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De wereld anno 2018
The big four
Gebruikersprofielen

The Big Four! (Or Three?)

2a Gebruiksprofielen Jongeren…
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Tijdsscroller

Gewoonte
swipper

Mediavreter

2b Gebruikersprofielen
Volwassenen…

Disruptor

Struggler

Resistor

De mogelijkheden van sociale
media (als online hulp)

De belangrijkste conclusie’s op een rij’tje…
• Meerwaarde bij processen: engagement, assessment, interventie en
evaluatie
• Meerwaarde aangetoond in aanverwante sectoren:
meer interactie met anderen, verhoogde toegankelijkheid (ook tot
informatie), peer support, algemene gezondheidsscreening, …
• Focus van onderzoek ligt op ethiek, gebruik is minder ‘gesofisticeerd’ dan
andere ICT-toepassingen
• Weinig studies over ‘gedragsverandering’ en ‘effecten’

Meerwaarde bij processen: user-engagement
• Bereiken van cliënten
• Waar de cliënt is

• Vb. negatief online gedrag omturnen tot deelname (vb. drughulp)

• Toegankelijkheid en ondersteuning

• Vb. moeilijk bereikbaar
• Vb. voorkeur voor online communicatie

• Contact leggen en/of behouden
• Vb. opvolgen na ontslag

• Beperkingen

• Vb. digitale kloof
• Vb. afhaken
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Meerwaarde bij processen: assessment

Meerwaarde bij processen: interventie

• Gebruik beperkt zich tot informatie nodig voor assessment
bijvoorbeeld via Wiki’s

• Uitbreiden van sociaal netwerk van professional én client
• Groot bereik

• Vragenlijst?
• Beperkingen:
• Betrouwbaarheid van de informatie

• Vb advocacy, maatschappelijke empowerment en fundraising (Barsky, 2017)

• Betrouwbaarheid van de interventie
• Vb. game-regels dienen als protocol

• Beperkingen:
•
•
•
•

Misinterpretatie omdat men ‘instant’ reactie verwacht
Kanaalreductie (niet-verbale clues worden gemist)
Sommige situaties zijn niet geschikt voor online interventie (vb. misbruik)
…

Meerwaarde bij processen: kwaliteitsevaluatie
• Beperkt gebruik
• Beperkingen:
• Negatieve evaluaties kunnen een eigen leven gaan leiden (vb. blogposts, …)

Overzicht onlinehulptoepassingen voor welzijn en gezondheid (Bocklandt, 2016)
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Whatsapp en messenger gebruiken als
reminders voor afspraken komen we frequent
tegen in de werking van sociale diensten van
OCMW’s.

Algemene
randvoorwaarden
Beleid rond sociale media
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Algemene randvoorwaarden
• Een sociaal media(wijs)beleid met aandacht voor
• Kwaliteitscriteria en aangepaste ICT-infrastructuur
• De juiste selectie van sociale media(functies)
• (Sociale) mediawijsheid van personeel en cliënteel

Randvoorwaarden voor het implementeren van onlinetoepassingen in welzijnswerk
(N = 101). (Bocklandt, De Zitter, Saelens & Saelens, 2013, p. 59).

Een mediawijsbeleid met focus op…
• Missie en visie en doelstellingen die je wil bereiken
• Een omschrijving van de verschillende doelgroepen
(personeel/cliënteel) en hun vereiste competenties
• De acties die je onderneemt n.a.v. je doelstellingen
• Juridische, ethische aspecten en veiligheid
• Technische aspecten / ICT-infrastructuur
• Zorg voor voldoende tijd, middelen en expertise
• Verdeling van rollen en taken
• Monitoring en evaluatie
Van Hecke & Bocklandt (2015)

De juiste selectie van
sociale media(functies)

Mediawijsheid van personeel en cliënteel

Communicatie

Doelstelling

Doelstelling

Doelstelling

Doelst

mix /
doelgroep

1

2

3
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Offline
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…

…

…

…
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Een competente online
hulpverlener is:
• Bovenal een competente
hulpverlener …
• Met adequate mediawijze
competenties

communicatie
Online
communicatie
(sociale media)
Blended
communicatie

Bocklandt, P., Franssen, V. & Vanhove, T. (2015)E-book Sociaal
Werk netwerkt online, p.18.
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Over eigendom
Kansen/Risico’s, Privacy en Ethiek van sociale media in
Welzijn en Zorg …

Privacy-instellingen

Digitale voetafdruk &
Privacy-instellingen

Privacy-instellingen zorgen ervoor dat je
informatie zoveel mogelijk afgeschermd wordt
van andere gebruikers. Je kan je niet beveiligen
tegen hetgeen Facebook (e.a.) over jou en je
cliënten te weten komt.

Wat verzamelt Facebook over jou?
• Facebook verzamelt PII: Personally Identifiable Information.
• Alles wat je post, liket, met wie je bevriend bent.
• Hoe lang je naar een bepaalde website surft.
•…
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Waarom verzamelt facebook deze informatie
over mij?

Privacy &
Data-kapitalisme

Gedragsgegevens & Privacy Paradox
• Heeft dit op korte termijn tastbare effecten?
Heel waarschijnlijk niet. Net daarom liggen veel mensen niet wakker
van de privacy-kwestie, het lijkt allemaal zo ver van ons bed. Zoals
alles wat met het verzamelen van data te maken heeft zijn de effecten
vaak onrechtstreeks maar daarom niet minder effectief.
• Privacy Paradox: ‘de neiging om privacy belangrijk te vinden, maar er
niet of nauwelijks naartoe te handelen’

GDPR of de AVG (mei 2018)

Juridische randvoorwaarden

Over beroepsgeheim
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Over grenzen en ethiek
Meer info https://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie/05-publicaties/werkmap-fiche-beroepsgeheim.pdf

Ethiek en Technologie

Een voorbeeld uit de praktijk

Technologie oefent een invloed uit op menselijke gedragingen,
verwachtingen en onze manier van denken (Zowel Bewust als
Onbewust). (Eynikel, 2017)
Hoe kan technologie op een wenselijke manier ingeschakeld worden in
de begeleiding van mensen?

Stefan werkt als begeleider in de integrale jeugdzorg. Hij merkt dat
onder andere zijn IB Jaimy zeer actief is op sociale media. Hij vraagt
zich af of hij dit niet zou kunnen inzetten in begeleidingen. Hij ziet
hiervoor diverse mogelijkheden. Hij zou bv: whatsapp kunnen
gebruiken om afspraken te maken? Om te communiceren over
begeleidingsthema’s? Of om contact te zoeken gedurende moeilijke
momenten zoals gedurende fuges…

Randvoorwaarden IM-apps

Privacy-voorwaarden

• Maak duidelijke afspraken over wat je wel en niet bespreekt via dit
medium. Bied consequent andere contactmogelijkheden aan waar nodig
en wenselijk.

• In geval je deze apps gebruikt voor cliëntcontacten dan is een eerste,
evidente voorwaarde dat je dat kan doen met een ‘werk-smartphone’ en
daarvoor je eigen device (en telefoonnummer) niet moet gebruiken.

• (Als je chats of berichten opslaat in de cloud, dan vervalt het voordeel van
end to end encryptie. Maak je bijvoorbeeld een backup in Google Drive,
weet dan dat Google de inhoud van die berichten kan lezen. )
• Zoals voor elke app geldt: zorg dat je telkens de laatste nieuwe versie hebt,
tijdig updaten dus.
• Zorg er natuurlijk voor dat je smartphone beveiligd is (met pin, teken,
vingerafdruk,…). End to end encryptie heeft weinig zin als iedereen zomaar
in je smartphone kan rondneuzen.

• ‘Instant messaging’ creëert zoals de naam het zegt de verwachting van een
snelle, zelfs onmiddellijke respons. Maak hier duidelijke afspraken over,
wanneer ben je wel en niet bereikbaar, welke antwoordtermijn is
realistisch,…
• Denk eraan dat deze apps vaak een leesbevestiging-functie hebben: de
zender kan dus nagaan wanneer de ontvanger het bericht heeft gelezen en
of er eventueel tijd zit tussen lezen en effectief beantwoorden.
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Maakt die encryptie Whatsapp nu tot het
walhalla van privacy?

1. Mogelijke technische antwoorden!
h ttp s://w w w .k e n n isp le in .b e /D o c u m e n ts/in sta n t% 2 0 m e ssa g in g % 2 0 e n % 2 0 p riv a c y .p d f? W e b = 1

De Morele Dilemma-Methode (Graste, 2003)
1. Formuleer het dilemma:
• Wat is er aan de hand?
• Beschrijf de situatie.
• Beschrijf de ethische vraag.
à De optimale zorg voor cliënten vs. de nood om jongeren te beschermen
(privacy)
• Geef een intuitief antwoord

2. Het Morele Dilemma !

2. Benoem de waarden en normen
• Welke normen en waarden zijn in geding?

Dilemma-Methode (2)
3. Vind alternatieve mogelijkheden:
• Welke mogelijkheden zijn er om uit het geformuleerde dilemma te komen?
à Cf. Technische maar ook inhoudelijke antwoorden!
• Schrijf deze mogelijkheden in steekwoorden op

4. Maak een afweging en een keuze
• Verplaats je in de voorbeeldgever ‘wat zou je doen als je in zijn schoenen
stond’.
• Maak als groep een afweging van de beschreven argumenten
• Staat de voorbeeldgeven nog achter zijn/haar handelwijze.
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