 



Stemmingsdagboek 
 

 



Reacties van deelnemers 
Ik noem het een basis- overlevingscursus 
waarvan je het meeste al weet, de theorie 
tenminste. Maar is herhaling niet de 
moeder van de wijsheid? 

Een waardevol initiatief. Wanneer je diep in de put 
zit, denk je dat je gedoemd bent om eeuwig te lijden. 
Deze cursus geeft houvast. Je hebt het gevoel dat je 
zelf opnieuw een deel van je leven in handen kan 
nemen. Je voelt je niet meer moedeloos. Er is een 
weg vooruit. Schitterend, ik ga de cursus 

zeker aanbevelen aan 
anderen. Zeer leuk om te 
doen, eenvoudig en zeer 
hanteerbare oefeningen. Een 
ware handleiding voor het 
leven! 

Ik vind de cursus goed. Alleen al door in het stemmingsdagboek de 
plezante dingen te noteren, heb ik ingezien dat ik eigenlijk niet altijd 
reden heb om depressief te zijn. Ik wist niet, dat ik ondanks alles, 
toch nog zo veel plezante dingen deed per dag. Het moeten niet altijd 
grote dingen zijn, die het leven goed maken.... 
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Zorg & Werk portaal 

ESF project: ‘depressie en werk’ in samenwerking met 

verschillende partners: 

 

Ziekteverzuim voorkomen:  Werkcontinuering / hervatting 

           

    Betrokkenheid werkgever + Blijvende opvolging 

 



Zorg & Werk portaal 

Zorgcoachen Trajectbegeleiders 

Werkgever 

HUIDIGE 
SITUATIE 



Zorg & Werk portaal 

Zorgcoachen Trajectbegeleiders 

Werkgever 

GEWENSTE 
SITUATIE 



Zorg & Werk portaal 

Informatie   Preventie 
 

Know-how   Tools & tips: online dagboek 
 

Literatuurlinks  Coachingsprogramma 

 



Zorg & Werk portaal 

=> Duurzame samenwerking tussen alle partijen 
      

 



Zorg & Werk portaal 

Stappenplan 
      

 



Zorg & Werk portaal 

 
      

 

Online “Mijn leven en werk” dagboek peilt naar stemming en 
energiebalans 

Coachée registreert thuis tussen de 
begeleidingsgesprekken door 

Coach en coachée bespreken inhoud en resultaten tijdens de begeleidingsgesprekken 



 

 

 

 

Online dagboek 



 

 

 

 

Online dagboek 

OF 



 

 

 

 

Online dagboek 



Thomas More 



GZ anno 2013 
 
 

 

 

 

 

 
Van Daele, Vansteenwegen, Hermans,  

Van Audenhove, & Van den Bergh (2013) 



GZ anno 2013 

• Kleur je Leven, als Vlaams voorbeeld van een online 
interventie rond depressie, met prototypische kenmerken 
 

• Visie van hulpverleners uit de gezondheidszorg  rond online 
tools voor geestelijke gezondheid 
– Thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen 

– Leuvense huisartsen 

 



GZ anno 2013 



Thuisverpleegkundigen 

• Just-in-place, just-in-
time 

• Visueel 
 

• Aanreiken informatie 
• Zorgpartner 

• Techniek te moeilijk 
• Geen tijd om  

ondersteuning te 
bieden 

• Bezoeken meer nuttig invullen 
• Barrières bij gebruikers 

wegwerken 
• Willen zelf minder vroeg 

afhaken 
• Geen tijd om  

ondersteuning te bieden 

• Geen deel takenpakket 



Huisartsen 

• Lage kost en drempel 
• Objectiveren evolutie 
• Aanpakken tijdsdruk 

consult 

• Weinig 
geïndividualiseerd 

• Hoge bijkomende 
werklast 

• Afhankelijk van 
motivatie deelnemers 

• Bekendheid en 
vooroordelen 

• Anderstalige interventies 
• Gids voor onervaren artsen 
• Drop-out 
• Kennis huisarts aanbod en 

inhoud 
• Matchen patiënt en interventie 
• Kwaliteitsgarantie 
• veiligheidsgarantie 

• Suïcidaliteit 
• Realiteits- 

vervreemding 
• Blindelings volgen 

richtlijnen 



GGZ anno 2015 
 

 

 

 

 

 

 
Schrauwen, Kalkan,  

Daniëls, Jacobs, & Van Daele (2015) 



GGZ anno 2015 

 Exploratief onderzoek 

 Kwantitatief: online vragenlijst - 78 GGZ-professionals 

 Kwalitatief: focusgroep & interviews - 11 GGZ-professionals  

 

 Focus: visie ten aanzien van technologische 
innovaties binnen de GGZ 
 

     



 Unified theory of acceptance and use of technology 
 

 

 

 

 

 
 

Venkatesh, Morris, Davis, & Davis (2003) 

4 

GGZ anno 2015 

 Prestatieverwachting 

 

 Inspanningsverwachting 

 

 Attitude t.a.v. technologiegebruik 

 

 Sociale invloed 

 Faciliterende omstandigheden 

 

 Zelfredzaamheid 

 

 Angst 

 

 Intentie tot gebruik 



Prestatieverwachting 
 Technologische applicaties staan met toe om doeltreffender te werken. 

 

 Als ik denk aan mensen die zich heel moeilijk open kunnen stellen, die heel weinig 
basisvertrouwen hebben, die heel verlegen zijn, die eigenlijk in hun bolster zitten, dan kan 
online contact dienen om de vertrouwensband op te bouwen en gaandeweg een openheid te 
creëren […] Dan is er eerst afstand, maar gaandeweg kan je zo wel een betere vertrouwen 
creëren om je therapeutische relatie op verder te bouwen. 

4 7 1 

4,87 



Inspanningsverwachting 
 Technologische applicaties leren gebruiken is gemakkelijk voor mij. 

 

 Nee, ik vind dat niet altijd even gemakkelijk.  

 Voor mezelf vind ik het op alle gebieden gemakkelijk.  

 

 

4 7 1 

4,75 



Attitude t.a.v. technologiegebruik 
 Technologische applicaties maken begeleidingen interessanter. 

 

 Ik moet dan wel zeggen, dat onze sector over het algemeen daar weigerachtig tegenover 
staan. Ze kennen dat niet, ze zijn een beetje angstig voor het internet en het online werken 
met mensen. 

4 7 1 

4,65 



Sociale invloed 
 In het algemeen staat de sector open voor het gebruik van technologische applicaties. 

 

 Onze sector staat daar in het algemeen weigerachtig tegenover staan. Ze kennen dat niet, ze 
zijn een beetje angstig voor het internet en het online werken met mensen. 

 Je hebt een hele grote middengroep waar mensen denken ‘ach ja, het is er nu toch, dat wordt 
wat voorgetrokken en ik loop wel mee’. 

4 7 1 

3.73 



Faciliterende omstandigheden 
 Ik beschik over de nodige omkadering om technologische applicaties te gebruiken. 

 

 Ik denk dat er veel mensen zijn die weinig weten over het bestaande aanbod. Je moet zelf 
echt wel op zoek gaan naar wat er allemaal bestaat. Daar zou men transparanter in kunnen 
zijn. 

 

 

4 7 1 

3.91 4.35 3.58 



Zelfredzaamheid 
 In (combinatie met) mijn hupverlening kan ik technologische applicaties gebruiken, zonder 

dat iemand me hoeft te helpen. 
 

 Bij een nieuw programma of zo, moet ik het ook wel eerst is uitpluizen. Eenmaal dat achter de 
rug is, vind ik mijn weg wel, ja.  

 … Ik neem aan dat dat niet bij iedereen het geval is. 

 

4 7 1 

4.38 



Angst 
 Ik aarzel om technologische applicaties te gebruiken omdat ik schrik heb om fouten te maken 

die niet kunnen worden rechtgezet. 

 

 De onwetendheid, onbekendheid is onbemind … Ik denk dat dat gaat over een angst voor 
hulpverleners: ‘Ga ik dat zelf allemaal wel snappen, dat programma?’ 
 

 

4 7 1 

2.75 



Intentie tot gebruik 
 Ik ben van plan om technologische applicaties te gebruiken in de komende maanden. 

 

 Ik heb gewoon veel te veel vraagtekens. En ik denk, dat is allemaal een evolutie… 

 Ik denk wel dat ik in de toekomst ook zelfstandig iets zal implementeren. 

4 7 1 

4.02 



Conclusie 
 2013: Hulpverleners kunnen genuanceerd nadenken over de 

toepassingsmogelijkheden van online tools en technologie 
 Stellen daarbij de patiënt/cliënt centraal 

 

 2015: neutrale houding van hulpverleners, maar toch aspecten die 
aandacht vereisen 
 Sociale invloed 

 Faciliterende omstandigheden 

 Caveat: kleinschalig onderzoek, kans op bias = reëel 



Vervolg 
 Herneming onderzoek, grootschaliger, kritische stemmen beter naar voor 

laten komen 

 Ook visie van die andere belangrijke actor, patiënten, aan bod laten komen 
 in samenwerking met het VPP 



Conclusie 





Nog vragen? 



Contact 

• sofie.mertens@iswlimits.be 

 

• tom.vandaele@thomasmore.be 
@TomVanDaele 
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