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Dankwoord

G

raag willen we dit dankwoord richten aan alle personen en organisaties die ons in staat
gesteld hebben om deze methodiek te helpen ontwikkelen.

Een gloednieuwe methodiek ontwikkelen kan enkel in nauwe samenwerking met het werkveld,
de praktijk in de eerstelijnszorg, welzijn en onderwijs. Daarom willen we de basiswerkers,
beleidsverantwoordelijken en directies uit het werkveld bedanken voor hun medewerking en
het delen van hun expertise: OHUP, De Druglijn (en in het bijzonder Tom en Katrien), Awel
(Sybille), het Boysproject (CAW De Terp), Webnanny (Liesbet), Opvoedingslijn (Ilse), VCLB
(Piet), VCLB Waas en Dender (Karen), VCLB Gent (Nancy), JAC Brugge (Machteld), JAC Gent
(Frances en Michiel), JAC Midden West-Vlaanderen, JAC Geraardsbergen, JAC Kempen, JAC
Limburg, JAC Menen, JAC Middenkust, JAC Vilvoorde, JAC Waasland, JAC Westhoek, Stuvo
Katho Kortrijk, Stuvo Brugge, SovoArte Gent (Charlotte en Ellen), Sovo Plantijn Antwerpen,
Sovehb Erasmushogeschool Brussel, StuvoKH Kempen, STUVOOR KHL Limburg, STUVOX
Hogeschool Limburg, Socius PH Limburg, SOVOKaHo Sint-Lieven, STUVO West, CLB Waas
en Dender, CLB Poperinge en EXPOO (Nele).
Een bijzondere dank gaat uit naar Expoo en de leden van de Methodiekkring E-maildienstverlening. De Arteveldehogeschool begeleidde de kring bij het zoeken naar een eigen
methodiek omtrent e-maildienstverlening. We verkregen de toestemming om zowel de
interne documenten als de transcripten die voor het eigen proces ter beschikking werden
gesteld voor dit onderzoek te gebruiken.
Door binnen te mogen kijken in de dagelijkse praktijk van het organiseren van e-mailhulp en
van het beantwoorden van e-mailhulpvragen, kregen we een diep en noodzakelijke inzicht
in e-mailhulp. Methodiek komt slechts in het gebruik tot leven en is daardoor steeds aan
verandering onderhevig. De projectmedewerkers wensen de e-mailhulpverleners veel succes
met het eigen maken van deze methodiek!
Saskia Saelens, Anniek Vandecasteele, Tim Vanhove, Philippe Bocklandt & Hendrik Debruyne
Gent, december 2012
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Inleiding

W

anneer de samenleving online gaat, volgt het sociaal werk. En inderdaad, de voorbije
decennia was de digitalisering één van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen.
Er is dan ook geen ontsnappen aan digitale communicatie in het brede welzijnswerk, een
uitdaging van formaat voor de uitbouw van online hulpverlening (Bocklandt e.a., 2011).
Onlinehulpverlening zit in de lift: zo beantwoordde De Druglijn 3.256 telefoongesprekken en
2.491 e-mails in 2011. Dit is een daling met 13% voor telefoongesprekken en een stijging van
38% voor e-mailvragen (De Druglijn, 2012). Awel, de vroegere Kinder- en jongerentelefoon,
verwerkt 20 tot 30 e-mails per dag, met een hoogtepunt van 700 e-mails in de maand januari
2011. De verwachtingen zijn dat dit enkel nog zal stijgen.
Het onlinehulpaanbod is divers en kent verschillende vormen. Gaande van websites met tips
en advies, links, leestips, faq’s, getuigenissen, verhalen, nieuwsberichten tot een interactief
aanbod met internetfora, e-mail, chat, gespreksgroepen, sociale netwerksites, serious
games en allerlei zelfhulpinstrumenten … Het boek ‘Niet alle smileys lachen. Onlinehulp in
eerstelijnswelzijnswerk’ (Bocklandt, 2011) geeft onder andere een uitstekend overzicht van de
verschillende vormen van onlinehulp.
Voorliggende methodiek wil een houvast bieden voor zowel het opzetten als het uitvoeren van
hulp- en dienstverlening via e-mail. Deze methodiek werd ontwikkeld vanuit een onderzoek
van de concrete werkpraktijk in de eerstelijnszorg, de welzijnssector en de onderwijssector.
De focus werd er gelegd op organisaties die werken voor en met jongeren. Hoewel jongeren
zowat allemaal online zijn, is de stap naar onlinehulpverlening in deze sectoren nog niet altijd
gezet. Deze uitdaging kan ondersteund worden met deze methodiek voor e-mailhulpverlening.
De onderzoeksresultaten en e-mailmethodiek vertrekken van e-mail als het enige kanaal
waarlangs de hulpverlening verloopt. De zogenaamde ‘blended’ hulpverlening, het combineren
van face to face met onlinehulpverlening, wordt hier dus niet besproken. De structuur van deze
methodiek ziet er als volgt uit: vooreerst worden de methodologische keuzes beschreven
alsook de weg die werd gevolgd om tot deze bevindingen te komen.

5

Hoofdstuk 1 behandelt de randvoorwaarden bij de opstart van volwaardige e-mailhulpverlening.
Hiertoe worden kenmerken, voor en nadelen van e-mailhulp theoretisch gekaderd. De
visie op (online) hulpverlening en de positionering van e-mailhulp ten opzichte van andere
hulpverleningsvormen komt er aan bod: welke doelgroep wordt beoogd? Welke onderwerpen
kunnen al dan niet via e-mail beantwoord worden? Hoe zal die e-mailhulpverlening zich
verhouden ten aanzien van het andere, reeds bestaande hulp- of dienstverleningsaanbod?
Hoofdstuk 2 reikt bevindingen en aanbevelingen aan omtrent het praktisch en organisatorisch
opzetten van e-mailhulp. Ook deontologische aspecten komen hierbij aan bod.
Hoofdstuk 3 is de concrete uitwerking van de e-mailmethodiek, gebaseerd op de onderzoeksresultaten binnen het Vlaamse welzijnswerk. Het procesmatig verloop van e-mailhulpverlening
wordt uit de doeken gedaan bij de methodiek in de lengte (3.1). Hier worden de stappen
geformuleerd die worden gezet in het aanbieden van e-maildienstverlening en het formuleren
van een e-mailantwoord. Als e-mailbeantwoorder kan men direct aan de slag met deze
concrete e-mailmethodiek. Vervolgens staan in de methodiek in de breedte (3.2) de actoren
centraal: wie is die e-mailhulpvrager en (hoe) kan je rekening houden met zijn of haar context?
Wie is de beantwoorder en hoe stelt die zich op als hulpverlener of dienstverlener? Zijn er nog
andere personen die hier een rol in (kunnen) spelen? In de methodiek in de diepte (3.3) wordt
aandacht besteed aan specifieke vaardigheden, technieken en competenties die zorgen voor
meer kwaliteit in het e-mailantwoord en in de e-maildienstverlening.
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Leeswijzer
OptiM@IL - Een nieuwe methodiek voor e-mailhulpverlening is geen kant en klaar receptenboek voor
succesrijke e-mailhulpverlening maar omvat wel diverse kaders die organisaties uitdagen om een
eigen invulling en inkleuring te geven aan e-mailhulpverlening.
Naast beschrijvingen en vragen die tot reflectie aanzetten, biedt deze methodiek ook:

Voorbeelden die illustreren hoe deze aspecten worden aangepakt in welzijnswerk

Vaststellingen vanuit het onderzoek
Aanbevelingen en tips

Wie meer wil lezen over onlinehulp in het algemeen kan het boek ‘Niet alle smileys lachen. Onlinehulp
in eerstelijnswelzijnswerk’ (Bocklandt, 2011)
of de website onlinehulponderzoek van de Arteveldehogeschool raadplegen:
www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulponderzoek/
of de website van het expertisenetwerk onlinehulp raadplegen:
www.expertonlinehulp.be
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De methodologie van methodiekontwikkeling

H

et ontwikkelen van een nieuwe methodiek gaat niet over een nacht ijs.
Methodiekontwikkeling kent een eigen methodologie, waarbij praktijkervaring gewaardeerd
wordt en tegelijk wetenschappelijke onderbouw
verkrijgt. Door het wetenschappelijk onderzoek
te focussen op de reeds bestaande e-mailpraktijk
kan een methodiek uitgebouwd worden die vertrekt van de praktijk, maar tegelijk ook systematiserend en dus vernieuwend werkt.
Methodiek is de leer van de methode of ‘de weg
waarlangs’. Vijf centrale vuistregels voor methodiek maken dit duidelijk (Vlaeminck et al, 2007):
1.		

8

Een methodiek zit sterk geënt op de praktijk. Methodiek erkent en archiveert ervaringskennis uit goede praktijken én spoort
kritisch en alert nieuwe kennis op. Daarom
koppelen we een kader voor het ‘sorteren’ van nieuwe kennis aan reflectie op
praktijkervaringen.

2.		

Methodiek krijgt bij elke hulpverlener een
persoonlijke kleur. Bij de concrete toepassing zal een methodiekgebruiker de technisch-instrumentele kant van de methode
koppelen aan authenticiteit. Daarom zijn
deze aanbevelingen geen dwingend keurslijf maar aansporingen om als e-mailbeantwoorder en/of als organisatie eigen keuzes
te maken.

3.		

Methodiek veronderstelt een mix van correct tellen (cijfers) en accuraat vertellen
(letters). Elke methodiek heeft nood aan het

4.

nauwkeurig ordenen van cijfergegevens én
aan heldere verhalen die de cijfers in een
context plaatsen.

Voorliggende ‘practice-based’ methodiekontwikkeling werd daarom stevig gefundeerd via deze
onderzoeksstappen:

Methodiek biedt houvast bij het reflecteren
op het handelen. De dagelijkse praktijk
noopt tot het nemen én funderen van keuzes voor zichzelf én voor derden. Methodiek
biedt een kapstok aan. Daarom beoogt dit
document voldoende aanzet te zijn tot het
maken van bewuste keuzes in de dagdagelijkse e-mailhulpverlening.

•

Desk research: Wetenschappelijke artikels
en boeken over online en e-mailhulpverlening werden onderzocht. De verkregen
literatuur werd geanalyseerd aan de hand
van een codeerschema (zie bijlage p. 60).
Maar ook de onlinepraktijk zelf werd grondig doorgelicht. Naast Vlaamse voorbeelden
van e-mailhulp, werd ook Nederland van
naderbij bekeken, zoals Grip-op-je-dip (emailservice voor jongeren rond depressie),
Sensoor en de Stichting Korrelatie.

•

Analyse van e-mailprotocols en interne
beleidsdocumenten: Vlaamse welzijnsorganisaties werden gevraagd om alle interne
documenten en verslagen met betrekking
tot e-mailhulpverlening te bezorgen. In
Vlaanderen zijn er echter vrij weinig uitgewerkte e-mailprotocols aanwezig, hoewel
wel vaak een of andere vorm van e-mailbeantwoording, e-mailhulp- of dienstverlening
in praktijk wordt gebracht. Ook Nederlandse
organisaties werden hierin betrokken. Er
werd een vragenlijst rondgestuurd naar alle
165 JAC’s, naar alle Stuvo’s en CLB’s van
Vlaanderen met de vraag om interne beleidsinstrumenten ter beschikking te stellen.
36 organisaties reageerden positief.

•

Analyse van e-mailtranscripten: 96 e-mailtranscripten waarvan de organisaties tevreden of ontevreden waren met de antwoorden,

5.		 Methodiek erkent professionele intuïtie,
stille kennis, pragmatiek en spoort aan tot
systematiek. Methodiek erkent de kracht
van onuitgesproken kennis die het dagelijks
handelen aanstuurt. Daarom poogt deze
OptiM@IL-methodiek een bijdrage te leveren aan het onderbouwen van het dagelijks
handelen.
Om deze vuistregels te volgen, is het nodig om
de praktijk van e-mailhulpverlening te begrijpen
en te onderzoeken. Doordat de focus lag op
e-mailhulpverlening voor jongeren, werd de
e-mailpraktijk in de eerstelijnszorg, de welzijnssector en de onderwijssector onderzocht.
Daarbinnen werden enkele belangrijke organisaties betrokken bij het onderzoekswerk: de
Jongeren Adviescentra (JAC) van de Centra
Algemeen Welzijnswerk (CAW), de Vlaamse
Opvoedingslijn, De Druglijn, Awel (de voormalige
Kinder- en jongerentelefoon), de Centra voor
Leerlingenbegeleiding (CLB) en de studentenvoorzieningen van hogescholen (Stuvo).

werden gecodeerd en geanalyseerd. 68 van
de 96 transcripten bleken eenmalige mails (1
vraag gevolgd door 1 antwoord) te zijn en 28
transcripten waren zogenaamde mailtreinen
(na het eerste e-mailantwoord volgen 1 of
meerdere reacties). De codeerschema’s zijn
in bijlage te vinden. Citaten uit de transcripten staan links in een gekleurd kadertje.
•

•

•

Focusgroep met beleidsmakers uit welzijnsorganisaties: Op 27 februari 2012 werden de resultaten uit de analyse van literatuur en werkdocumenten getoetst en verfijnd bij vertegenwoordigers van VCLB, JAC
Gent, Opvoedingslijn, De DrugLijn, Awel,
vzw Webnanny. Op deze focusgroep kwamen via enkele stellingen (zie bijlage p. 63)
thema’s aan bod die te maken hebben met
organisatiekeuzes, visie en positionering van
e-mailhulpverlening in het totale hulpverleningsaanbod. Citaten uit de focusgroep
staan rechts in een gekleurd kadertje.
Rondetafelgesprek met praktijkwerkers.
Op 13 juni 2012 werd het methodiekvoorstel afgetoetst bij praktijkexperts. Ervaren
e-mailbeantwoorders uit De Druglijn,
Awel, Webnanny, JAC Gent, JAC Brugge,
Opvoedingslijn, VCLB Waas & Dender verzorgden zo een feedbacklus rond de vertaalslag van de methodiek. Voor vragen en
stellingen, zie bijlage. Citaten uit het rondetafelgesprek staan rechts in een gekleurd
kadertje.
Opstart e-mailhulp bij EXPOO: Het expertisecentrum voor opvoedingsondersteuning
EXPOO werd begeleid bij het opzetten van
een nieuwe methodiek voor e-mailhulpverlening rond opvoedingsondersteuning.
Het doel van dit proces was samen met de

•

basiswerkers een ‘methodiekdrager’ als instrument te ontwikkelen. In vier bijeenkomsten werden verschillende thema’s bevraagd
en besproken. De methodiekdrager, genaamd ‘Leidraad voor e-maildienstverlening
in opvoedingsondersteuning’ werd in september 2012 bij de opvoedingsondersteuningsorganisaties verspreid.

en 21 mei 2012. Deze begeleidingscommissie bestond uit Tom Evenepoel (De Druglijn),
Nele Travers (Expoo), Sibille Declercq (Awel),
Charlotte Gooderis en Ellen Deblander
(SovoArte Arteveldehogeschool), Nancy
Dorme (VCLB Gent) en Pascal Verhoest
(Directeur onderzoek en dienstverlening
Arteveldehogeschool).

Begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie gaf feedback, advies en kritiek
en faciliteerde de voortgang van het onderzoek. Ze kwam samen op 14 december 2011

Onderstaand schema zet nog eens alle stappen
op een overzichtelijk rijtje.

De onderzoeksstappen

Focusgroep met
beleidsmakers in
welzijnsorganisaties

Analyse van
e-mailtranscripten

Analyse van
e-mailprotocols en
beleidsdocumenten
in welzijnswerkorganisaties

Literatuurstudie en
deskresearch

Rondetafel met
praktijkwerkers

OptiM@IL

Procesbegeleiding
EXPOO
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1. visie op en positie van e-mailhulp
Wat is e-mailhulp?
Onlinehulpverlening omvat “elke hulpverleningsinterventie waarbij gebruik gemaakt wordt van
informatie- en communicatietechnologie die gericht is op de bezoeker/hulpvrager en zijn omgeving, met het oog op het verhogen van het welzijn in de ruimste zin van het woord. Het doel van
de hulp kan verschillend zijn: het verlenen van
info en advies; het bieden van een luisterend oor
(presentie) of ondersteuning. Ook begeleiding,
behandeling en nazorg behoren tot de mogelijke doelen. Onlinehulp kan verlopen via allerlei
digitale communicatiekanalen” (Beelen, 2011, p.
44-45).
E-mailhulpverlening is een onderdeel van onlinehulp: “E-mail of mail is elektronische post die
via het internet wordt verstuurd. Bij e-mailhulpverlening maken hulpverlener en cliënt gebruik
van e-mail als communicatiemiddel. De hulpvrager stuurt zijn hulpvraag in de vorm van een email naar een organisatie of een hulpverlener en
krijgt vervolgens via dezelfde weg een antwoord.
Hulpverlener en hulpvrager gaan via het heen en
weer sturen van mails een proces aan van vraagverheldering, informatie, advies, ondersteuning of
begeleiding.” (Beelen, 2011).

communicatievorm’, binnengeslopen vanuit het
dagdagelijks leven. Vanuit deze kijk is het beantwoorden van e-mails geen expliciete keuze of
een weloverwogen beslissing. Doch, van zodra
een hulpvrager een e-mailadres van de organisatie of van één van haar medewerkers ter beschikking heeft en gebruikt, staat de organisatie voor
de uitdaging om een standpunt in te nemen ten
opzichte van deze communicatievorm en al dan
niet een ‘e-mailhulpbeleid’ uit te werken.

“Het simpele feit dat er een e-mailadres bestaat
en publiek bekend gemaakt wordt, betekent
dat je verplicht bent als organisatie om alle
e-mailvragen te antwoorden.”
“En uiteraard vereist dat de elementaire
beleefdheid, als je een vraag krijgt, van een
antwoord te geven. Dat antwoord kan ook zijn
van ‘wij gaan niet in via mail op uw vraag’. Dat is
ook een antwoord.”
“Ik vind dat e-mail niet iets is dat je er zomaar
bij kunt doen. Je moet dat echt een plaats
geven in je werk.”
(Focusgroep met beleidsmakers)

Deze theoretische omschrijvingen blijken in de
praktijk moeilijk te hanteren. Sommige organisaties waar hulp- of dienstverleners regelmatig
e-mailen met hulpvragers vinden vaak dat ze
niet aan e-mailhulpverlening of -dienstverlening doen. Ze beschouwen dit slechts als ‘een
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Wat zijn de kenmerken van
e-mailhulpverlening?
Enkele belangrijke kenmerken van e-mailhulpverlening zijn:
• Asynchroniteit: E-mailhulp is “individuele onlinehulp met uitgestelde interactie” (Beelen,
2011). Voor de hulpverlener heeft deze uitgestelde interactie tot gevolg dat er tijd komt voor
collegiale consultatie, overleg en reflectie vooraleer een antwoord wordt gegeven. Hierdoor is
het antwoord op de hulpvraag meer doordacht
en eventueel gedragen door meerdere hulpverleners. Dit wordt als een groot voordeel gezien.
Voor de hulpvrager heeft dit als nadeel dat hij
op zijn antwoord moet wachten maar biedt
daarentegen het voordeel dat hij zelf ook kan
nadenken over zijn vraag en het antwoord of de
antwoorden rustig kan (her)lezen.
• Afstand in plaats en tijd: Uitgestelde interactie
betekent ook dat er afstand is in plaats en tijd
tussen het verzenden en het ontvangen. Zo
kunnen er enkele dagen tijd zitten tussen het
schrijven van een e-mail en het lezen ervan,
waardoor de situatie al veranderd kan zijn. Hier
kan naar gevraagd worden in het antwoord
(Evenepoel, 2011b). Voor de hulpvrager is het
vaak onduidelijk wanneer het antwoord komt
en bij sommige vragen is dat lastig. De meeste
organisaties vangen dit op door een minimale
antwoordtermijn (bijvoorbeeld van 3 werkdagen) vast te leggen en hierover te communiceren via de website of een disclaimer. Men kan,

dankzij de zich steeds uitbreidende technische
mogelijkheden, te allen tijde en van op elke
plaats een e-mail versturen.
• Anonimiteit: De mogelijke anonimiteit helpt
vooral mensen met een taboeprobleem (zoals
druggebruik, (seksueel) misbruik, zelfverminking …). De e-mailhulpvrager kan gebruik maken van een zogenaamde ‘nickname’ of pseudoniem. Vercauteren-Visscher (2007) geven
aan dat de anonimiteit een sterke motivatie is
voor jongeren met depressieve klachten om
voor e-mailhulp te kiezen. Grotere bereikbaarheid zorgt samen met de mogelijke anonimiteit
algemeen voor een lage drempel.
• Kanaalreductie: Net als andere vormen van
onlinehulp is ook e-mailhulp onderhevig aan
kanaalreductie. Er is geen non–verbale communicatie aanwezig, zoals de klank van een
stem, intonatie of mimiek waardoor heel wat
informatie op betrekkingsniveau wegvalt.
Emoties kunnen niet volledig in geschreven
taal nagebootst worden. De hulpverlener moet
het doen met wat er in de e-mail aan informatie staat en dat is soms erg weinig. Dit kan
misverstanden teweegbrengen. Anderzijds kan
het ontbreken van non-verbaal gedrag ook een
voordeel zijn omdat de hulpverlener niet wordt
beïnvloed door de aanwezigheid van de cliënt
(zoals vooroordelen op basis van uiterlijk).

het geven van een goed e-mailhulpantwoord
bemoeilijken. De e-mailhulpvraag kan verkeerd geïnterpreteerd worden waardoor het
e-mailantwoord niet (of slechts gedeeltelijk)
aansluit op de vraag. Vraagverheldering wordt
dan ook vaak als eerste stap ingebouwd (zie
p. 30). Er kan evenmin nagaan worden of de
e-mailhulpvrager het antwoord wel juist
interpreteert.
• Digitale voetafdruk: De e-mailinteracties staan
online geboekstaafd en zijn daarom vaak na te
gaan. Een e-mail kan ook uitgeprint of op een
website gezet worden. Het voordeel hiervan is
dat de e-mailbeantwoorder reflectietijd kan nemen of een collega kan consulteren. Reflectie
en collegiaal overleg worden mogelijk en zowel
hulpverlener als hulpvrager kunnen de e-mails
nalezen en opvolgen.

Wat zijn de voor- en nadelen van
e-mailhulp?
E-mailhulpverlening heeft zo zijn voor- en nadelen. Zo is er baat of voordeel voor de hulpvrager
en voor de organisatie. Bijvoorbeeld: “Er is echt
contact maar het contact is anders, het lijkt eerlijker te zijn, ze nemen je sneller in vertrouwen”
(Vercauteren-Visscher, 2007).

“Dus die potentiële groep die bij ons nog
nooit aan de deur gestaan heeft, maar die wel
’s nachts zijn mail wil versturen, dat is zo’n
beetje, ja trekken en duwen, wie gaat daar
de deur voor openzetten?” (Focusgroep met
beleidsmakers)

• Decontextualisatie: Samengaand met kanaalreductie is er sprake van decontextualisatie bij
e-mailhulp. De fysieke omgeving of gemoedstoestand van de hulpvrager is moeilijk in te
schatten. Vaak is de identiteit onzeker, evenals
de context waarin het antwoord wordt gelezen.
De e-mailbeantwoorder weet vaak niet wie er
mailt, soms is er geen informatie over de leeftijd
of het geslacht van de e-mailhulpvrager. Dit kan
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In volgend schema worden de krachten en kwetsbaarheden van e-mailhulp weergegeven.

De krachten van e-mailhulpverlening
Thema

Voor de vraagsteller

Voor de organisatie of beantwoorder

TIJD

• E-mail kan verstuurd worden op het moment dat vraagsteller
er nood aan heeft of klaar voor is
• Geen afspraak nodig
• Geen beurt afwachten
• Geen verplaatsingstijd
• Altijd mogelijk: 24 uur op 24 en 7 dagen op 7

• Grotere bereikbaarheid in tijd (24 uur op 24 en 7 dagen op 7)
• Antwoordtijd is planbaar
• Tijdsbesparend (geen vertraging door post,
standaardantwoorden, geen verplaatsing)

• Van op een plek waar men zich goed voelt
• Geen verplaatsing nodig

• Thuiswerk kan
• Van op ‘elke’ computer
• Personen die veraf wonen krijgen gemakkelijker toegang

• Kan ook zonder eigen computer en internet op publieke
plaatsen
• Geen verplaatsingskosten
• Gebruiksvriendelijk

• Thuiswerk kan

• Brede doelgroep, met mogelijkheden voor groepen die
moeilijk worden bereikt
• Jongeren voelen zich meer aangesproken
• Personen met een (auditieve, verbale of sociale) beperking
• Personen die face-to-face hulp niet aankunnen of willen
gebruiken kunnen nu anoniem hulp vragen
• Hulpvraag kan ook na de werkuren opgesteld en verstuurd
worden

• Stijging van aantal aanmeldingen (beter bereik en toeleiding)
• Nieuwe doelgroepen die anders niet bereikt worden

• Moeilijk bespreekbare thema’s (incest, automutilatie,
verslaving …) kunnen anoniem besproken worden

• Nieuwe thema’s als uitdaging

PLAATS

KOST

DOELGROEP

THEMA’S
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Thema
KWALITEIT VAN
HULPVRAAG EN
HULPVERLENING

Voor de vraagsteller
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ORGANISATIE

Vertelt het hoe hij/zij zelf wil
Vraag moet gestructureerd worden
Vraagsteller houdt regie
Verwoorden vergt afstand en rationalisering
De mogelijkheid om de vraag of het antwoord even te laten
liggen.
Kunnen nalezen van antwoord
Minder rechtstreekse confrontatie (geen onmiddellijke reactie
van beantwoorder, non-verbale valt weg …)
Comfort (kan discreet, van thuis uit)
Anonimiteit is mogelijk
Verhaal kan begrensd worden
Info kan bewaard worden
Kan in combinatie met andere communicatievormen en of
hulpverlening

Voor de organisatie of beantwoorder
•
•
•
•
•
•

Gestructureerd kunnen antwoorden
Antwoord even kunnen laten liggen
Tijd voor reflectie
Kans voor opzoekwerk en collegiaal consult
Mogelijkheid tot kwaliteitscontrole
Even laten liggen vooraleer de vraag of het antwoord te
verzenden
• Info kunnen meesturen: grotere kans op volledigheid
• Verdeling hulpvragers op basis van expertise-opbouw

•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe dynamiek voor de organisatie
Kennisborging
Doet goed aan het organisatieprofiel
Goedkoop middel om zich te profileren
Bekendheid als actor in het werkveld
Nieuwe samenwerkingsmogelijkheden (ook buiten de regio)
Uitdaging om ‘de juiste snaar te raken’
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De kwetsbaarheden van e-mailhulpverlening
Thema
TIJD

PLAATS
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Voor de hulpvrager
• Soms relatief lange of onzekere wachttijd op antwoord
• Kans op wijzigingen in feiten en emoties

Voor de organisatie of beantwoorder
• Nood aan tijd om te beantwoorden en om expertise op te
bouwen
• Door tijdsgebrek onvoldoende antwoord kunnen bieden
• Interne uitwisseling en collegiaal overleg vergen veel tijd
• Nepvragen kunnen zich voordoen en daar moet toch tijd en
energie in gestoken worden

• Afhankelijk van internet en computer

KOST EN
TECHNIEK

• Kost van internetaansluiting en computer
• Mogelijkheid van technische storingen

• Softwareprogramma’s op maat zijn duur
• Mogelijkheid tot technische storingen

ALLIANTIE

• Minder betrokkenheid waardoor afhaken gemakkelijker kan

• Moeilijk om via computerscherm een alliantie te creëren
• Ontbreken van feedback bij afhaken waardoor hulpverleners
zich onzeker of machteloos kunnen voelen
• Moeilijk om te weten wat te doen bij een zakelijke mail over
een zeer geladen onderwerp

KANALENREDUCTIE

• Mist de mimiek, toon, cynisme of humor… van de hulpverlener
• Kans op misinterpretatie
• Kans op zelf invullen of fantaseren van ontbrekende info
• Gebrek aan nuances via mailcommunicatie
• Kans op misbruik van informatie
• Confrontatie met info zwart op wit

• Moeilijk om de geladenheid van het onderwerp in te
schatten door gebrek aan non-verbale communicatie
• Een gebrek aan informatie op relationeel of
betrekkingsniveau

DECONTEXTUALISATIE

• Moeilijk te weten welke gegevens nodig zijn om een
adequaat antwoord te kunnen verwachten
• Ontgoocheling bij een antwoord dat de bal misslaat omwille
van gemis aan contextgegevens
• Hulpvrager kan zich verstoppen door het beperkt doorgeven
van contextinformatie

• Missen van context en situatiegegevens brengt vaak
misverstanden en conflicten teweeg
• Lastiger om door te verwijzen
• Identiteit van de hulpvrager kan verborgen blijven

Thema

Voor de hulpvrager

VEILIGHEID EN
DEONTOLOGIE

• Anderen dan de hulpvrager kunnen vraag of antwoord lezen

•
•
•
•

• Niet geschikt voor crisisinterventies en administratieve,
financiële of juridische onderwerpen

• Moeilijk in te schatten of e-mailvraag een crisis is
• Administratieve, financiële of juridische vragen via e-mail
beantwoorden is omslachtig

•
•
•
•

• Er is nooit zekerheid over de ware identiteit van de hulpvrager
• Hulpvragers die niet tot de doelgroep behoren, kunnen zich
aanmelden
• Wat met vragen van buiten de bediende regio?

SOORTEN
HULPVRAGEN

DOELGROEP

ORGANISATIE

Veelmailers
Nepoproepers (‘fakers’)
Vereiste online competenties
Om een e-mail te schrijven moet je afstand kunnen nemen,
kunnen rationaliseren en kunnen verwoorden
• Te snel vervallen in standaardvragen en -antwoorden
• Illusie van instantoplossing
• Valkuil: e-mail wordt vervanging voor praten

Voor de organisatie of beantwoorder
Hoe kan de mailbox beveiligd worden?
Is de e-mailbeantwoorder en/of de organisatie aansprakelijk?
Werken met disclaimers en wat moet daarin?
Hoe kan de persoonlijke levenssfeer en anonimiteit bewaard
blijven?
• Wat met het beroepsgeheim?

• Hulpverlener kan zich profileren als expert in plaats van
samen naar een oplossing te zoeken
• Authenticiteittwijfel
• Aanbod kan onbekend blijven bij bepaalde doelgroepen
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Wat is de positionering van
e-mailhulp?
Vooraleer interactieve onlinehulp geïntroduceerd wordt, gaat er doorgaans een proces van
afwegen van wenselijkheid en haalbaarheid aan
vooraf. Er wordt nagedacht over de doelgroep,
de thema’s, de vorming van de medewerkers,
aangepaste software, de deontologische consequenties, de positionering ten aanzien van andere
hulpvormen, ... En pas als dat alles is uitgeklaard,
wordt bijvoorbeeld de chatapplicatie gelanceerd.
Organisaties die met online chathulpverlening
starten, ontwikkelen daarom best eerst een visie
en een beleid alvorens te starten met deze onlinehulpvorm. Deze start kan in de vorm van een
bescheiden experiment zonder grote ruchtbaarheid, om dan – na grondige evaluatie – te beslissen om het hulpaanbod al dan niet uitgebreid en
zichtbaar uit te rollen.
Bij e-mailhulpverlening verloopt dit proces doorgaans anders: e-mail is zo ingeburgerd in het
dagelijkse leven dat e-mailhulp de facto vaak gewoon ‘gebeurt’ of ‘bestaat’, zelfs al is het geen expliciete keuze van de organisatie. Vaak wordt (op
sluipende wijze) al info, advies, ondersteuning, ...
gegeven als antwoord op e-mailvragen die bij de
organisatie terecht komen. Volgens eigen professioneel vermogen antwoorden medewerkers
(tussen hun andere werk door) op deze hulpvragen via e-mail. Vaak in alle verscheidenheid: de
ene medewerker antwoordt ‘dat er geen hulp via
e-mail wordt geboden, maar dat de hulpverlening
wel bereikbaar is via andere wegen’, de andere
medewerker van dezelfde organisatie gaat wel
inhoudelijk in op de hulpvraag. Sommige organisaties ontwikkelden sindsdien een visie en een
beleid, anderen nog niet maar worden zich bewust van de noodzaak ervan.
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Welzijnswerkers vallen voor vele elementen van
hun e-mailhulp terug op hun algemene hulpverlenings- en communicatiecompetenties. Er
is echter voldoende reden om een specifieke
e-mailmethodiek te ontwikkelen.
• Vanuit organisatieperspectief: er kunnen aanbevelingen en aandachtspunten worden geformuleerd rond het positioneren van e-mailhulp
naast andere hulpvormen, de zorg voor eenvormigheid van de e-mailhulp (onafhankelijk
van de toevallige medewerker), de organisatie
van de e-mailhulp en deontologische aspecten
van e-mailhulp.
• Vanuit individueel hulpverlenersperspectief:
Er kunnen aanbevelingen en aandachtspunten
worden geformuleerd rond de competenties
van schermlezen, schermschrijven, gepast hulp
aanbieden, deontologie ...
In het welzijnswerk leeft een discussie over het
onderscheid in terminologie en invulling van het
handelen: wordt er hulpverlening, dienstverlening of een combinatie van beide aangeboden
via e-mail? Of kan er bijvoorbeeld van ‘e-mailonthaal’ gesproken worden als mogelijke aanzet
tot e-mailhulpverlening waarbij dan bekeken
wordt via welke hulpverleningsvorm er op de
vraag wordt ingegaan. In deze methodiek wordt
de algemene term ‘e-mailhulpverlening’ gebruikt,
waaronder ook e-maildienstverlening valt. Elke
organisatie zal echter zelf kiezen welke diensten
ze aanbiedt en onder welke noemer deze worden
aangeboden.
E-mailhulp moet transparant zijn, maar de mate
waarin kan nog worden bepaald. Sommigen zullen bijvoorbeeld de (voor)namen van de e-mailbeantwoorders geven, anderen niet. De organisatie dient steeds aan te geven hoe met e-mailvragen

wordt omgegaan. De e-mailhulpvragers moeten
weten hoe discretie en anonimiteit verzekerd zijn.
Ze moeten geïnformeerd worden over de wijze
waarop het gesprek bewaard wordt en welke
privacybescherming hierbij wordt geboden. Het
moet duidelijk zijn wat al dan niet als antwoord
kan worden verwacht.

”Als je die vraag binnenkrijgt moet je als
organisatie een aanbod kunnen omschrijven
van “jij stelt die vraag via e-mail, wij willen via
e-mail wel op jou reageren, maar dat zijn de
grenzen van ons aanbod of dat zijn de grenzen
van het antwoord waarbinnen wij met jou
kunnen werken.”
(Focusgroep met beleidsmakers)

Als een individuele medewerker een (inhoudelijk)
antwoord per e-mail geeft op een hulpvraag, realiseert deze e-mailhulpverlening. Maar dit betekent nog niet dat de organisatie er bewust voor
kiest om op een systematische, kwaliteitsvolle
wijze deze hulpverleningsvorm te ontwikkelen.
Een organisatie moet zich daarom de vraag stellen of ze er bewust voor kiest én in staat is om
e-mailhulpverlening aan te bieden. Is het antwoord op deze vraag negatief, dan is het wenselijk dit consequent aan de (potentiële) e-mailhulpvragers te communiceren, inclusief een
verwijzing naar een ander communicatiekanaal.
Men vraagt zich best af in welke mate het niet
aanbieden van e-mailhulpverlening afdoet aan de
kwaliteit van het aanbod?

Dit leidt tot een aantal positioneringsvragen
waar elke organisatie een antwoord op moet
formuleren:
• Willen we via e-mail zoveel mogelijk dezelfde
doelgroep bereiken rond dezelfde thema’s als
bij het reguliere hulpaanbod?
Of
• Willen we via e-mail specifieke doelgroepen
rond specifieke thema’s met een specifiek hulpverleningsaanbod bereiken? En slaat die specificiteit dan op een verenging (bijvoorbeeld geen
crisisvragen) of op een verbreding (bijvoorbeeld ook op anonieme e-mailvragen) van het
hulpaanbod?
• Welke visie op hulpverlening hanteren we en
hoe vertaalt deze visie zich op e-mailhulpverlening? Is e-mail een medium om zoveel mogelijk personen op een laagdrempelige manier
contact te laten maken met het aanbod? Of
zetten we e-mailhulpverlening enkel in voor het
bestaand cliëntenbestand?
• Welke positie willen we e-mailhulpverlening
toebedelen ten aanzien van het ander
hulpverleningsaanbod (face-to-face, telefoon,
chat, ...)? Dit antwoord heeft repercussies op:
- het aanbod: mogelijke verschuivingen in het
gebruik ervan, ontstaan van blended hulpverlening, vervangen van een bepaald
aanbod?;
- het personeelsbeleid: hoeveel werknemers
opleiden en inzetten bij welke hulpverleningsvorm en werken we met professionelen of vrijwilligers?;
- het pr-beleid: welke hulpverleningsvorm
hoe en waar bekendmaken? Wordt een
specifieke hulpverleningsvorm naar voor
geschoven (profileren) voor een bepaalde
doelgroep of problematiek?;

- het technisch-administratief beleid: welk
softwareprogramma wordt gebruikt? Hoe
zal de dispatching verlopen?
- het kwaliteitsbeleid en deontologie: hoe
privacy garanderen? Hoe omgaan met
aansprakelijkheid?;
- het dagelijks handelen in de brede zin van
het woord.
• Op welk soort e-mailhulp focussen we? Op
eenmalige e-mailhulpverlening (er wordt één
antwoord voorzien op een vraag) of kan een
hulpverlenend proces aangegaan worden via
een ‘e-mailtrein’ (in de opvolging van de eerste
vraag, kunnen nieuwe vragen en antwoorden
volgen)? En wie maakt deze keuze, de organisatie of de cliënt? Kiezen we dan een maximum
aantal vervolgmails (van bijvoorbeeld maximum
3 antwoorden op een oorspronkelijke vraag) of
leggen we dat niet aan banden?
• Welke doelgroep willen we via e-mail bereiken?
Hoe kan dat zoveel mogelijk gewaarborgd worden? Het starten met e-mailhulpverlening kan
de doelgroep verbreden (naar geslacht, leeftijd,
regio, problematiek ...). Doelgroepen die de stap
naar face-to-face niet zouden zetten, bij taboeonderwerpen zoals automutilatie, anorexie of
incest, zouden zich nu wel kunnen aanmelden.
• Welke soorten hulpvragen willen we per e-mail
beantwoorden (informatieve vragen, adviesvragen, ondersteuningsvragen…)? Welke hulpvragen beantwoorden we liever niet via e-mail
(crisisvragen, medische of administratief-juridische vragen)? Hoe gaan we beleidsmatig om
met een mogelijke psychosociale component
in bepaalde hulpvragen? Hoe verhouden we
ons ten aanzien van hulpvragen die niet voor
onze organisatie bedoeld zijn?
• Gaan we een samenwerkingsverband aan met

andere organisaties? Wanneer wordt doorverwezen naar wie en hoe? Wordt opvolging voorzien bij doorverwijzing? Zo ja, hoe? Zo stuurt
Sensoa bijvoorbeeld bepaalde vragen door naar
het dichtstbijzijnde JAC. Worden vragen over
drugs geforward naar de DrugLijn, vragen over
zelfmoord naar de Zelfmoordlijn?
• Wanneer en hoe evalueren we? Houden we
cijfermateriaal bij? Hoe kan ons aanbod worden
bijgestuurd en doelgroepen verder gestimuleerd (of ontmoedigd)? Wordt het aanbod gebruikt zoals bedoeld? Indien niet, wat doen we
er aan?
Het is belangrijk om als startende e-mailorganisatie grondig en weloverwogen al deze verschillende positioneringsvragen te beantwoorden.
Alsook de effecten hiervan goed voor te bereiden
en mogelijke valkuilen te ondervangen.

‘”E-mailhulpverlening is niet geschikt voor
alle doelgroepen en alle thema’s. Wij hebben
als organisatie duidelijk onze grenzen van:
‘Dit kunnen wij wel aanbieden en dit kunnen
wij niet aanbieden’. Dat maakt dat voor ons
bepaalde thema’s of doelgroepen misschien
niet geschikt zijn, of niet bereikt worden of
bereikbaar zijn.”
(Focusgroep met beleidsmakers)
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2. De organisatie van e-mailhulp
Eens een organisatie zich voldoende heeft gebogen over de positioneringvragen wordt overgegaan tot het praktische en organisatorisch
opzetten van e-mailhulp. Vooraleer een e-mail
hulpvraag de weg vindt naar een organisatie,
dienen heel wat concrete keuzes te worden gemaakt. Deze keuzes worden in principe eenmalig
gemaakt maar bepalen het gehele e-mailhulpgebeuren. Daarenboven is het van belang om
evaluatie en bijsturing te voorzien om het aanbod
blijvend te actualiseren. Een degelijk e-mailbeleid
impliceert eveneens permanente evaluatie, bijsturing en actualisatie.
Niet onbelangrijk: het e-mailhulpverleningsaanbod wordt best op verschillende manieren bekend gemaakt. Op de eigen of op andere websites, via handtekeningen bij e-mail, via papieren
folders, visitekaartjes. Op al deze plaatsen staan
best verschillende contactmogelijkheden, waaronder een algemeen, specifiek of persoonlijk
e-mailadres. Het is vaak onduidelijk waarvoor een
e-mailadres gebruikt kan of mag worden. Denk
niet enkel goed na over de bekendmaking van het
e-mailhulpaanbod maar ook over de bekendmaking van de organisatie, het hulpaanbod in het algemeen en hoe het e-mailhulpverleningsaanbod
daar geïntroduceerd wordt.

Opmaak van een
antwoordprotocol
Het opmaken van een antwoordprotocol zorgt
ervoor dat over verschillende inhouden knopen worden doorgehakt. Het creëert tevens
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uniformiteit en duidelijkheid binnen de organisatie over bepaalde belangrijke items.
Een antwoordprotocol heeft enerzijds betrekking
op het verloop van het e-mailtraject, namelijk de
toegangspoort en de website, het binnenkomen
en dispatchen van e-mailhulpvragen, werken met
een auto-reply, een ontvangstbevestiging, een
verstuurbevestiging, werken met een akkoordverklaring, een reactietijd vastleggen, prioriteiten
bepalen, registratie en dossiervorming. Anderzijds
voorziet een antwoordprotocol ook sturing in
verband met het inhoudelijke antwoord, namelijk het opvragen van voorinformatie, kiezen voor
éénmalige e-mails of voor e-mailtreinen, werken
met standaardantwoorden of met een tekstenbibliotheek, verwijzen en doorverwijzen, omgaan
met moeilijke vragen, maar evenzeer op de wijze
waarop het antwoord tot stand komt, hoe het
antwoord er zal uitzien, ...
Tien mogelijke elementen in een antwoordprotocol kunnen zijn:
1. De website en de toegangspoort
2. Binnenkomen en dispatchen van
e-mailhulpvragen
3. Autoreply, ontvangstbevestiging,
verstuurbevestiging
4. Een akkoordverklaring
5. Redelijke reactietermijn
6. Eénmalige e-mailhulpverlening of
procesmatige e-mailhulpverlening?
7. Prioriteiten stellen
8. Het opvragen van voorinformatie
9. Werken met standaardantwoorden of
tekstenbibliotheek
10. Verwijzing

De website en de toegangspoort
Wanneer een organisatie beslist om het hulpverleningsaanbod met e-mailhulpverlening aan te
vullen, dan wordt best gekeken naar de bereikbaarheid van het aanbod via de website:
• Zorg ervoor dat het eigen hulpverleningsaanbod
gemakkelijk te vinden is tussen het grote
aanbod (googlebaarheid of ‘Search Engine
Optimization’).
• De toegang tot de hulpverlening via de website
moet ondubbelzinnig en gebruiksvriendelijk
zijn. Geef duidelijk aan waar de e-mailhulpvragen gesteld kunnen worden. Vaak staat op de
homepage van een website een contactknop,
een vraagformulier en/of een e-mailadres. Geef
duidelijk aan welke vragen waar gesteld kunnen
worden. De term ‘Contact’ is vermoedelijk bedoeld om organisatie-informatie op te vragen
en niet om hulpvragen te stellen. Maak dit ook
duidelijk voor een hulpvrager.
Een e-mailhulpvraag kan via verschillende kanalen bij een organisatie terechtkomen. De toegangspoort is een bepalende factor voor het verder verloop van de e-mailhulpverlening en kan
heel divers zijn:
• De e-mail is verstuurd naar het algemene adres
van de hulpverlenende organisatie;
• De e-mail is verstuurd naar een (persoonlijk)
adres van een medewerker uit de organisatie;

• De e-mail is verstuurd via een voorgestructureerd vraagformulier beschikbaar op de eigen
website van de organisatie;
• De e-mail is verstuurd via een ‘widget’ op een
andere website waarop het voorgestructureerd
vraagformulier beschikbaar wordt gesteld;
• De e-mail is verstuurd via een sociale netwerksite.
Organisaties die e-mailhulp doelbewust in het
aanbod opnemen gebruiken de eigen website
vaak als toegangspoort. Dit gebeurt soms via een
speciale en duidelijk zichtbare e-mailknop, al dan
niet in combinatie met een vraagformulier. Soms
is de toegangspoort geïnstalleerd via andere websites onder de vorm van een ‘widget’. Een widget
is een verwijsknop naar de online dienstverlening van een andere website, vaak een formulier
dat direct contact geeft met de andere website.
Momenteel is de toegangspoort nog zelden via
sociale netwerksites geregeld maar vermoedelijk
zal dit in de toekomst zal stijgen.
Omdat de impact van de toegangspoort bepalend
is voor het traject van de e-mailhulpvraag, is het
van belang een keuze te maken die past bij visie
op en positionering van de aangeboden e-mailhulpverlening. Het is belangrijk om de toegangspoort zo laagdrempelig mogelijk te houden.

Binnenkomen en dispatchen van
e-mailhulpvragen
Nadat een e-mailhulpvraag binnenkomt bij een
organisatie, legt een e-mail nog een traject af
vooraleer het e-mailantwoord kan verstuurd
worden. Volgende vragen en aspecten verdienen de nodige aandacht bij binnenkomende
e-mailhulpvragen:

• Via welke weg komt de e-mail binnen?
Rechtstreeks, via eigen kanalen of via een
widget? Of werd de e-mail doorgestuurd door
een andere organisatie? Wordt daar anders mee
omgegaan? Bepaalt de soort toegangspoort
het verloop van het e-mailtraject tussen het
binnenkomen van de vraag en het verzenden
van het antwoord?
• Wie ontvangt als eerste de e-mail? Komt deze
op het secretariaat of bij een e-mailpermanentie terecht of meteen in het voor de groep beantwoorders beschikbare softwarepakket? Wie
is verantwoordelijk voor het dispatchen?
• Wie beantwoordt de e-mailhulpvraag? Is dit
een professional of een vrijwilliger? Organisaties
die met vrijwilligers werken, bepalen best in
welke gevallen een professionele beroepskracht
wordt ingeschakeld. Krijgt elke medewerker
een deel van de binnenkomende e-mails? Is het
beantwoorden van e-mails verbonden aan vrijgestelde tijd binnen het bestaande takenpakket
van de medewerker? Gebeurt de dispatching
op basis van expertise (‘skills based routing’),
van interesse of van toeval?
• Zijn er strategieën voor beantwoording?
Bijvoorbeeld: worden eerstelijnsvragen via
standaardantwoorden behandeld en tweedelijnsvragen gepersonaliseerd?
• Wordt de mail uitgeprint of net niet of wordt dit
aan de voorkeur van de beantwoorder overgelaten? Hoe worden uitprints veilig bewaard
en hoelang? Wordt de e-mailhulpvraag doorgestuurd naar externe deskundigen? Zo ja,
wanneer is dit aangewezen en naar wie of
welke organisatie? Is hierover een duidelijk
samenwerkingsakkoord?

• Wanneer wordt collegiale consultatie en intern
overleg ingezet? Casussen kunnen worden ingebracht bij een cliëntbespreking of tijdens super- of intervisie.
• Wordt het e-mailantwoord nog nagelezen door
een ander persoon vooraleer hij wordt verzonden? Zeker indien er met vrijwilligers wordt gewerkt verhoogt dit voortdurend de kwaliteit van
de antwoorden. Ook voor kennisontwikkeling
en -deling is dit nuttig.
• Wie staat in voor permanentie en opvolging van
de e-mailhulpvragen bij ziekte, afwezigheid,
verlof ...?
• Wie ontvangt en beantwoordt vervolgmails
bij e-mailtreinen? Is dat dezelfde e-mailhulpverlener, een ander of wordt het aan het toeval
overgelaten?
Voorafgaande keuzes kunnen samenhangen met
de software die wordt gebruikt. Bepaalde stappen veronderstellen bepaalde activiteiten. Bij De
Druglijn bijvoorbeeld komen de vervolgmails in
een aparte categorie terecht. Ze worden in de
mate van het mogelijke door dezelfde beantwoorder opgevolgd maar, als het over vrijwilligers
gaat, is het niet altijd mogelijk om te wachten tot
deze persoon weer van dienst is.

Autoreply, ontvangstbevestiging,
verstuurbevestiging
De hulpvrager verstuurt zijn vraag per e-mail en
kan op verschillende manieren op de hoogte
gebracht worden van ontvangst en/of versturing
van zijn e-mail in de hulpverlenende organisatie. Een ontvangstbevestiging via automatische
reply impliceert dat de verstuurder onmiddellijk
een bericht van ontvangst toegestuurd krijgt. De
ontvanger kan de hulpvrager ook persoonlijk (en
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niet automatisch) laten weten dat hij de hulpvraag
ontvangen heeft en binnen een bepaalde tijdsspanne zal antwoorden. Vaak wordt dit ingezet bij
complexe vragen of in drukke periodes.

“Wij letten er op om elke vraag onmiddellijk
te antwoorden van: ‘wij hebben uw vraag
ontvangen.”
(Focusgroep met beleidsmakers)

De Druglijn gebruikt een bevestigingsbericht
waarbij de deadline van het antwoord gecommuniceerd wordt in termen van een aantal werkdagen (Evenepoel, 2011b). Als er open gecommuniceerd wordt over de antwoordtermijn, is het van
belang dat de termijn echt gehaald kan worden.

de 3 dagen worden beantwoord. De langste emailtreinen daarentegen kunnen oplopen tot 10
dagen, als er bijvoorbeeld doorgestuurd wordt
naar (externe) experts. Organisaties die een langere antwoordtermijn hanteren, slagen er veelal
ook in binnen de 3 dagen de e-mail te beantwoorden. Een langere antwoordtermijn wordt
aangehouden om in piekmomenten hulpvragers
niet te ontgoochelen.
Van essentieel belang is dat de hulpvrager weet
binnen welke termijn hij of zij een antwoord kan
verwachten. Dit kan worden meegedeeld op de
website, via een automatische ontvangstbevestiging of via een persoonlijke eerste antwoord
waarbij de beantwoorder het verloop en de antwoordtermijn te kennen geeft. Een motivering
waarom een e-mailantwoord langer dan 3 werkdagen op zich laat wachten, lijkt noodzakelijk.

Een akkoordverklaring
Een ‘akkoordverklaring’, ‘informed consent’ of
‘geïnformeerde toestemming’ impliceert dat de
hulpvrager een akkoord moet geven over de
e-mailhulpverlening. De organisatie vraagt hierbij op voorhand een uitdrukkelijk akkoord van de
hulpvrager. Dit heeft het voordeel dat de hulpvrager de ‘spelregels’ leest en ermee akkoord gaat.
Het kan een manier zijn om naast disclaimers
belangrijke informatie bekend te maken aan de
e-mailhulpvrager. Deze akkoordverklaring is een
optie, maar creëert misschien een drempel voor
sommige hulpvragers.

Redelijke reactietermijn

20

Kwaliteitsvolle e-mailhulpverlening veronderstelt
dat elke e-mail binnen een redelijke termijn wordt
beantwoord. De meeste organisaties trachten
binnen de 2 tot 5 werkdagen een antwoord te
formuleren. Dat blijkt ook haalbaar. Onderzoek
wijst uit dat éénmalige e-mails meestal binnen

“E-mail is een instrument dat snelheid vraagt.
Bij ons is dat binnen de 24 uur op werkdagen”
(Focusgroep met beleidsmakers)

Eénmalige e-mailhulpverlening of
procesmatige e-mailhulpverlening?
Bij eenmalige e-mailhulpverlening beperkt het
e-mailhulpverleningsproces zich tot één e-mailhulpvraag en één e-mailhulpantwoord. Een hulpvrager stelt dus een hulpvraag per e-mail en een
e-mailhulpverlener stuurt hierop een antwoord
terug in één enkele e-mail. Procesmatige e-mailhulpverlening is e-mailhulpverlening met vervolg- en opvolgmogelijkheden via ‘e-mailtreinen’
of vervolgmails. Om de e-mailhulpvraag goed
te kunnen beantwoorden, zijn hier meerdere emailcontacten aangewezen tussen de hulpvrager

en de e-mailhulpverlener. Alle vervolgmails
houden verband met de allereerste verstuurde
e-mailhulpvraag. Het aantal heen-en-weercontacten tussen de e-mailhulpvrager en de emailhulpverlener wordt in sommige organisaties
die procesmatige e-mailhulpverlening aanbieden
vooraf vastgelegd.
Hoe kiest een organisatie voor eenmalige of procesmatige e-mailhulpverlening? Indien de hulpvrager helemaal centraal wordt gesteld, zal deze
zelf kunnen bepalen hoeveel e-mails voor hem
zinvol zijn. Vanuit dit standpunt kan er binnen een
zelfde organisatie dus zowel sprake zijn van eenmalige e-mailhulpverlening als van e-mailhulpverlening met ‘mailtreinen’, alles kan, niets moet.
De Opvoedingslijn vertrekt van dit principe.
Er zijn echter ook redenen waarom de organisatie bepaalt hoe intens en hoe frequent het
e-mailverkeer kan zijn. Zo bijvoorbeeld zal men
online geen langlopende hulpverleningsprocessen aanbieden als dit binnen het reguliere offline
aanbod van de organisatie ook niet bestaat. Een
organisatie kan ook een visie op (de beperkingen
van) e-mailhulpverlening ontwikkelen: wordt emailhulp hoofdzakelijk ingezet als toeleiding naar
het eigen face-to-face-aanbod? Kunnen complexe hulpvragen via e-mail worden behandeld?
Door de werkdruk die deze specifieke hulpvorm
met zich meebrengt, kiest een organisatie soms
voor een gelimiteerd e-mailhulpaanbod.

De Druglijn vermeldt bij iedere verstuurde
e-mail onderaan volgende info:
“We gaan er van uit dat een vraag die na
3 mails niet voldoende beantwoord is
niet geschikt is om via mail ten gronde te
beantwoorden. In dat geval moedigen we je
aan om een beroep te doen op andere kanalen
zoals onze telefoonlijn, gespecialiseerde
informatiebronnen of rechtstreeks contact met
een hulpverlener.”

Ook al bepaalt de organisatie zelf de keuze, toch
blijkt dit niet altijd vol te houden. Zo opteert
JAC Midden West-Vlaanderen voor eenmalige
e-mailhulpverlening, mits de mogelijkheid om in
uitzonderlijke gevallen over te gaan tot procesmatige e-mailhulpverlening. De wenselijkheid,
de haalbaarheid en de noodzaak om af te wijken
van de vooropgestelde keuze moet eerst op een
teamvergadering besproken worden.
In organisaties waar nog geen uitgesproken beleid over e-mailhulpverlening uitgeschreven
werd, ligt die keuze over het al dan niet in gang
steken van e-mailtreinen veelal bij de individuele
beantwoorder.

“Ik stel veel vragen omdat die vragen
betrokkenheid tonen: ‘Ik ben geïnteresseerd in
je verhaal’ en ondertussen trek je het verhaal op
gang en voelt het e-mail verkeer meer aan als
een natuurlijk verhaal.”
(Rondetafel met praktijkwerkers )

De keuze voor een eenmalig antwoord brengt
enkele specifieke dilemma’s met zich mee. Zelfs
als de organisatie beleidsmatig kiest voor eenmalige e-mails, dan nog heeft men door de aard van
het medium niet alles in de hand. Een antwoord
via e-mail kan door de hulpvrager gemakkelijk
opnieuw ‘beantwoord’ worden.

Door als organisatie hierin duidelijke keuzes te
maken, krijgt iedereen een gelijke behandeling.
Indien mails op volgorde van binnenkomen behandeld worden, kan de e-mailbeantwoorder bij
crisissituaties die een directe reactie veronderstellen, zijn verantwoordelijkheidsgevoel relativeren. In ieder geval moet er nagedacht worden
over hoe dit alles gecommuniceerd wordt naar
de hulpvrager.

Het opvragen van voorinformatie
“We houden ook altijd de deur open dat
mensen toch nog mogen terugmailen en
af en toe gebeurt dat ook, maar dat is zeker
niet de grote meerderheid. Het is ook niet de
bedoeling dat we echt in proces gaan maar we
willen ook de deur niet sluiten van ‘je hebt één
keer gemaild en stop nu maar’.”
(Focusgroep met beleidsmakers)

Prioriteiten stellen
“Streven naar eenmalig contact is de visie van
de organisatie. Daardoor zit het ook in de
geest van de beantwoorder om zoveel mogelijk
antwoorden mee te geven want: ‘O wee, als we
in gesprek geraken!’. Vanuit visie profileren we
ons als eenmalig contact. We doen dat op alle
contactkanalen, chat, telefoon ... Nu maken we
een eenvormige richtlijn voor al die kanalen,
misschien moeten we dit in de toekomst
bekijken.”

maken wel een prioriteit van e-mails die emotioneel geladen zijn en een crisissituatie aangeven.
Bij de JAC’s zal men bij intense e-mails aansturen
op blended hulpverlening: “Ik zie dat het u hoog
zit, mogen wij u een keer bellen?”.

E-mailhulpvragen verschillen in ernst van de problematiek en (hoog)dringendheid. Hoe gaat een
organisatie hier mee om? Worden de e-mails in
volgorde van binnenkomen behandeld of wordt
aan bepaalde vragen prioriteit verleend?
Sommige organisaties behandelen de binnenkomende e-mailhulpvragen in volgorde van ontvangst (en vermelden dit best ook). De Druglijn
geeft duidelijk aan dat deze hulpvorm niet geschikt is voor crisismails. Andere organisaties

Sommige hulpvragers zijn zo karig met contextinformatie dat het moeilijk wordt om hun vraag
te beantwoorden. Voorinformatie opvragen
kan helpen om bepaalde vragen adequater te
beantwoorden.

“We vragen mensen om hun leeftijd in te vullen
en geslacht aan te duiden en dat soort zaken.
Dat kan ons helpen om bijvoorbeeld op een
juridische vraag correct te antwoorden als je 16
jaar bent en cannabis gebruikt of je bent er 20,
dan is dat een verschil”.
“Het gaat niet enkel over wetgeving. Ook bij
voorbeeld seksualiteit, is 8 of 18 jaar oud erg
verschillend. Als we die info niet hebben, dan
vragen we ze wel.”
(Focusgroep met beleidsmakers)
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Organisaties die werken met een webformulier, kunnen bij het versturen van hun eigenlijke
hulpvraag ook bijkomende, voorgestructureerde
informatie opvragen van de hulpvrager. Dit gebeurt om wat meer context te verkrijgen over de
identiteit van de hulpvrager. Zo vraagt De Druglijn
systematisch naar leeftijd en geslacht. Bij opvoedingsondersteuningsorganisaties in Vlaanderen
worden de volgende gegevens (verplicht of vrijblijvend) opgevraagd: voornaam, naam, leeftijd,
straat, huisnummer, telefoonnummer, postnummer, gemeente, relatie tot het kind, naam, leeftijd,
geboortedatum, geslacht van het kind, lid van de
mutualiteit, onderwerp en de hulpvraag. Deze
voorinformatie wordt verwerkt in de beantwoording en kan zorgen voor een correcte afhandeling in een eenmalig contact. Uiteraard is het ook
nuttig in functie van registratie.
Om efficiënt te kunnen doorverwijzen, is het kennen van bepaalde gegevens als woonplaats, geslacht of leeftijd ook belangrijk. Indien deze gegevens onbekend zijn en de hulpvrager antwoordt
niet op die bijkomende vragen, dan kan niet op
maat doorverwezen worden.
De keuze om voorinformatie op te vragen, kan het
gevoel van anonimiteit mogelijks verminderen –
en zo de laagdrempeligheid in gevaar brengen.

“De vraag is of het geven van die voorinfo de
vrager in het geven van contextinfo niet gaat
beperken. Anders ga je als hulpvrager meer de
situatie zelf schetsen in de mail denk ik.”
(Rondetafel met praktijkwerkers)
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Het niet opvragen van voorinfo kan ervoor zorgen dat er soms wel verdere vraagverheldering
en exploratie nodig is in opeenvolgende e-mails.
Als het de opzet van de organisatie is om via een
eenmalig contact een antwoord te bieden, komt
de eigen beleidskeuze hierdoor in het gedrang.
Als organisatie neemt men best op voorhand de
voor- en nadelen in overweging en staat men stil
bij de soort voorinformatie en de noodzakelijkheid ervan die wordt opgevraagd. Bij anonieme
e-mailhulp is het aangewezen te checken welke
persoonsgegevens (zoals geslacht of leeftijd)
doorgaans toch nodig zijn om een kwaliteitsvol
antwoord te kunnen bieden. Bij het gebruik van
een webformulier kunnen deze gegevens eventueel standaard opgevraagd worden (liefst zonder
verplichte invulvelden). Evaluatie zal uitwijzen of
dit inderdaad de hulpverlening verbetert of dat
dit voor bepaalde doelgroepen net een te hoge
drempel impliceert.

Werken met standaardantwoorden of
tekstenbibliotheek
Werken met standaardantwoorden of met een
tekstenbibliotheek bepaalt mee de inhoud en de
kwaliteit van een e-mailantwoord. Ook over dit
thema is het belangrijk om organisatiekeuzes te
maken: wie maakt de standaardantwoorden op?
Worden ze op voorhand opgesteld of worden
ze per vraag gemaakt en bijgehouden? Welke
antwoorden worden kwalitatief goed bevonden om opgenomen te kunnen worden in de
tekstenbibliotheek? Wie beslist hierover en wie
actualiseert? Deze keuzes bepalen of en welke
e-mailantwoorden geregistreerd en gearchiveerd
worden.

Het bijhouden en inzetten van eerder geformuleerde antwoorden komt de kwaliteit ten goede
op niveau van:
• Het antwoord:
- er kan eenzelfde inhoudelijk antwoord
geformuleerd worden op soortgelijke
e-mailhulpvragen;
- een goed standaardantwoord garandeert
volledigheid van ieder e-mailantwoord;
- het inhoudelijke antwoord is niet afhankelijk
van de persoonlijke expertise van verschillende beantwoorders.
• De tijdsinvestering: de informatie moet niet telkens opnieuw opgezocht worden, een antwoord moet niet telkens opnieuw geformuleerd worden.
• Het behouden en ontwikkelen van kennis
binnen de organisatie.
• De professionalisering van beantwoorders:
het bespreken van antwoorden bij super- en
intervisie.
Om geen ‘mailbot’ of automatische e-mailrobot
te lijken en omdat iedere e-mailhulpvrager recht
heeft op een gepersonaliseerd antwoord, is het
steeds nodig het standaardantwoord te verwerken en aan te passen aan de specifieke vraag. Een
antwoordendatabank kan volgens thema en trefwoord ingericht worden. Het actualiseren of verfijnen van standaardantwoorden en teksten vraagt
een grote tijdsinvestering. Deze taak wordt best
aan iemand binnen de organisatie toegedicht.

“Wij houden zo een soort van minibibliotheekje
bij op de computer waar je standaard
antwoorden kan uithalen. Je moet ze dan
wel wat bewerken, maar ik denk dat iedereen
wel zo’n systeem heeft. Je hebt zo veel
voorkomende vragen maar die moet je dan
wel wat verpersoonlijken. “Tekstenbibliotheek”
noemen wij dat. Per onderwerp, per thema. Nu
ik moet eerlijk zeggen, de ene keer lukt dat wel
en de andere keer lukt dat niet. Maar ’t kan wel
een handigheid zijn omdat sommige informatie
niet verandert.”
(Focusgroep met beleidsmakers)

Verwijzing
Verwijzing in het kader van e-mailhulpverlening
gaat over “het proces waarbij een hulpverlener
een cliënt helpt om gebruik te maken van een
andere, meer gepaste dienst- of hulpverlening
omdat de eigen organisatie niet of onvoldoende
aansluit op de vraag van de cliënt” (Vlaeminck,
e.a., 2010). Beantwoorders zijn echter vaak geneigd om te verwijzen naar offline diensten of
naar andere hulpvormen zoals face-to-face of
telefonische hulpverlening. Een oproeper kan een
offlineverwijzing als onbegrip ervaren (Bocklandt,
2011). Met andere woorden: in welke mate kiest
de e-mailhulpvrager uitsluitend voor e-mail omwille van de specifieke eigenschappen van dit
medium? Het antwoord op deze vraag zal in belangrijke mate bepalen hoe doorverwijzing naar
offlinehulpverlening als negatief of als positief
ervaren zal worden door de e-mailhulpvrager.
Hoe dan ook, verwijzing naar gepaste hulp- of
dienstverlening vanuit een onlinehulpvorm zoals
e-mailhulp, blijft een heikel punt (zie p. 54 & 55).

Iedere organisatie moet zich daarom verhouden
tot de volgende vragen:
• Hoe kijken wij naar online en offline verwijzing?
• Hebben we een correct en actueel zicht op
onlinehulpvormen? Hoe kunnen we ons up-todate houden wat de onlinemogelijkheden betreft aangezien er nog geen overzicht van het
totale onlinehulpaanbod in Vlaanderen bestaat?
• Installeren we op dit vlak een overlegplatform
of samenwerkingsverbanden met organisaties?
• Stimuleren we met onze verwijzing blended
hulpverlening of juist niet?
Verwijzing binnen e-mailhulpverlening kan ook
slaan op verwijzing naar extra literatuur, bronnen
of documentatie met als opzet om de e-mailhulpvrager meer (of meer gedetailleerde) informatie te bezorgen.
Bijlagen meesturen, net als verwijzen naar andere
internetsites, heeft een belangrijke meerwaarde
maar het heeft ook nadelen. Bijlagen, bijvoorbeeld een folder over een bepaald probleem,
bevatten vaak algemene informatie die voor de
hulpvrager te moeilijk, te algemeen, teveel ballast kan betekenen. Indien het antwoord enkel
bestaat uit deze verwijzing, zonder een antwoord
op maat, bestaat de mogelijkheid dat de hulpverlening zijn doel niet bereikt.

“We hebben ervaren dat ze die websites al
kennen. Ze gaan het niet opzoeken, ze hebben
een vraag en ze willen nu een antwoord en niet
zelf moeite nemen om het op te zoeken”
“Ja, wat ze zelf opzochten heeft minder waarde
als een persoonlijk professioneel antwoord: ze
willen info over of die of die info ‘juist’ is.”
(Focusgroep met beleidsmakers)

Afspraken over het concrete
antwoord
In hoofdstuk 3 worden concrete antwoorden in
hun lengte, breedte en dieptestructuur uitgebreid
ontrafeld en worden tips gegeven. Maar ook hierover moeten op organisatieniveau bepaalde keuzes op voorhand gemaakt worden. Bijvoorbeeld
over: de invulling en concrete uitwerking van de
begroeting, de afsluiting, de aanspreking, de layout, de stijl en taal, het gebruik van tekens, het al
dan niet weergeven van contextinformatie.
Meestal hebben e-mailbeantwoorders ideeën
hierover, gebaseerd op hun dagelijkse praktijk,
maar worden deze praktijkervaringen niet altijd
op papier gezet. Het opmaken van een antwoordprotocol of draaiboek voor e-mailbeantwoorders
is dus de eerste stap bij de opstart van e-mailhulpverlening. Daarnaast garandeert het aanbieden
van vorming aan e-mailbeantwoorders, hen laten
bijscholen en uitwisseling realiseren via ingeplande supervisie- of intervisiemomenten, de verdere
optimalisering van de e-mailhulpverlening.
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“Bij ons is er de afspraak, om geen emoticons
te gebruiken, we zijn geen vrienden van een
jongere, we zijn hulpverleners, wij profileren
ons zo. Pas op, hier en daar sluipt er toch een
smiley tussen, maar goed. Dat is eigenlijk wel
een afspraak. Ook zo, je hebt mensen die
nogal, let op mijn woordgebruik, melig uit de
hoek komen, dit wordt herschreven om toch
op een professionele manier uit de hoek te
komen. Niet van ‘Hey’ en al die dingen. ‘XXX’
[kusjes], dat gaan wij niet doen, of ‘liefs’ of …
nee, dat zijn ’Groeten’, met je naam ernaast en
dat is ook altijd namens ‘ JAC’. Echt wel om
te duiden van ‘het is hier in een professioneel
kader dat wij aan het mailen zijn en niet omdat
jij onze buur of onze vriend bent, …"
(Focusgroep met beleidsmakers)

Omgaan met moeilijke
e-mailhulpvragen
Vanuit het onderzoek blijkt dat voor e-mailbeantwoorders moeilijke e-mailhulpvragen vooral volgende vragen zijn: crisishulpvragen, zwaar emotioneel geladen e-mailhulpvragen, hulpvragen die
resulteren in lange en langlopende mailtreinen,
e-mails van hulpvragers die blijven mailen over
dezelfde hulpvraag of over verschillende problematische levensgebieden, en testmails.
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Is e-mailhulpverlening voor alle doelgroepen en
alle hulpvragen een gepaste vorm van hulpverlening? Iedere hulpverlenende organisatie bepaalt
voor zichzelf welke doelgroep men wil bereiken
via e-mailhulp, welk soort hulpvragen men wel
of niet wenst te beantwoorden en welk soort
aanbod er via e-mail kan geboden worden. Deze

aspecten uitklaren, belet evenwel niet dat moeilijke hulpvragen binnenkomen en er noodgedwongen gezocht moet worden naar manieren
om hiermee om te gaan. Crisishulpvragen worden door de bevraagde organisaties aangegeven
als de grens van deze hulpvorm.

“Ik vind dat e-mail geen forum is voor crisissen,
wat dat ook allemaal moge zijn, omdat daar
altijd vertraging op zit bij gelijk wie. Er is
niemand die à la minute reageert, je hebt dat
wel op chat, daar zie je ook veel meer crisissen”
(Focusgroep met beleidsmakers)

Lange, oneindige mailtreinen worden meestal
stopgezet als de meerwaarde van het hulpverlenend aspect in vraag wordt gesteld. Ook dit wordt
best in het team opgenomen. Om de mailtreinen
op een trager ritme te laten verlopen, kunnen
de antwoordtermijnen langer en langer worden.
Wat emotioneel geladen mails betreft lijkt het
opportuun om dergelijke mails in collegiaal consult te bespreken. Testmails worden veelal wel
beantwoord.

“Soms heb je het gevoel van: ‘Dit lijkt wel een
testmail’, maar wij gaan daar toch serieus op
in.”
“Testmails beantwoorden wij ook altijd, want
die hebben ook hun nut. Mensen moeten
soms een keer uittesten om te kijken ‘is dit wel
betrouwbaar, is dat wel ok?”
(Focusgroep met beleidsmakers)

Er zijn verschillende manieren om met de zogezegd ‘moeilijke’ e-mailhulpvragen om te gaan.
Niet elke situatie is te voorzien of is op voorhand
in een bepaalde procedure te steken. Het lijkt
belangrijk om grenzen te stellen en dat duidelijk
te communiceren met de hulpvragers. Een sfeer
van collegiale openheid en vertrouwelijkheid om
moeilijke cases te bespreken en er eventueel in
de toekomst keuzes te laten door beïnvloeden, is
evenzeer van belang.

Garanderen van
kwaliteitsbewaking
Een kwalitatieve e-mailhulpverlening binnen
een organisatie opzetten en uitbouwen, moet
aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden voldoen.
Inhoudelijk is het van belang dat elke medewerker de visie op (e-mail)hulpverlening kent, onderschrijft en op dezelfde wijze hanteert. Een medewerker komt hierbij reeds een heel eind met zijn
knowhow als hulpverlener. Toch komt de specificiteit en de complexiteit van e-mailhulp slechts
ten volle aan bod als daar bijvoorbeeld in een
bijscholingsaanbod wordt bij stilgestaan. Soms is
coaching of training aangewezen, zoals gebeurt
bij Stichting Korrelatie (2003). Zij installeerden
onder andere een speciaal e-mailhulpteam.
Een organisatie kan de volgende zaken in functie
van professionalisering voorzien:
• Interne documenten met het e-mailbeleid, een
handleiding, procedures, ...
• Een basisvorming voor alle e-mailbeantwoorders zodat gemeenschappelijkheid gegarandeerd wordt. Dit kan bestaan uit e-learningmodules, online en/of offline oefensessies, rollenspellen ...

• Een vorm van peter- of meterschap voor
(beginnende) beantwoorders
• Supervisie- en/of intervisiesessies
• Systematisch verzamelen en bespreken van
e-mailantwoorden, met feedback, verbetersuggesties en ideeën voor kennisuitbouw
• E-mailhulpverlening bespreken op teamvergaderingen, functioneringsgesprekken of interne denkdagen

Kwaliteit garandeer je door opleiding te bieden
aan de mensen over het beantwoorden van
e-mails. Door dat echt als een methodiek op
zich te gaan beschouwen en niet zo iets van
dat het een deel is van je job en dat het bij wijze
van spreken een routine zou zijn, van ‘kijk ik ga
hier even dat mailtje nog beantwoorden’. Het
is een methodiek op zich waar ervaring moet
in opgedaan worden en waar scholing bij komt
kijken. Soms lijkt een mail beantwoorden wel
een beetje een ambacht om met verschillende
soorten van vragen om te gaan”.
“Intervisie doen we gebruik makend van de
e-mails zelf. De vrijwilligers vragen van ‘zeg
ons waar we kunnen groeien en waar we fout
geweest zijn of dingen vergeten zijn’. Ze vinden
dat heel belangrijk, maar wij hebben twee keer
per maand een team en een vorming met
alle vrijwilligers dus ook met de vrijwilligers
die aan de telefoon zitten, je hebt vrijwilligers
die de beide doen en daar komt ook wel op
regelmatige basis ‘e-mails beantwoorden’aan
bod.”

“In de basisovereenkomst staat dat wij twee
keer per jaar de vrijwilligers samenroepen, maar
wij weten dat de praktijk uitwijst dat dit niet
lukt.”
(Focusgroep met beleidsmakers)

Medewerkers die als hulpverlener e-mails beantwoorden hebben diverse competenties nodig:
• Schermlezen en schermschrijven, toegepast op
e-mailhulp (zie hoofdstuk 3 vanaf p. 30)
• Algemene hulpverleningscompetenties zoals
het inschatten van de context en verschillende
perspectieven innemen
• Een positieve houding: geloven in de mogelijkheden van e-mailhulp en bereidheid om erin te
groeien, openstaan voor feedback, (stille) kennis benutten, ...

“Mensen moeten er in geloven ook. We
hebben één persoon gehad die zei: ‘Ik wil het
proberen’. Maar het lukte gewoon niet omdat
die zei: ‘Voor mij is het een veel te oppervlakkig
medium, ik geloof er niet in’. Dus we hebben
dan ook gezegd van: ‘Stop er dan mee want
dat werkt niet!’
“E-mailhulp vereist een goed georganiseerd
e-mailbeleid met een doordachte
en consequente mappenstructuur.
E-mailbeantwoorders moeten vaardig zijn
met digitale communicatie, zowel pc- als
schriftelijke communicatievaardigheden.

Anderzijds moeten ze evenzeer over
hulpverlenende vaardigheden beschikken zodat
ze in staat zijn om die naar e-mailhulpverlening
te vertalen en ze doelgericht in te zetten.”
(Focusgroep met beleidsmakers)

In functie van een efficiënt en effectief hulpverleningsaanbod is het van belang om een procedure van evalueren en bijsturen uit te werken.
De kwaliteit van een hulpverleningsaanbod kan
bijvoorbeeld geëvalueerd worden aan de hand
van vijf parameters: bereikbaarheid, beschikbaarheid, begrijpbaarheid, betaalbaarheid, bruikbaarheid. Voorzie tevens een vorm van klachtenbehandeling en maak deze toegankelijk voor de
hulpvragers.

E-mailsoftware
Veel welzijnsorganisaties werken met standaard
e-mailsoftware (zoals Microsoft Office Outlook).
Maar daar zijn nadelen aan verbonden: e-mailhulpvragen komen terecht in één specifieke
mailbox, tussen alle ander e-mails. Dit kan voor
verwarring zorgen en moeilijke opvolging en
taakverdeling met zich meebrengen. Bovendien
is de privacy niet sterk gewaarborgd en kunnen er
spam- en ongewenste e-mails en virussen meegestuurd worden.
Een deel van de oplossing is het werken met
een groepsmailbox waar meerdere beantwoorders in kunnen werken. Nadelen zijn: als meerdere personen in één mailbox werken, kan men
niet zien wie welke mail afhandelt en dus is het
mogelijk dat een e-mailhulpvraag twee keer beantwoord wordt of helemaal niet. Procedures
rond antwoorden toewijzen, schrijven, nalezen,
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herwerken en doorsturen binnen een beperkte
termijn zijn niet eenvoudig op te zetten. Ook het
werken met standaardantwoorden is erg omslachtig. Het opzetten van een uniform communicatie-, registratie en rapporteringsbeleid is geen
sinecure.
Sommige organisaties werken daarom met een
specifiek of op maat van de organisatie ontwikkeld softwarepakket. Speciale software, zoals een ‘Content Management System’ of CMS
(Evenepoel, 2011b), kan het gehele traject van
de e-mailhulpvraag, van het binnenkomen tot
het verzenden, systematisch ondersteunen. Elke
beantwoorder kan volgen welke mail door wie
behandeld wordt en in welke fase het antwoord
zich bevindt. Er kan ook prioriteit gegeven worden, de antwoordtermijn kan bewaakt worden,
er kan een bibliotheek aangemaakt worden met
standaardantwoorden, binnen- en buitengaande
berichten worden automatisch opgeslagen, bepaalde delen van de beantwoording kan door
het programma gebeuren, er kan toegewezen
worden op basis van trefwoorden en teksten uit
de bibliotheek kunnen aan een vraag gekoppeld
worden. De kostprijs van dit soort software zal
uiteraard hoger zijn dan die van standaardsoftware.
Evenepoel (2011b) stelt hierover: “Het overleg
met andere organisaties en de eigen ervaringen voorafgaand aan het pilootproject toonden
aan dat e-mails beantwoorden met gebruik van
standaard e-mailsoftware (zoals Outlook) moeilijk werkbaar was. Het stelde problemen qua interne dispatching en opvolging, hoeveel vragen
wachten er op antwoord, wie beantwoordt welke
e-mailvraag en hoe ver staat het met dat beantwoorden? Dankzij sponsoring kon een applicatie
op maat ontwikkeld worden om aan die problemen te verhelpen.”
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Wanneer kiest een organisatie best voor speciale
software?
• Kwantitatieve factor: vanaf een 20-tal e-mails
per dag
• Kwalitatieve factoren: indien er meer inzicht
in de afhandeling nodig is, indien kennis moet
opgebouwd worden, indien prioriteiten moeten
kunnen gesteld worden …

Deontologische aspecten eigen
aan e-mailhulpverlening
Net als bij andere vormen van hulp- en dienstverlening in het welzijnswerk worden e-mailbeantwoorders en hun organisaties geconfronteerd met een aantal deontologische vragen.
Deontologisch gelden dezelfde regels en afspraken als bij face-to-face, telefonische of andere
hulpverlening. Begrippen als (gedeeld) beroepsgeheim, privacywetgeving, schuldig verzuim …
zijn evenzeer van toepassing op e-mailhulpverlening. Maar daarnaast zijn er juridische en ethische
aspecten die zich stellen naar aanleiding van deze
specifieke vorm van hulpverlening. Bijvoorbeeld:

Aansprakelijkheid en disclaimers
Een specifiek hulpmiddel om met deontologische
aspecten in e-maildienstverlening om te gaan, is
het gebruik van ‘disclaimers’. In een disclaimer
formuleert de organisatie een bepaalde uitsluiting van aansprakelijkheid. Het eigen zorgvuldig
handelen wordt benadrukt. “Er wordt juridisch
verondersteld dat de lezer instemt met de als
voorwaarde geformuleerde uitsluiting van de
aansprakelijkheid. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid in een disclaimer is echter niet onbeperkt
mogelijk, want een disclaimer kan in strijd zijn
met dwingende wettelijke bepalingen.”
(Bocklandt, 2011, p. 108).
Een disclaimer kan informatie bevatten over:
• de verantwoordelijkheid voor de inhoud van het
e-mailantwoord en de bijlagen,
• de verantwoordelijkheid voor de techniek van
e-mailcommunicatie,
• het omgaan met privacy,
• het bewaren van de e-mailhulpvragen en de
verstuurde e-mailantwoorden,

• Hoe kan de (beperkte) verantwoordelijkheid
goed omschreven worden?

• het delen van e-mailgegevens of inhouden van
e-mailvragen.

• Wat als het e-mailantwoord door de hulpvrager
‘misbruikt’ wordt door ze door te sturen of uit te
printen en te delen met externen?

Disclaimers zorgen er voor dat de organisatie
“juridisch niet aansprakelijk is voor onjuiste informatie die ze van andere websites haalt, ze moet
zich wel realiseren dat de verwijzingen als aanbevelingen worden gezien” (Schalken, 2010, p. 56).
Men kan een disclaimer plaatsen bij de algemene
info op de organisatiewebsite, in de gebruikersovereenkomst of akkoordverklaring bij de intro
vóór de vraagsteller het webformulier invult en/
of bij elk e-mailantwoord dat verzonden wordt.

• Hoe kunnen e-mailhulpvragen intern en extern
doorgestuurd worden naar collega’s of andere
hulpverleners?
• Moeten e-mailvragen en -antwoorden bewaard
worden? Hoe lang?

“Je voelt dat men bij ons in de sector veel te
veel mee bezig is met de kans dat men voor
de rechter zou kunnen gedaagd worden, voor
het verkeerd omgaan met hulpverlening. Ze
worden bijna door dat risico aangestuurd,
veeleer dan ben ik hier als hulpverlener goed
bezig?” (Focusgroep met beleidsmakers)
Een voorbeeld van disclaimer: “De Webnanny
geeft enkel algemene informatie. Inhoudelijke
artikels en persoonlijke adviezen mogen
niet gebruikt worden ter vervanging van het
advies van een huisarts, gezondheidsspecialist
of hulpverlener. Een doorverwijzing
gebeurt steeds naar erkende, professionele
organisaties.” (www.reddie-teddy.be/
opvoeding/vraagwebnanny/Pages/default.aspx)

E-mailbeantwoorders vermoeden echter dat
de disclaimers niet gelezen worden door de
e-mailhulpvrager. Daar kan aan tegemoet gekomen worden door een uitgebreide disclaimer
op de website te voorzien maar aanvullend in elk
antwoord een aantal elementen nogmaals uitdrukkelijk te benoemen.

‘Wij hebben nog 4 verschillende soorten
disclaimers die standaard in een sjabloon zitten.
Per antwoord, gaan we selecteren: ‘wat is er
nu relevant in het kader van de vraag en het
antwoord waarover we gemaild hebben?’.
Diegene die niet relevant zijn, deleten we.
Zo krijgen mensen soms een of twee
disclaimers te lezen, soms drie soms alle vier.
Maar in sommige situaties is het volume van de
disclaimers op de pagina eigenlijk groter dan

het antwoord op de vraag. Nu hebben we die
disclaimers eigenlijk uit het antwoord gehaald.
Het is wel zo dat mensen het e-mailantwoord
lezen op een webpagina en links daarvan staat
de vermelding: ‘Lees de disclaimers’. Maar ik
maak mij ook weinig illusies.”
(Focusgroep met beleidsmakers)

Het blijft een punt van discussie: enerzijds geven
disclaimers informatie over de soort hulpverlening en over verantwoordelijkheden maar anderzijds lezen hulpvragers die misschien niet of
onvoldoende. Wat is van belang voor hulpvragers
om te weten en welke informatie wordt best op
welke manier meegegeven zonder dat het als
ballast ervaren wordt en hulpvragers afhaken?

Bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en beroepsgeheim
Gezien de digitale voetafdruk van e-mail besteden
alle organisaties veel aandacht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim. Algemeen gezien beschouwt men
een e-mail als een brief. Beiden hebben dezelfde
juridische implicaties (art. 8 van het Europees
Verdrag van de Rechten van de Mens, art. 22; 6
van de Grondwet).
“Privacybeleid, deontologische regels en werkprocedures moeten duidelijk zijn. De binnen de
organisatie gangbare regels voor het verzamelen,
bijhouden en beheren van gegevens gelden ook
voor mailverkeer. Er moet rekening mee worden
gehouden dat de inhoud van de e-mail ‘een eeuwig leven’ kent. De geadresseerde kan de mail
uitprinten en doorgeven aan iemand anders. Hij
kan de mail gewoon forwarden naar iemand anders. Ook als de mail strikt persoonlijk is, heb je

geen vat op wat er achteraf met de mail gebeurt.
Na het lezen moet de mail verwijderd (in een map
geplaatst) worden. Om te beveiligen tegen spam
is het aan te raden het adres niet rechtstreeks
aanklikbaar te maken, en @ te vervangen door
een ander teken. Men gebruikt ook beter een
centraal mailadres.” (Casier, 2011).
JAC Gent (Claeys, 2005) pleit voor een deontologisch stappenplan op organisatieniveau, om te
anticiperen op crisisvragen en om een variëteit
aan crisissen (zelfmoord, misbruik, dreigementen) op te vangen. Dit vooral in functie van het
beroepsgeheim. Er kunnen stappen doorlopen
worden om het beroepsgeheim te doorbreken.
Die kunnen op de website al aangeven worden. Zo meldt JAC Midden- West-Vlaanderen:
“Schermschrijven valt onder de bepalingen van
de privacyclausule in het algemeen en het briefgeheim in het bijzonder”. En deze verplichting
geldt voor beide partijen. De Opvoedingslijn en
de Opvoedingswinkels houden alle medewerkers
aan de geheimhoudingsplicht. Andere medewerkers worden enkel betrokken indien zij zich contractueel verbinden tot geheimhouding.
Viaene (2007) stelt dat cliëntinformatie enkel kan
worden doorgegeven met toestemming van de
cliënt zelf, in het kader van de hulpverlening of
bij overname door een andere begeleider. Indien
dit toch gebeurt zonder toestemming, moet de
persoonsinfo in de mail verwijderd worden. Men
moet er ook zeker van zijn dat de doorgestuurde
mail de zender niet in diskrediet kan brengen. Bij
het doorsturen van e-mails moet steeds het recht
op de eerbiediging van het privéleven gevrijwaard
worden. Dit grondrecht wordt omschreven in artikel 22 van de Grondwet, artikel 8 van het Europees
verdrag ter bescherming van de rechten van de
mens en artikel 17 van het Internationaal verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten.
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Registratie en dossiervorming
Vele organisaties registreren gegevens van hun
hulp- en dienstverleningsactiviteiten. Opvallend
is dat dit aspect bij e-mailhulpverlening af en toe
uit de boot valt. De registratie van e-mailhulpverlening mag de anonimiteit van de hulpvrager niet
in het gedrang brengen. Anderzijds is gegevensregistratie onontbeerlijk voor het uitbouwen van
een volwaardige e-mailhulpverlening. Daarvoor
moet eerst het doel van de registratie bepaald
worden.
Volgende vragen kunnen een antwoord krijgen
via registratie:
• Hoeveel e-mailvragen ontvangt en beantwoordt
de organisatie?
• Welke doelgroep maakt gebruik van de e-mailhulpverlening?
• Welke thema’s worden aangebracht?
• Worden er andere hulpvragen gesteld in e-mails
in vergelijking met andere communicatiekanalen?
• Hoeveel tijd gaat naar het beantwoorden van
e-mails?
Het doel van de registratie bepaalt:
• Wat wordt bewaard?
- Alle e-mailhulpvragen en het hierop verstuurde antwoord, al dan niet geanonimiseerd?
- Alle e-mailhulpantwoorden?
- Een selectie van antwoorden op basis van
kwaliteit (tevreden of ontevreden), op basis
van faq’s …?
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• Hoe wordt dit bewaard? Welke categorieën,
trefwoorden en variabelen worden toegevoegd?
• Hoe wordt de informatie ontsloten? Via trefwoorden, datum van het verstuurde antwoord,
doelgroep ...?
• Wie is verantwoordelijk is voor de selectie, het
opslaan en actualiseren…?
Het bijhouden van gegevens zorgt bovendien
ook voor inzicht in veranderende doelgroepen,
eigenschappen van hulpvragers en hulpvragen.
Het is van belang dat iemand verantwoordelijkheid krijgt over het registratiebeleid zodat het als
instrument kan ingezet worden in de hulpverlening en het signaleren van beleidsproblemen.
Naast registratie is ook ‘e-maildossiervorming’
een relevant thema voor het organisatiebeleid.
Bij face-to-face hulpverlening wordt automatisch
een dossier van de verleende hulp bijgehouden.
Bij e-mailhulpverlening is dit geen automatisme.
Bij blended hulpverlening lijkt het vanzelfsprekend dat ook het e-mailverkeer in het individueel
dossier wordt bijgehouden. Moet er een dossier
opgesteld worden bij elke e-mailvraag? Binnen
de organisatie dient men uit te klaren wanneer en
waarom het aangewezen is om een e-maildossier
op te maken en bij te houden. Het lijkt erop dat
als er sprake is van een e-mailproces met e-mailtreinen, het net als in face-to-face hulpverlening
aangewezen is om een dossier bij te houden.

Anonimiteit
Anonimiteit is één van de troeven van e-mailhulpverlening. Het is dus belangrijk dit te kunnen waarborgen. Zowel in de startfase als verder in het proces hebben organisaties hier aandacht voor. JAC
Gent definieert anonimiteit als volgt: “Anonieme
gegevens zijn gegevens die niet met een betrokken persoon in verband kunnen worden gebracht
en derhalve niet (langer) persoonsgegevens zijn”

(Claeys, 2005). Anonimiteit is de keuze van de
hulpvrager met als gevolg dat er vaak weinig info
gegeven wordt.
De Druglijn biedt een anonimiteitsgarantie. Er is
veel vertrouwen in de anonimiteit van de Druglijn.
93% vindt dat deze ‘voldoende’ of ‘helemaal’
gegarandeerd wordt (Evenepoel, 2011a). In
Nederland kan de anonimiteit, zoals blijkt uit
onderzoek, gegarandeerd worden bij de helft van
de organisaties (Nieuwboer, 2011).

Beveiliging
Schalken (2010) geeft aan dat het belangrijk is om
zich als hulpverlenende organisatie af te vragen
of e-mailhulpvragers beter vanaf de eigen mailbox of vanuit een beveiligde mailbox e-mailen.
Bij een beveiligde mailbox moet de hulpvrager
eerst een account als gebruiker aanmaken (door
een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen).
Vanuit dat account kan dan een hulpvraag verstuurd worden. Het voordeel hierbij is dat alles
beter beveiligd is. Omdat de e-mails niet verzonden worden maar op de centrale computer van
de instelling staan. Het nadeel is dat het aanmaken van zo’n account een extra drempel opwekt,
vooral bij eenmalige contacten. Mailen vanuit een
eigen e-mailadres is gebruiksvriendelijker maar
zal voor sommige hulpvragers als minder anoniem worden ervaren (Schalken, 2010).
De organisatie en haar medewerkers zijn verantwoordelijk voor een goede beveiliging van
e-mailhulpvragen. Het e-mailverkeer op het
scherm mag niet zichtbaar zijn voor passanten.
Uitprints van e-mailverkeer worden best op een
beschermde plaats bewaard.
Er zijn heel wat technische en organisatorische
maatregelen te nemen om bestanden te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging. Als organisatie kan er gekozen worden om

de bestanden ofwel veilig te bewaren, ofwel snel
te verwijderen. Indien er digitaal bewaard wordt,
moet de toegang beperkt worden tot de bevoegde medewerkers van de organisatie door beperkte autorisatie en paswoordbeveiliging. Tenslotte
worden e-mails individueel naar de hulpvrager
gestuurd en nooit naar verschillende personen
tegelijk zodat ze elkaar niet kunnen identificeren
of contacteren.
Uit het onderzoek van Nieuwboer (2011) blijkt dat
sommige organisaties voor hun digitale beveiliging een beroep doen op ICT-bedrijven. 1 op 3
organisaties gebruiken naast de gangbare virusbescherming ook een beveiligd registratiesysteem.
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3. E-mailhulpverlening in lengte, breedte en diepte
In dit hoofdstuk wordt de concrete e-mailmethodiek weergegeven als een systematisch proces. In de methodiek in de lengte (p. 30) worden
de fasen in het beantwoorden behandeld. In de
methodiek in de breedte (p. 45) staan de actoren
centraal: wie speelt welke rol? In de methodiek
in de diepte (p. 48) staan enkele vaardigheden,
technieken en competenties centraal die vereist
zijn bij e-mailhulpverlening.

E-mailhulpverlening in de lengte
Hoe verloopt het volledige proces van e-mailhulpverlening? Welke diverse stappen zijn hierin te
onderscheiden? Zijn er algemeen geldende aanbevelingen of tips in functie van het optimaliseren
van dit procesmatig verloop van e-mailhulpverlening? Hoe vertaalt de visie van de organisatie op
e-mailhulpverlening zich in deze verschillende
stappen van een e-mailhulpverleningsproces?
Nogal wat welzijnsorganisaties die e-mailhulp
aanbieden, hebben de verschillende stappen van
een e-mailhulpverleningsproces uitgewerkt in
een eigen stramien of kader. Soms dient dit als
richtlijn, als checklist of als geheugensteun maar
evenzeer fungeert dit als een vastomlijnd kader
waaraan liefst alle e-mailhulp voldoet. Deze kaders krijgen verschillende benamingen: een stappenplan, een beantwoordprotocol, een ticketsysteem, een (mini)methodiek, ...
Een analyse van deze verscheidenheid aan
interne documenten maakt duidelijk dat onder
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dezelfde noemer verschillende inhouden worden
ondergebracht. Het procesverloop van een
e-mailhulpvraag en het daaraan verbonden
e-mailantwoord dekt bijvoorbeeld een totaal
andere inhoud dan de verschillende onderdelen
in één e-mailhulpantwoord.
E-mailhulpverlening in de lengte focust daarom
op:
• Het procesverloop in zijn totaliteit: de chronologische volgorde van het hele proces van het
binnenkomen van een e-mailhulpvraag tot en
met het opvolgen van een e-mailantwoord.
• De verschillende onderdelen van één e-mailantwoord in het bijzonder: de begroeting en de
inleiding, het bevestigen en het antwoorden op
de hulpvraag, de afsluiting en het ondertekenen
van de e-mail (zie p. 34).
In het procesverloop van e-mailhulpverlening zijn
3 grote stappen te onderscheiden: proloog, beantwoording en epiloog.

E-mailhulpverlening in de lengte

1. PROLOOG

2. BEANTWOORDEN VAN DE E-MAIL

• Ontvangen van de
e-mailhulpvraag
• Lezen en analyseren van
de e-mailhulpvraag
• Voorbereidend
opzoekwerk

• Schrijven van het
e-mailantwoord
• Nalezen en optimaliseren
van het e-mailantwoord
• Verzenden van het
e-mailantwoord

3. EPILOOG
• Opvolgen van de e-mail
• Afronden van het
e-mailhulpverleningsproces
• Registreren en klasseren

De proloog
De proloog is de fase die de eigenlijke beantwoording van de e-mail vooraf gaat en die het verdere
e-mailhulpproces beïnvloedt. Veel aspecten van
deze fase zijn organisatorische en/of inhoudelijke
keuzes die een organisatie best vooraf, bij de opstart van e-mailhulpverlening in de organisatie,
maakt.
De proloog zelf bestaat op zijn beurt uit 3 stappen:
• het ontvangen van de e-mailhulpvraag
• het lezen en analyseren van de e-mailhulpvraag
• het voorbereidend opzoekwerk
Ontvangen van de e-mailhulpvraag

Het ontvangen van een e-mail is uiteraard de allereerste stap binnen het geheel van het procesverloop van e-mailhulpverlening. Iemand heeft
een hulpvraag en kiest ervoor om deze via e-mail
te stellen aan de desbetreffende organisatie. Het
is de hulp- of dienstverlenende organisatie die
bepaalt hoe dit voor de eigen doelgroep best
verloopt, welke keuzes vanuit de organisatie worden gemaakt hieromtrent (zie hoofdstuk 2). Deze
vooraf gemaakte keuzes beïnvloeden alle volgende stappen van het e-mailhulpverleningsproces.
Lezen en analyseren van de e-mailhulpvraag

Een e-mailhulpvraag beantwoorden, veronderstelt een zo correct mogelijke inschatting van de
hulpvrager en zijn concrete context, diens hulpvraag en de daarbij horende verwachtingen. Twee
activiteiten doorkruisen elkaar daarbij voortdurend: het grondig (her)lezen van de e-mail en het
analyseren van de e-mail.
Iedere e-mailbeantwoorder start met het grondig
lezen van de e-mail als een noodzakelijke stap in
het proces van e-mailhulpverlening. Ter voorbereiding van een goed e-mailantwoord kan je best
iedere e-mail meerdere keren lezen vooraleer
een e-mailantwoord te formuleren.

Verschillende aspecten vereisen bij het lezen van
een e-mailhulpvraag specifieke aandacht:
1. Wie is de e-mailhulpvrager?
• Is er voorinfo beschikbaar? Welke?
• Is de verzender van de e-mail de hulpvrager zelf
of een aanmelder?
• Kiest de e-mailhulpvrager nadrukkelijk voor
anonimiteit of niet? Gebruikt de hulpvrager de
eigen naam, een nickname ...?
• Vermeldt de e-mailhulpvrager bepaalde verwachtingen of vooronderstellingen in verband
met het e-mailhulpaanbod? Zijn die realistisch?
• Spelen volgende gegevens een rol bij deze
hulpvraag: het geslacht, de correcte leeftijd,
woonplaats, regio , een e-mailadres (.be of .nl)?
• Is er feitelijke info over de e-mailhulpvrager
beschikbaar of maakt de e-mailbeantwoorder
vooronderstellingen op basis van de ontvangen
info.
• Hoe presenteert de hulpvrager zich en welke
mogelijke interpretaties roept dit op die het antwoord (terecht of onterecht) kunnen kleuren?
• Ontbreekt er bepaalde informatie over de hulpvrager om een goed antwoord te kunnen formuleren? Zo ja, welke?
• Is dit een nieuwe hulpvrager of lijkt dit een
‘frequente’ of ‘vaste’ hulpvrager te zijn?
2. Welk soort hulpvraag is het?
• Is het een informatievraag, een adviesvraag of
een combinatie van beide?
• Is het een vraag naar administratieve ondersteuning? Welke?
• Is het een vraag voor doorverwijzing? Welke?
• Is het een vraag naar psychosociale ondersteuning? Welke?
• Is er sprake van crisis?
• Past deze hulpvraag in het e-mailhulpaanbod
van de organisatie?

3. Wat is de kernvraag?
• Is er sprake van één of meerdere (kern)vragen?
Welke?
• Suggereert of onthult de aangemelde hulpvraag
een onderliggende vraag? Welke?
• Welke (verschillende) aspecten zitten er in de
hulpvraag? Worden deze nadrukkelijk door de
hulpvrager apart beschreven of niet?
• Bij mailtreinen: is er sprake van verandering,
verschuiving van accenten of evolutie in de
hulpvraag? Welke?
4. Is de hulpvraag inhoudelijk voldoende
duidelijk?
• Formuleert de e-mailhulpvrager zelf een kernvraag of bestaat de mail slechts uit een omschrijving van een problematiek, probleemsituatie?
• Wordt de hulpvraag verbonden aan het probleem duidelijk omschreven door de hulpvrager? Of moet deze nog worden geïnterpreteerd?
• Welke concrete informatie geeft de e-mailhulpvrager? Is dit voldoende?
• Ontbreekt er bepaalde informatie over de context van de hulpvrager om een goed antwoord
te kunnen formuleren? Zo ja, welke?
5. Hoe zit het met de feitelijke gegevens in de
hulpvraag?
• Welke feitelijke gegevens bevat de hulpvraag?
• Welke gegevens insinueren bepaalde feiten of
zijn eerder een interpretatie dan een feit?
• Ontbreken er feitelijke gegevens om een goed
antwoord te kunnen formuleren? Zo ja, welke?
6. Is er sprake van een emotionele en/of
psychosociale laag in de hulpvraag?
• Is de hulpvraag een emotioneel geladen vraag?
Welke emoties zitten in de hulpvraag?
• Heeft de hulpvraag een psychosociaal aspect
in zich? Is hier sprake van een wisselwerking
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•

•

•

•

tussen de persoon van de hulpvrager en de interactie met zijn of haar omgeving?
Benoemt de e-mailhulpvrager zelf emoties,
gevoelens, belevingsaspecten verbonden aan
de probleemsituatie of aan de hulpvraag?
Hoe omschrijft de hulpvrager zijn of haar hulpvraag in de e-mail? Eerder afstandelijk of heel
persoonlijk?
Is er sprake van een normale onthulling of
van over- of underdisclosure? Hoe open is de
e-mailhulpvrager?
Lijkt de mail geschreven in een opwelling van
emoties of zeer doordacht?

7. Is er sprake van een normerende laag in de
hulpvraag?
• Welke normen worden in de e-mailhulpvraag
ter sprake gebracht?
• Is dit een thema waarover verschillende visies
en standpunten bestaan?
• Is dit een moeilijk bespreekbaar thema?
• Komen eigen waarden en normen van de
e-mailbeantwoorder naar boven bij het lezen
van deze hulpvraag? Zo ja, hoe dit hanteren?
8. Zorgt de vorm, de stijl, het taalgebruik van
de e-mail voor aanvullende informatie over de
hulpvrager, over de hulpvraag, over de context?
• Is er sprake van veelvuldig gebruik van hoofdletters, tekens, smileys ...?
• Is de vorm, de schrijfstijl, het taalgebruik in
overeenstemming met de inhoud van de
e-mail?
• Is de e-mail geschreven in standaardtaal of
eerder in spreektaal?
• Wat zegt de stijl of het taalgebruik van de
e-mail over de hulpvrager of over diens context?
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9. Is hier specifieke aandacht vereist over
bepaalde thema’s of deontologie?
• Is dit een thema waar verschillende visies en
standpunten over bestaan? Welke?
• Is dit een moeilijk bespreekbaar thema?
• Vraagt het beantwoorden van deze mail een
alertheid omtrent deontologische aspecten?
Welke?
Het grondig lezen en analyseren van een e-mail
vereist voor sommige e-mailbeantwoorders het
uitprinten van de e-mail. Beelen (2010) vermeldt
hierover het volgende: “Mails afprinten, kan soms
tot een beter begrip leiden. Je kan erin onderlijnen, omcirkelen, met fluo de hoofdpunten
aanduiden. Je kan de vraagjes noteren naast de
tekst, ... Een afgedrukte mail kan op die manier
een werkinstrument zijn. Anderen hebben geen
behoefte om de mail af te printen en leggen pen
en papier naast zich terwijl ze een mail lezen.”
Hoe een e-mailbeantwoorder aan de slag gaat,
is eigenlijk een persoonlijke keuze en sterk verbonden met de voor zichzelf meest doeltreffende
werkstijl. Sommige e-mailbeantwoorders geven
aan dat ze doelbewust kiezen voor een uitprint
van de e-mail bij specifieke mails, namelijk bij
lange of verhalende e-mails, bij inhoudelijk complexe mails, bij chaotische, verwarrende e-mails.

• Op welke inhouden en vragen kan en zal ik een
antwoord geven?
• Voor welke inhouden moet ik doorverwijzen?
Naar welke instantie? Wie? Wat?
• Welke informatie zal ik aanbieden in de mail?
Hoe?
• Zal ik gebruik maken van standaardantwoorden
die ik personaliseer?
• Hoe wens ik mijn antwoord te formuleren? Doe
ik dit via vrijblijvende tips of via duidelijke, sturende adviezen?
• Hoe zal ik aandacht besteden aan het
empoweren van de e-mailhulpvrager?
• Op welke wijze wil ik aandacht besteden aan
de emotionele en/of psychosociale laag in deze
hulpvraag?
• Kies ik voor het op gang zetten van een mailtrein (via een oproep tot verder mailcontact)
om de vraag helder te krijgen?
• Welke informatie moet ik zelf nog opzoeken?
• Heb ik nood aan collegiaal overleg over de aanpak van deze e-mailhulpvraag?

o
		
		

Vaststellingen vanuit het onderzoek in
functie van het lezen en analyseren van
een e-mail

• In verband met de hulpvrager:
		

Het aandachtig en meermaals doorlezen van
de e-mailhulpvraag moet ervoor zorgen dat de
e-mailbeantwoorder vooraf beslist hoe het
e-mailantwoord zal uitgewerkt worden.
Op het einde van deze proloogfase moet de
e-mailbeantwoorder volgende vragen voor
zichzelf kunnen beantwoorden:
• Hoe zal ik rekening houden met wie de e-mailhulpvrager is?

- Kinderen en jongeren zijn in hun e-mailhulpvraag beduidend opener en persoonlijker dan volwassen e-mailhulpvragers.
		 - Bij volwassenen is er meer sprake van
			 iets afstandelijker geformuleerde e-mails.

• In verband met de hulpvragen:
		 - Advies- en informatievragen bevatten in
tweederden van de geanalyseerde transcripten een emotionele of psychosociale component, die soms pas bij herlezen
van de mail duidelijker merkbaar wordt.

		

- In sommige mailtreinen is evolutie merkbaar in verband met het benoemen of
de formulering van de hulpvraag. De
hulpvrager herkadert of herformuleert –
onder invloed van het antwoord van de
hulpverlener – of verduidelijkt de hulpvraag in vervolgmails. Bijvoorbeeld van
“Hoe kan ik zelfmoord plegen” (in de
eerste mail) naar “Tips om te stoppen
met krassen” (in de derde mail).

• In verband met de vorm van de e-mail:
		 - Paralinguïstische elementen zoals het
gebruik van witruimte, hoofdletters, tekens (leestekens, smileys, opsommingtekens, veel of minder harde returns, ...)
worden door de hulpvragers bewust ingezet en drukken veelal de gemoedstoestand van de hulpvrager uit.
		 - Mails van kinderen en jongeren verschillen qua vorm duidelijk van e-mailhulpvragen van volwassenen.
		 - Kinderen en jongeren zetten meer
spreektaal in, gebruiken meer sms-taal
en smileys. Ze zetten ook meer herhalende uitroeptekens (‘!!!’) of vraagtekens
in (‘???’). De e-mails bevatten meer tiken schrijffouten en de hulpvragen zijn
vaker verwarrend en/of minder gestructureerd. Volwassenen hanteren overwegend meer schrijftaal dan spreektaal en
de e-mailhulpvragen bevatten minder
taal- en schrijffouten.
		 - Kort geformuleerde hulpvragen komen
het meest voor (enkele lijntjes tot een
halve pagina). Lange hulpvragen (van 1
pagina tot meerdere pagina’s) vragen
vaak om meer voorbereidingstijd. Het
ordenen van de verschillende aspecten
of facetten in de hulpvraag of selectie
van de kernvraag verlopen moeizamer.

?

		

Aanbevelingen en tips omtrent het lezen
en analyseren van de e-mail

• Wees je bewust van je eigen interpretatie,
je eigen visie, je eigen waarden- en normenkader maar ook van dat van de hulpverlenende organisatie.

• Wees alert voor de (mogelijke) emotionele
of psychosociale laag in de e-mailhulpvragen. E-mailhulpvragers formuleren dit aspect immers niet altijd expliciet.

• De inhoud van een e-mailhulpvraag is belangrijker dan de vorm maar bekijk de mail
ook op vormelijk vlak. Wees daarbij alert
voor de betekenis van tekens, hoofdletters, witruimte, layout… en voor veranderingen in de vorm van de vraagmails bij
mailtreinen.

Voorbereidend opzoekwerk

Soms volstaat de parate kennis van de
e-mailbeantwoorder niet om, na lezing en analyse
van de e-mailhulpvraag, direct over te gaan tot
het effectief beantwoorden van de e-mail. Een
bijkomende stap als onderdeel van de proloog
bestaat dan uit het verrichten van het nodige
opzoekwerk:

• De sociale kaart raadplegen (best van de regio
van de e-mailhulpvrager, indien gekend) om
correct te kunnen doorverwijzen
Soms bestaat het voorbereidend werk uit het
opzoeken van een standaardantwoord in de
bestandenbibliotheek van de organisatie. Hierin
zijn e-mailhulpantwoorden terug te vinden
voor terugkerende e-mailhulpvragen. Zo kan
de e-mailbeantwoorder vertrekken van dit
antwoord als basis voor het gepersonaliseerde
en dus aangepaste antwoord voor die specifieke
hulpvrager.

?

		

Aanbevelingen en tips omtrent
voorbereidend opzoekwerk

Bij erg moeilijke of complexe vragen:
• Raadpleeg collega’s of experts om een
		 goed e-mailantwoord te kunnen bieden.

• Brainstorm met collega-beantwoorders
over de mogelijke betekenis van een geformuleerde hulpvraag, alsook over hoe
dit in het e-mailantwoord moet worden
aangepakt.

• Stel de vraag: “Is een standaardantwoord
		

hier aangewezen of juist helemaal niet?”

• Specifieke of gespecialiseerde informatie opzoeken om in het e-mailantwoord te verwerken
• Aanvullende informatie opzoeken om eventueel
toe te voegen als ‘surplus’
• Checken of bepaalde informatie nog up-todate is (websites, contactadressen, juridische
informatie …)
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Het beantwoorden van de e-mail

• Bij mailtreinen is er soms een wijziging in

Het beantwoorden van de e-mail bestaat net
als de proloog uit 3 te onderscheiden stappen:
het schrijven van het e-mailantwoord, het nalezen ervan en het uiteindelijk verzenden van het
e-mailantwoord.

de begroeting bij de vervolgmails, meestal
persoonlijker en aansluitend bij de ondertekening van de hulpvrager.

“Geachte”, “ Dag mevrouw”
“Beste”, “Beste Joris”
“Hallo Louise ”, “Lieve mama”
“Hey very strong girl”, “Yo Wannes” (nicknames
van de hulpvrager)

?

Aanbevelingen en tips omtrent de
		 begroeting

Schrijven van het e-mailantwoord

Met de proloog is de basis gelegd voor het formuleren van een gestructureerd en vlot te lezen
e-mailantwoord. Een kwaliteitsvol e-mailantwoord bestaat uit minstens deze onderdelen:
de begroeting en inleiding, het erkenning geven,
het bevestigen, het antwoorden op de hulpvraag,
de afsluiting en het ondertekenen van de e-mail.
Onderstaand schema verduidelijkt dat het herformuleren of samenvatten van de hulpvraag geen
vast onderdeel hoeft te zijn van elk e-mailantwoord. Het onderdeel ‘bevestigen’ springt eruit
als iets wat niet per se in deze volgorde moet
aanwezig zijn maar evengoed als een rode draad
doorheen het gans e-mailantwoord kan lopen.

o
		

• Personaliseer de begroeting waar het kan

Vaststellingen vanuit het onderzoek
omtrent de begroeting

• De begroeting in een e-mail geeft een indicatie van de soort ‘alliantie’ of de afstand
en nabijheid die de e-mailbeantwoorder in
de interactie wil creëren.

• Ten aanzien van (jong)volwassenen is er
meer sprake van een formele begroeting
(‘Beste’, ‘Dag’).

• De begroeting ten aanzien van kinderen

1. De begroeting
Iedere e-mail begint met een begroeting. Er
bestaan uiteraard verschillende begroetingen.
Gaande van correct, beleefd, formeel, over al iets
meer persoonlijk, toegankelijker en informeel tot
en met heel persoonlijk.

en jongeren is veelal persoonlijker en sluit
waar mogelijk aan bij de ondertekening
van de hulpvrager. Zo wordt bijvoorbeeld
de gebruikte nickname in de begroeting
meegenomen.

maar blijf in hetzelfde taalregister als de
hulpvrager. Bijvoorbeeld: als de hulpvrager zelf persoonlijke info geeft (“Groetjes,
mama van Astrid”), gebruik dit dan ook in
de aanhef (“Beste mama van Astrid”).

• Blijf er oog voor hebben dat je communiceert vanuit een professionele setting, vermijd dus een te familiaire aanspreking.

• Besef dat een begroeting een indruk nalaat
en check of dit overeenkomt met hoe
de organisatie de hulpvrager wenst te
benaderen.

De stappen bij het opmaken van een e-mailantwoord

1. De begroeting
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2. Inleiding

3. Herformuleren
of samenvatten
van hulpvraag

4. Bevestigen

5. Erkenning
geven

6. Antwoord op
de hulpvraag

7. Afsluiting

8. Ondertekening

2. De inleiding
De inleiding van een e-mail is meer dan alleen de
eerste zin van de e-mail. Een kwaliteitsvolle inleiding geeft informatie over de context van de
beantwoorder. Dit creëert duidelijkheid ten aanzien van de hulpvrager en komt eveneens professioneler over. Deze inleiding kan gaan over:

• Sommige organisaties kiezen voor een
standaardinleiding waarmee iedere e-mailbeantwoorder start.

de organisatie, het e-mailverloop of de
e-mailinstroom dat dit door iedere e-mailhulpvrager wordt gelezen.

• Bij de meeste organisaties zijn er geen

• Besef dat ook de formulering van de inlei-

afspraken over de inleiding van de e-mail.
Desondanks stellen we vast dat ervaren
e-mailbeantwoorders een eigen standaardinleiding hanteren en die consequent gebruiken als opstart van hun e-mailantwoord.

ding een impliciete boodschap meegeeft
over de alliantie, de band die gecreëerd
wordt.

• Info over zichzelf als e-mailbeantwoorder
(soms de voornaam en de positie of de functie)

• Bij mailtreinen: in de inleiding van de vervolgantwoorden wordt vaak feedback gegeven op de reactie van de hulpvrager.
Deze feedback bevat het terugkoppelen van de eigen gevoelens of interpretaties van de e-mailbeantwoorder of de
e-mailhulpvrager.

“Mijn naam is Johanna en ik werk als
jongerenbegeleider op het JAC van Gent”

• Info over de organisatie

“Dit is een antwoord op je mail naar De
Druglijn”

Uit een vervolgmail van de e-mailhulpvrager:
“Ik ben wel blij met je antwoord maar hoop dat
ik nog wel een vraag mag stellen.”
Uit een vervolgmail van de
e-mailbeantwoorder:
“Goed en slecht nieuws lezen we van jou…’

• Info over het verloop van het e-mailproces

“Je vraag kwam via de site van allesoverseks.be
naar het dichtstbijzijnde JAC. In jouw geval is
dat JAC Gent”

o
		

?

• De meeste e-mails starten met een in		 leiding.

• Indien er geen inleiding is, begint een
e-mail vaak met het herformuleren van de
vraag. Soms komt dit vrij direct over.

“We doen het en dat staat ter discussie omdat
we vrezen dat jongeren interesse verliezen om
te gaan lezen. Vaak is het zo vanzelfsprekend.
Anders doen we het om zeker te zijn dat je de
vraag goed interpreteert. Je doet het vooral
voor jezelf dus ga je daar uw e-mail mee
beginnen.” (Rondetafel met praktijkwerkers)

Aanbevelingen en tips omtrent de inleiding

• Kies voor een duidelijke, beknopte inleiding
Vaststellingen vanuit het onderzoek
omtrent de inleiding

3. Het herformuleren of samenvatten van de
hulpvraag
Het herformuleren of samenvatten van de hulpvraag kan een essentieel onderdeel zijn van een
e-mailantwoord. Doch dit hoeft niet standaard in
ieder e-mailantwoord terug te komen. De lezing
en analyse van de e-mail in de proloog zou hierover uitsluitsel moeten geven.

in ieder e-mailantwoord.

• Bekijk vanuit de organisatie of je werkt met
standaardinleidingen of niet.

• Bepaal de minimale contextinformatie
om in te brengen in een inleiding. Het is
niet omdat op de website of in een disclaimer informatie vermeld staat over

Wanneer is het herformuleren of samenvatten
van de hulpvraag een noodzakelijk onderdeel van
een e-mailantwoord?
1. Als de gestelde e-mailhulpvraag vooral vragen
oproept bij de beantwoorder. Vragen zoals:
• Heb ik dit wel goed begrepen?
• Interpreteer ik de vraag van de e-mailhulpvrager op de juiste wijze?
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• Klopt mijn veronderstelling, beeldvorming wel?
• Wat is nu eigenlijk de kernvraag?
• De hulpvraag in de mail bevat verschillende inhouden of aspecten. Wil de e-mailhulpvrager
op al deze vragen een antwoord?
• Is de aanmeldingsvraag een signaal van een
andere onderliggende vraag?

• Ordening en structuur aanbieden. De hulpvraag
wordt geordend in verschillende onderdelen
of aspecten. Dit kan verrijkend en verhelderend
zijn. Het brengt de hulpvrager inzicht bij.
• De herformulering van de hulpvraag creëert de
mogelijkheid voor de hulpvrager om te reageren indien iets niet klopt. Het kan dus (impliciet of expliciet) een uitnodiging zijn tot
verder e-mailcontact en een opstart zijn naar
vraagverheldering.

• Verwacht de e-mailhulpvrager algemene informatie of informatie toegepast op de eigen
context?

• Het samenvatten of herformuleren van de
hulpvraag beoogt niet altijd een duidelijk
doel.

?

Aanbevelingen en tips omtrent het
		 herformuleren of samenvatten van de
		 hulpvraag

• Denk goed na over de meerwaarde van
een samenvatting of een herformulering
van de hulpvraag in het e-mailantwoord.

• Formuleer deze meerwaarde op een dui“In je mail stel je eigenlijk twee vragen: je wil
weten of je zoontje de enige is met driftbuien.
En je vraagt je af hoe je daarop best reageert
zonder de ‘boeman’ te worden.”

• Verwacht de e-mailhulpvrager vrijblijvende tips,
sturend advies of concrete adressen voor een
doorverwijzing?

delijke, toegankelijke wijze ten aanzien van
de hulpvrager.

“Klopt deze samenvatting zo een beetje?”
“Laat me jouw vraag eens kort samenvatten.
Je zus van 23 jaar heeft jou ter hulp geroepen
voor haar speedverslaving. Ze kan het niet meer
aan en heeft besloten ermee te stoppen, maar
ze heeft het er erg moeilijk mee. Jij vraagt ons
welke hulp het meest geschikt zou zijn voor
haar en hoe je haar best kan helpen? Klopt
deze samenvatting zo een beetje?“

2. Als de e-mailbeantwoorder geen of slechts een
gedeeltelijk antwoord kan bieden op de vraag van
de e-mailhulpvrager.
3. Als de e-mail verwarrend, onduidelijk of onoverzichtelijk is.
Het herformuleren of samenvatten van de
hulpvraag kan dus verschillende doelstellingen
hebben:
• De hulpvrager herinneren aan wat hij (soms enkele dagen voordien) als vraag formuleerde.
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“Heb ik je mail goed begrepen?”
“Vat ik je mail goed samen zo?”
“Begrijp ik je mail goed zo?”

• Nodig de e-mailhulpvrager uit tot reactie

o
		

Vaststellingen vanuit het onderzoek
omtrent het herformuleren of
samenvatten van de hulpvraag:

• Terugkoppelen aan de hulpvrager hoe zijn of
haar e-mailhulpvraag door de beantwoorder
wordt gepercipieerd of geïnterpreteerd.

• Het herformuleren van de hulpvraag ge-

• Duidelijkheid creëren aan de hulpvrager over
de verdere invulling van de e-mail door de
beantwoorder.

eenvoudige en duidelijke hulpvraag komt
eerder onprofessioneel over en als ballast.

beurt evenveel wel als niet.

• Een samenvatting of herhaling van een

in een vervolgmail, als hij of zij vindt dat
jouw samenvatting of interpretatie foutief is
en het e-mailantwoord op die manier niet
tegemoet komt aan de verwachtingen. Een
dergelijke oproep zet mogelijks een mailtrein op de sporen.

• Geef na een samenvatting bij een complexe hulpvraag duidelijk aan waarop het
e-mailantwoord verder doorgaat. Vermeld
tevens de reden waarom bepaalde deelaspecten van een hulpvraag in de e-mail
niet beantwoord zullen worden. Mogelijke

redenen kunnen zijn: te ingewikkelde materie om per mail uit te leggen, te weinig
informatie beschikbaar om een correct
antwoord te kunnen geven, een crisisvraag
oplossen via e-mail is niet aan de orde ...

4. Bevestigen en erkenning geven
Bevestigen als een onderdeel van een e-mailantwoord omvat 2 aspecten. In eerste instantie gaat
dit over het bekrachtigen van het feit dat een hulpvraag wordt gesteld per e-mail en de hulpvrager
op die manier ook zijn of haar vertrouwen stelt in
de organisatie. Het bevestigen slaat hier dus op
het geven van erkenning dat de e-mailhulpvrager
een hulpvraag formuleerde. Het opstellen en
verzenden van een e-mailhulpvraag is immers
een uiting van daadkracht, het toont aan dat de
hulpvrager een bepaalde situatie wil aanpakken,
vooruit wil en hiervoor informatie, advies of ondersteuning vraagt. Door deze vorm van bevestiging erkent en activeert de e-mailbeantwoorder
de workability – de competentie en de bereidheid
of motivatie (Vlaeminck, 2010) – van de hulpvrager om iets aan te pakken. Er wordt hier als het
ware een pluim gegeven voor de moed van de
e-mailhulpvrager om contact op te nemen.

In tweede instantie omvat deze erkenning een
ander aspect dat eerder deel uitmaakt van het
specifieke van e-mailhulpverlening. Namelijk
datgene wat in een onlinecontext als de ‘alliantie’ wordt benoemd, de mate van betrokkenheid
tussen de e-mailbeantwoorder en de hulpvrager.
Het slaat op het serieus nemen van de hulpvrager,
het aanvaarden van de eigenheid van de hulpvrager, het empathisch zijn door het benoemen en
erkennen van het emotionele aspect van de hulpvraag (zie p. 52). Deze vorm van erkenning hoeft
geen chronologische vaste plaats te hebben in
een e-mailantwoord. Het vertaalt zich best als
een rode draad doorheen de mail in zijn totaliteit.

“Laat me eerst al zeggen dat ik het knap vind
dat er bij jullie op zo een open manier kan over
gepraat worden. Je zoon heeft het getroffen
met liefhebbende ouders als jullie! “
“Jij bent wel een bijzonder lieve dochter dat jij
zo op zoek gaat op internet om te weten waar
het tapijt van je mama vandaan komt!”
“Ik help u graag even verder mevrouw, want ik
kan me voorstellen dat zo’n situatie voor uzelf
ook erg zwaar om dragen is. Dat u desondanks
moeite blijft doen om oplossingen te zoeken, is
bewonderenswaardig”.

Het meest logische in de opbouw van een
e-mailantwoord is dat dit aspect van bevestiging
na de begroeting en de inleiding komt en voor
het effectieve antwoord op de gestelde vraag.

o
“Toch knap, dat je je broer nog wilt helpen.
Hij mag zonder twijfel blij zijn dat hij jou nog
heeft.”
“Goed dat je ons een mailtje stuurde”

		

Vaststellingen vanuit het onderzoek
omtrent het bevestigen en erkennen

• Bevestiging geven is één van de meest
doorslaggevende aspecten die de alliantie
via e-mail vormgeven.

• Hoe meer bevestigen deel uitmaakt van
een e-mailantwoord, hoe positiever deze
e-mail wordt beoordeeld, zowel door de
beantwoorders als door de onderzoekers.

?

		

Aanbevelingen en tips omtrent het
bevestigen en erkennen

• Wees oprecht in het geven van bevestiging.
Een geforceerde bevestiging doet meer
kwaad dan goed.

• Overdrijf niet met het geven van bevestiging.
5. Het antwoord op de hulpvraag
Het inhoudelijk antwoord op de e-mailhulpvraag
is de kern en het hoofddoel van ieder e-mailantwoord. De lezing, maar vooral de analyse van de
e-mailhulpvraag (zie proloog) zou reeds duidelijkheid moeten geven over de inhoud van het
antwoord. In deze fase van het beantwoorden
van de mail komt het er op aan dit om te zetten
in een verstaanbare, toegankelijke mail (zie p. 48
& 50).
Volgende aspecten vergen specifieke aandacht:
• Een goed gestructureerd antwoord veronderstelt een logische opbouw en een lay-out die
dit versterkt. Formuleer bewust en duidelijk alle
verschillende facetten en deelaspecten van het
antwoord. Gebruik doelgericht taal en tekens in
de e-mail. Structureer het antwoord door gebruik van alinea’s.
• Een antwoord moet inhoudelijk correct zijn.
Geef exacte, juiste gegevens wanneer dit
aangewezen is (zoals juridische info, medische
info, ...)
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• Heel regelmatig bevat een e-mailhulpvraag
naast een inhoudelijk aspect ook een belevingsaspect. Een e-mailhulpantwoord besteedt
aandacht aan inhoud én beleving. Soms is het
geven van bevestiging dat de hulpvraag wordt
gesteld reeds voldoende. Evengoed is het soms
aangewezen om expliciet dit belevingsaspect te
benoemen en hier verder op door te gaan.
• Een e-mailantwoord moet bruikbaar zijn en zo
concreet mogelijk toepasbaar in de situatie en
context van de hulpvrager.
• Als de e-mailhulpvrager een duidelijke afgebakende of zeer specifieke vraag stelde, is het niet
zo moeilijk om het antwoord te laten aansluiten bij de concrete situatie of context van de
hulpvrager.
• Als de e-mailhulpvrager karig was in het geven
van informatie in de e-mail, eerder oppervlakkig
is gebleven of de hulpvraag is zeer algemeen of
afstandelijk geformuleerd, dan wordt dit moeilijker. Er zijn verschillende mogelijkheden om
hiermee om te gaan:
- Verbreed het e-mailantwoord door meerdere interpretaties (van contexten) te verwerken en dus verschillende (mogelijk fictieve of hypothetische) invullingen of mogelijkheden aan te brengen.
- Beperk het antwoord tot algemeen advies
én stel vragen naar bijkomende informatie.
Zo kan in een aanvullende vervolgmail een
duidelijker, professioneler en meer aangepast antwoord gegeven worden.

“ Dit waren enkele algemene reacties. Een
concreter antwoord kan ik je bezorgen als je
me op volgende vragen een antwoord kan
bezorgen…”

“Bij volgende tips zitten er wellicht een paar bij
die je kan uitproberen…”

E-mailbeantwoorders in een organisatie die
nadrukkelijk eenmalige e-mailhulp verkiest,
beperken zich best tot een algemeen geldend advies.

“Ik wil wel nog een aantal kanttekeningen
maken die je best in je achterhoofd houdt. Je
zit namelijk in een risicoberoep…”
“Vanuit onze organisatie raden we aan om…”

• In een e-mailhulpantwoord brengt de beantwoorder opgebouwde expertise en deskundigheid in. Het vinden van een evenwicht tussen het inbrengen van expertise en voldoende
ruimte laten voor het zelfbeschikkingsrecht van
de hulpvrager is niet altijd even gemakkelijk.
Hoe de taal en schrijfstijl van de beantwoorder
door de ontvanger wordt geïnterpreteerd, is
moeilijk in te schatten.
Een e-mailantwoord kan wat dit betreft bestaan
uit:
- een duidelijk sturend advies (vertrekkende
van expertise en duidelijke info)
- een eerder vrijblijvend advies
- suggesties en/of tips
- of een combinatie van dit alles.

De grote uitdaging is om ‘niet’ te vertrekken van
het eigen perspectief, de eigen perceptie of interpretatie. “Het is onmogelijk om geen beelden te
hebben bij woorden, zorg dat je je bewust bent
van je beeld” (Gruppelaar & Roosenboom, 2011).
Het bewust omgaan met interpretaties, verbonden aan de beelden die de e-mail en hulpvraag
oproepen, is zeker aangewezen. Bij procesmatige
hulpverlening kunnen vervolgmails uitmaken of
dat beeld klopt of kan verdere bevraging hierover
uitsluiting geven.

o
		

Vaststellingen vanuit het onderzoek
omtrent het antwoorden op de hulpvraag

• Een antwoord geven dat zo dicht moge“ Dan moet je…”
“Probeer er alleszins voor te zorgen dat u
er zelf niet onderdoor gaat, ook al betekent
dat dat u misschien wat meer afstand moet
proberen nemen van uw dochter”
“Welke hulp voor haar het meest geschikt is,
kan ik zomaar niet zeggen. Je hebt wel een
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aantal mogelijkheden die ik kort op een rijtje zal
zetten:…”

lijk aansluit op de vraag van de e-mailhulpvrager is een heel belangrijke waardemeter
voor e-mailbeantwoorders. Voor hen is dit
immers hun hoofdprioriteit.

• Het geven van duidelijk advies en informatie alsook het geven van tips en suggesties komt in e-mailantwoorden regelmatig
voor.

?

		

Aanbevelingen en tips omtrent het
antwoorden op de hulpvraag

“Hopelijk is dit een antwoord op je vraag.”
“We wensen je veel succes met deze beslissing,
lieve groetjes”

• Herlees het geformuleerde antwoord nog
eens en check of het wel degelijk aansluit
bij de (kern)vraag.

“Alvast een dikke pluim om niet bij de
pakken te blijven zitten, de eerste stap naar
ondersteuning is gezet!”

• Bij gebruik van standaardantwoorden mag
niet worden vergeten deze concreet aan
te passen aan de specifieke situatie van
de e-mailhulpvrager en waar mogelijk te
personaliseren.

• De keuze voor eenmalige e-mailhulpverlening resulteert noodgedwongen soms in
een (te) algemeen antwoord. Soms is het
efficiënter en effectiever om tot verdere
probleemexploratie en/of vraagverheldering over te gaan via mailtreinen. Maak hier
dus gebruik van bij die e-mailhulpvragen
waar de informatie ontbreekt om inhoudelijk tot een kwaliteitsvol antwoord te kunnen komen.

• Wees alert voor waardeoordelen. Vaak
zijn deze verbonden met interpretaties en
hierdoor kan een e-mailantwoord de bal
volledig misslaan.
6. De afsluiting
Iedere e-mail eindigt met een afsluiting of een
afronding. Een e-mailafsluiting bevat altijd een
inhoudsgebonden afsluiting, soms aangevuld
met een eindgroet: “Groeten”, “Met vriendelijke
groeten”, “Liefs”. Bij e-mailhulpverlening lijkt er
sprake van twee soorten (inhoudsgebonden)
afsluitingen:
• Een afsluiting zonder uitnodiging of oproep tot
verder mailcontact.

”ik hoop dat je wat meer gerustgesteld bent”
“Veel succes!”

• Een afsluiting met uitnodiging of oproep tot
verder mailcontact.

“Laat je ons weten hoe het gegaan is?”
“Hopelijk heb ik je voldoende geholpen. Indien
niet, aarzel dan zeker niet om opnieuw contact
op te nemen.”
“Hopelijk raken jullie verder met dit antwoord.
Mocht je nog vragen hebben…”
“Als ik u in de toekomst kan helpen mag u mij
op dit mailadres zeker contacteren. Het beste
voor u en de kinderen.”
“Als ik nog iets voor je kan doen, laat me dat
maar weten”

De afsluiting houdt meestal rechtstreeks verband
met de keuze voor eenmalige of procesmatige
e-mailhulpverlening. Logischerwijze roept een
e-mailbeantwoorder niet op tot verder e-mailcontact als de organisatie expliciet kiest voor eenmalige e-mailhulpverlening. Daar waar e-mail-

treinen kunnen, dus de mogelijkheid bestaat tot
procesmatige e-mailhulpverlening, kan de afsluiting een duidelijke oproep zijn tot vraagverheldering of tot het geven van feedback. Doch,
afhankelijk van de hulpvraag, is dit niet altijd aan
de orde en is er slechts sprake van een eerder
vrijblijvende uitnodiging aan de e-mailhulpvrager
om al dan niet nog terug te mailen.
Schalken (2010) beschouwt het in zijn e-mailmethodiek als een evidentie (en dus een vast onderdeel van de e-mail) dat in de afsluiting de ruimte
wordt gelaten aan de e-mailhulpvrager om eventueel te reageren of vragen te stellen. De auteur
noemt dit ‘de deur open houden’. Het lijkt er inderdaad op dat in Nederland, beduidend meer
dan in Vlaanderen, de aangeboden e-mailhulpverlening procesmatige hulpverleningstrajecten
aanbiedt en ook omvat.
Andere bronnen halen nog volgende aspecten
ivm de afsluiting aan:
• het belang van moed inspreken + het vragen
om een ontvangstbevestiging (CAW Middenkust,
2009)
• een slotzin spoort best aan tot nadenken, tot
handelen (KJT, z.j.)
• bij de afsluiting hoort ook het expliciet bedanken om contact te nemen via e-mail (Nieuwboer,
2011).

o
		

Vaststellingen vanuit het onderzoek omtrent de afsluiting

• De afsluiting van een e-mail komt overeen
met de stijl en sfeer van het reeds geschreven e-mailantwoord. Dit geldt zowel voor
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de inhoudsgebonden afsluiting als voor de
eindgroet.
“Dikke knuffel, (lap, nog één J)”

• Een e-mailafsluiting bevat vaak een wens,
een hoop of een uiting van waardering.

organisaties geen doordachte keuze te
zijn. Toch ontstaan er mailtreinen, ook binnen die organisaties die hier eigenlijk niet
voor kiezen.

?

• Overweeg vanuit de organisatie of een

“Veel succes nog, liefs”

• Bekijk of en hoe procesmatige e-mailhulp-

ting vanuit de organisatie, waarmee dus
iedere e-mail eindigt ongeacht wie de
e-mailbeantwoorder is. Een dergelijke
afsluiting is duidelijk en geeft informatie
over de context van de organisatie en
over het procesverloop van bijvoorbeeld
mailtreinen.

• Een expliciete oproep tot verder mailcon40

tact bij de afsluiting van een e-mailhulpantwoord lijkt tot nu toe binnen de meeste

• Soms wordt de ondertekening aangevuld
met het logo van de organisatie (soms is dit
logo onleesbaar).

• Organisaties evolueren hierin. Het KJTteam vermeldt bijvoorbeeld sinds hun
naamwijziging naar ‘Awel’ enkel nog de
naam van de organisatie en kiest niet meer
voor een ondertekening als team.

standaardafsluiting een meerwaarde biedt.
verlening zich in de afsluiting vertaalt: een
vrijblijvende uitnodiging versus een effectieve oproep tot verder mailcontact.
7. De ondertekening
Na de afsluiting eindigt iedere e-mail met een ondertekening. Net als bij de begroeting bestaan er
eveneens verschillende invullingen van een ondertekening voor een e-mail. Voor de ondertekening zijn volgende (combinaties van) invullingen
mogelijk:
• de naam van de e-mail beantwoorder:
“Anniek Saelens”, “Anniek”, “A. Saelens”
• de functie van de e-mailbeantwoorder:
“Jongerenhulpverlener JAC“

“Hopelijk is dit een antwoord op je vraag.
Mocht je nog vragen hebben, mail dan gerust
terug. Je mail komt dan opnieuw bij mij
terecht, ik kan je nog 2 keer antwoorden.”

Vaststellingen vanuit het onderzoek
omtrent de ondertekening

• Overwegend lijkt de invulling van de onder-

• Kies voor een duidelijke afsluiting in ieder
e-mailantwoord.

• Soms is er sprake van een standaardafslui-

		

tekening een organisatieafspraak te zijn.

Aanbevelingen en tips omtrent de
		 afronding

“We wensen je heel veel succes en hopen dat
de situatie met jouw papa uitgeklaard wordt.
Groetjes.”

“Wij hopen dat je er rust vindt en er daarna
weer helemaal voor kunt gaan. Vriendelijke
groeten.”

o

• de nickname van de mailbeantwoorder:
“De webnanny”
• de naam van de organisatie:
“De Druglijn”, “Het KJT-Team”
• informatieve gegevens zoals websiteadres,
telefoonnummer of e-mailadres

?

Aanbevelingen en tips omtrent de onder		 tekening

• Zorg voor congruentie in stijl en sfeer tussen de begroeting en de afsluiting van
de e-mail maar ook met de sfeer van het
e-mailantwoord in zijn geheel.

• Zorg ervoor dat het – intern – traceerbaar
is wie het antwoord formuleerde als de ondertekening geen gegevens prijsgeeft over
de effectieve beantwoorder.

• Besef dat de ondertekening de laatste,
ultieme indruk of nadruk is die het e-mailantwoord achterlaat bij de hulpvrager.
Overweeg dus grondig wat je met de ondertekening van de e-mail wenst te benadrukken en waarom.
		 - Gebruik van de persoonsnaam benadrukt de alliantie of de persoonlijke
band tussen de hulpvrager en de
beantwoorder.

		 - Gebruik van de functie of de naam van
de organisatie in de ondertekening benadrukt de professionaliteit of de expertise van het antwoord.
		 - Gebruik van enkel de naam van de organisatie beklemtoont de anonimiteit.
		 - Als de vraagsteller ook op een andere
wijze contact mag nemen met de beantwoorder (telefonisch of face-toface-contact) dan is vermelding van
de echte naam van de beantwoorder
noodzakelijk.
Nalezen en optimaliseren van het 
e-mailantwoord

Het opmaken van een kwalitatief e-mailantwoord
is geen sinecure, zoveel is duidelijk. De proloog
impliceert een goede voorbereiding, de epiloog
zorgt voor een goede opvolging. Daarom voorziet een e-mailbeantwoorder of e-mailhulporganisatie hier bovenop best nog een ingebouwd
reflectiemoment vooraleer definitief de knop van
‘Verzenden’ wordt aangeklikt. Het nalezen van
het e-mailantwoord voorafgaand aan de verzending kan verschillende functies hebben:
• Nalezen op vorm: lay-out, leesbaarheid, taal- of
typefouten, zinsconstructie ...
• Nalezen op inhoud van het e-mailantwoord:
is dit effectief een antwoord op de gestelde
hulpvraag, correctheid van de info, duidelijk en
verstaanbaar uitgelegd, vermijden van eenzijdige interpretaties, deontologie of waardeoordelen ...
• Nalezen in functie van de visie, missie en positionering ten aanzien van e-mailhulpverlening
en de doelgroep en problematiek: worden deze
goed vertaald in het antwoord?

Afhankelijk van het doel van het nalezen, kan
ervoor gekozen worden om als e-mailbeantwoorder het eigen e-mailantwoord even te laten
liggen en het uiteindelijk zelf te herlezen en te
optimaliseren. Soms kan het doel van dit nalezen
gerealiseerd worden door beroep te doen op een
collega beantwoorder om het e-mailantwoord
na te lezen.

deze mail te laten nalezen door een
collega-beantwoorder.

• Soms wordt er omwille van tijdsgebrek niet
nagelezen.

?

		

o
		
		

Vaststellingen vanuit het onderzoek
omtrent het nalezen en optimaliseren van
het e-mailantwoord

• Hulpverlenende organisaties met vrijwilligers als e-mailbeantwoorders gaan met dit
nalezen op verschillende manieren aan de
slag.
		 - Bij De Druglijn en De Webnanny worden
alle e-mails nagelezen, dit is meteen
een onderdeel van hun antwoordprotocol. Diegene die naleest, is altijd een
beroepskracht.
		 - Bij Gripopjedip, een Nederlandse anonieme e-mailservice, wordt dit nalezen
enkel toegepast het eerste halfjaar dat
een vrijwilliger meewerkt. De tweede lezer is een ‘dipdeskundige’ met meer ervaring (Vercauteren-Visscher, 2007).
		 - Sensoor, een Nederlandse versie van
Tele-Onthaal, laat de e-mailantwoorden
van nieuwe medewerkers nalezen door
ervaren vrijwilligers. De gevorderde vrijwilligers krijgen het advies om zelf altijd
na te lezen vooraleer ze hun e-mailantwoord verzenden (Gruppelaar en
Roosenboom, 2011).

• Quasi alle betrokken hulpverlenende organisaties kiezen ervoor om, voor het
verzenden van het e-mailantwoord,

Aanbevelingen en tips omtrent het nalezen
en optimaliseren van het e-mailantwoord

• Bepaal wie het e-mailantwoord naleest en
met welke doelstelling.

• Voor de ‘nalezer’: respecteer bij het herwerken de schrijfstijl van de collega beantwoorder.

• Het nalezen van het e-mailantwoord is een
manier om als organisatie intervisie te
organiseren en het e-mailhulpaanbod te
optimaliseren. Het nalezen legt zowel
de sterktes en werkpunten van iedere
e-mailbeantwoorder bloot als deze van
de aangeboden e-mailservice. Een ideale
gelegenheid dus om vanuit deze activiteit
aandachtspunten, discussiepunten, aspecten in verband met visie en positionering
mee te nemen om zo feedback te geven
aan elkaar, te leren van elkaar en het
e-mailhulpaanbod bij te sturen.
Verzenden van het e-mailantwoord

Pas indien alle voorgaande stappen zijn doorlopen, kan een e-mailantwoord verzonden worden.
Het antwoordprotocol van een e-mail legt vast
wie de uiteindelijke verzender is van het e-mailantwoord. Het kan de nalezer zijn maar het kan
eveneens de aanvankelijke beantwoorder zijn. De
verzender van de e-mail is niet per definitie de
ondertekenaar van de e-mail.
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?

		

Aanbevelingen en tips omtrent het
verzenden van het e-mailantwoord

• Bepaal in een antwoordprotocol wie de
definitieve verzender is zodat de e-mail
effectief wordt verstuurd.

• Indien er sprake is van een persoonlijke ondertekening van de mail, spreek eveneens
af wie de ondertekenaar is.

• Respecteer bij het verzenden van de e-mail
de vooropgestelde antwoordtermijn.

• Als een e-mailhulpvraag via verschillende
ingangspoorten kan binnenkomen, let er
dan op dat het e-mailantwoord vanuit hetzelfde e-mailadres wordt verzonden. Is dit
niet mogelijk geef dan de nodige informatie hierover mee in het e-mailantwoord
zelf.

De epiloog
Eens een e-mail is verzonden, is de ‘klus’ in principe geklaard. Toch vragen een aantal activiteiten
de nodige aandacht, namelijk:
• Het opvolgen van de e-mail
• Het afronden van het e-mailhulpverleningsproces
• Het registreren en klasseren

procesmatige e-mailhulpverlening – een belangrijke rol speelt in de concrete invulling van het
opvolgen van een e-mail. Het opvolgen van een
e-mail kent daarom twee uitgangssituaties.
1. Eenmalige e-mailhulpverlening. Het e-mailhulpantwoord bevat volgens de beantwoorder
een zo goed mogelijk antwoord op de vraag. Met
het geboden e-mailhulpantwoord lijkt het proces
te zijn afgesloten. De beantwoorder verwacht
niet snel een e-mail terug. De opvolging van de
e-mail is pas aan de orde als dezelfde e-mailhulpvrager toch terugmailt en er een mailtrein alsnog
start of verder wordt gezet.
Indien er bij eenmalige e-mailhulp toch vervolgmails komen, dan kan het opvolgen op drie manieren verlopen:
• Het vervolgantwoord focust in eerste instantie
op een goede doorverwijzing naar andere hulpvormen binnen de eigen organisatie of naar
externe hulpverlenende instanties. Er wordt
inhoudelijk niet ingegaan op een mogelijke
bijkomende hulpvraag. De visie op eenmalige
e-mailhulp wordt eventueel (nog eens) meegedeeld. De mailtrein zou moeten stoppen door
doorverwijzing.
• De vervolgmail gaat wel in op de bijkomende
hulpvraag met de bedoeling op die manier
toch tegemoet te komen aan de hulpvraag en
zo toekomstig e-mailverkeer overbodig te maken. De mailtrein zou ook hier moeten stoppen.
Doorverwijzing blijft ook hier aan de orde als
onderdeel van het inhoudelijke antwoord.

Opvolgen van de e-mail

Het spreekt voor zich dat de keuze die een organisatie maakt in verband met het e-mailhulpaanbod – eenmalige e-mailhulpverlening of
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• Een mailtrein komt op gang en wordt niet afgesloten, maar procesmatig uitgebouwd. De
oorspronkelijke piste van eenmaligheid wordt
verlaten.

2. Mailtreinen. Het e-mailhulpantwoord bevat
een expliciete vraag of oproep tot terugmailen
van de beantwoorder aan de oproeper. Dit kan
in functie zijn van vraagverheldering of in functie van verdere verfijning en afstemming van het
e-mailhulpantwoord. Zolang de e-mailhulpvrager
geen vervolgmail verstuurt, is dit e-mailhulpverleningsproces niet afgerond en dus nog lopende.
Hier betekent opvolging van de e-mail reageren
op de vervolgmail(s) van de hulpvrager. Hopelijk,
vanuit het perspectief van de beantwoorder, met
bijkomende informatie en contextgegevens die
het beantwoorden van de hulpvraag makkelijker
maakt.
Het bewust aangaan van een e-mailhulpverleningsproces als een vorm van procesmatige
hulpverlening impliceert dat vraagverheldering
en probleemexploratie een grotere plaats krijgt in
vergelijking met eenmalige e-mailhulp. De beantwoorder probeert immers om de hulpvraag geleidelijk aan op te nemen, de verschillende thema’s
of verschillende aspecten van de hulpvraag aan
bod te laten komen en dit verspreid over verschillende mails.

“Als de jongeren de keuze maken om te
mailen, dan gaan we daar op in! Ook via mail
bespreken we zaken. Dat gebeurt via stukjes
van mail en per thema. Anders zou je teveel
vragen moeten stellen, dus opbreken in stukjes
en het antwoord opbouwen, dat zorgt voor
veel e-mails over en weer.” (Rondetafel met
praktijkwerkers)

Ongeacht de uitgangssituatie blijft dus het opvolgen van de e-mail een vast onderdeel binnen
het traject van e-mailbeantwoording. Veel zal afhangen van de keuze van de software, van wie
de ondertekenaar en de verzender van de e-mail
is, want deze aspecten bepalen vaak bij wie de
vervolgmail terecht komt en wie hier verder mee
aan de slag gaat.

o
		

• Er is een verschil tussen mailtreinen die ontstaan omdat de hulpvrager dit zelf activeert
en mailtreinen die geactiveerd worden
door de beantwoorder. Een mailtrein die is
ontstaan omdat de beantwoorder cruciale
informatie opvraagt om een passend
antwoord te kunnen bieden, is een
mailtrein waarin sprake is van een duidelijke
opbouw, een zekere evolutie, een proces
waarin vraag- en antwoordmails op elkaar
inspelen. Hierdoor zijn deze mailtreinen in
hun totaliteit gemakkelijker te volgen en is
er veelal sprake van een logische opbouw.
Een e-mailtrein waarbij ieder antwoord
mogelijks het laatste antwoord van de
e-mailbeantwoorder of de e-mailhulpvrager
kan zijn, is hierdoor soms verwarrend of
onduidelijk en is eerder fragmentarisch.

Vaststellingen vanuit het onderzoek
omtrent het opvolgen van de e-mail

• De oorspronkelijke vertreksituatie bij organisaties is vaak de keuze voor eenmalige
e-mailhulpverlening. Maar ook al kiest de
e-mailbeantwoorder en de organisatie (met
vermelding op website en in disclaimer)
voor eenmalige e-mailhulpverlening, toch
zijn er e-mailhulpvragers die dit naast zich
neer leggen en zelf terug mailen. Zo bleek
dat bij de onderzochte e-mailtranscripten
van een organisatie die expliciet kiest
voor eenmalige e-mailhulpverlening de
helft toch mailtreinen waren. Nogal wat
e-mailhulpvragers hadden blijkbaar niet
voldoende aan één e-mailantwoord.

• Bij mailtreinen wordt een doorverwijzing in
de vervolgmails vaak herhaald. In mindere
mate wordt een alternatieve doorverwijzing aangeboden. Als de beantwoorder
binnen een mailtrein meer contextinformatie ontvangt, kan een gerichter doorverwijzing plaats vinden. In veel mailtreinen
worden echter kansen rond doorverwijzing
naar hulpverlening en/of verwijzing naar
bronnen of sites, niet opgenomen.

• Organisaties die expliciet kiezen voor eenmalige e-mailhulp beantwoorden de vervolgmail van de hulpvrager wel. De wijze
waarop ze dit doen lijkt afhankelijk van de
inhoud van de e-mail. Als het over problemen gaat die als ernstig worden ingeschat,
volgt een ‘volledig’ antwoord met suggesties en verwijzingen (ook naar de vorige
antwoordmails). Heeft men de indruk dat
de hulpvrager het wat beter ziet zitten, dan
volstaat een kort antwoord en een afsluiting in de zin van “We wensen je verder
veel succes”.

?

		

“Ik lees dat je graag verder wilt praten via mail
in afwachting van een gesprek. Dat is zeker ok,
alleen wil ik graag met je afspreken hoe die
gesprekken dan verlopen. Stel ik je een aantal
vragen, of geef jij een aantal thema’s aan?”
“Zoals afgesproken zal ik je via mail wat vragen
stellen om een beter zicht te krijgen op je
situatie. De bedoeling is om je mogelijkheden
te bekijken en je te kunnen ondersteunen waar
nodig.”

• Bepaal in welke mate het belangrijk is dat
de aanvankelijk eerste beantwoorder
de vervolgmails op zich neemt of niet.
“Vervolgmails worden in de mate van het
mogelijke opnieuw beantwoord door diegene die de eerste mail beantwoord heeft.
Wanneer dit een vrijwilliger is, zal het niet
altijd mogelijk zijn om daarop te wachten,
vermits we zowel eerste mails als vervolgmails beantwoorden binnen de vijf werkdagen.” (De Druglijn, 2011).

• Bij de bewuste opbouw van een e-mailhulpverleningsproces is de keuze voor een
en dezelfde beantwoorder aangewezen.

• Bij procesmatige e-mailhulpverlening kan
Aanbevelingen en tips omtrent het
opvolgen van de e-mail

• Bepaal hoe het opvolgproces van e-mails
		 verloopt.
• Creëer bij vervolgmails duidelijkheid over
het opzet ervan, voor de organisatie, maar
ook voor de hulpvrager.

het goed zijn om praktische afspraken te
maken over dit procesverloop. “Laat voldoende tijd tussen mails want de cliënt zal
snel reageren. Anders is dit niet houdbaar
voor hulpverlener of spreek een mailuur
af.” (CAW De Kempen, 2006). Claeys (2005)
zegt hierover: “Een regeling moet worden
voorzien voor het continueren van het emailhulpverleningsproces tijdens vakantie
of ziekte van de beantwoorder.”
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Afronden van het 
e-mailhulpverleningsproces 

Bij éénmalige e-mailhulp is het in principe duidelijk
voor de hulpvrager en de beantwoorder dat
het hulpverleningsproces afgesloten is eens het
e-mailantwoord naar de hulpvrager is verzonden.
Bij procesmatige e-mailhulpverlening ligt de
afronding van dit e-mailproces overwegend
in de handen van de hulpvrager zelf omdat
deze het proces van over-en-weer-mails en
de mailtrein in beweging houdt. Daarom moet
de beantwoorder er rekening mee houden dat
het hulpverleningsproces na elke antwoord
afgelopen kan zijn. Bij mailtreinen bevat iedere
afsluiting van een e-mailhulpantwoord daarom
ook een (minimale) afronding.
Bij procesmatige e-mailhulpverlening vergen bijkomende aspecten in verband met het afronden
van het e-mailhulpverleningsproces aandacht:
• Wanneer, waarom en op welk moment een
e-mailhulpverleningsproces stopzetten? Enkele
JAC’s (Claeys, 2005) verkiezen een werkwijze
van evalueren en afsluiten van de procesmatige
e-mailhulpverlening. Dit kan via een tussentijds
evaluatie per e-mail om te weten of de hulpvrager wel nog iets heeft aan de e-mailhulp. Een
collegiaal overleg wordt voorzien als volgens de
beantwoorder blijkt dat e-mail niet langer het
geschikte kanaal is voor hulp. Daar wordt dan
bepaald op welke wijze de hulp wordt stopgezet of via een ander kanaal wordt verder gezet.
• Wie beslist tot afronding? Hoe sterk speelt het
standpunt van de e-mailbeantwoorder? Of bepaalt de hulpvrager dit volledig?
• Hoe lang mag een e-mailhulpverleningsproces duren? Staat er een limiet op het aantal
e-mails? Wordt er een tijdslimiet gehanteerd
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(zoals 6 maanden)? De DrugLijn (2011) hanteert
doelbewust een beperking van maximum drie
e-mails over en weer, dus 6 e-mails in totaal.
Het Nederlandse Sensoor laat dit volledig over
aan de e-mailhulpvrager. Gemiddeld bestaat
een e-mailhulpverleningsproces uit 6 e-mails
over en weer, maar ook eenmalige komen voor
(Gruppelaar & Roosenboom, 2011). Het e-mailaanbod van de website gripopjedip.nl staat toe
dat jongeren 8 keer e-mailen over eenzelfde
hulpvraag. Onderzoek over dit e-mailhulpaanbod stelt dat jongeren gemiddeld 3 e-mails
versturen. 30% verstuurt één e-mail en reageert
vervolgens niet meer. Na een tweede e-mail
reageert 27% niet (Vercauteren-Visscher, 2007).
• Hoe omgaan met afhakers? Het JAC van CAW
Midden West-Vlaanderen (2011) verkiest om
bij plotse afhakers een soort afrondingsmail te
versturen met een uitnodiging om de e-mailhulp
zelf weer op te starten op het moment dat deze
het nodig acht. Schalken (2010) suggereert
om aan afhakers na twee weken opnieuw een
e-mail te versturen met de vraag waarom de
e-mail werd gestopt.
• Hoe omgaan met terugkerende of vaste
e-mailhulpvragers?
Binnen de afronding is het ook mogelijk om de
hulpvragers de verkregen hulp te laten evalueren. De Druglijn peilt al verscheidende jaren naar
de motivatie van hun e-mailhulpvragers en hun
mening over de aangeboden service. “Concreet
wordt onderaan elk e-mailantwoord dat een
Druglijnmedewerker verstuurt een oproep toegevoegd om deel te nemen aan een tevredenheidsmeting. Via een externe link naar een online en
anoniem invulformulier met 12 gesloten vragen
(op leeftijd na) kan iedereen die dat wil zijn feedback geven.” (Evenepoel, 2011b). Bij Gripopjedip.

nl (Vercauteren-Visscher, 2007) wordt automatisch een tevredenheidbevraging of evaluatieformulier toegestuurd. Slechts 15% van de jongeren
mailt de evaluatieformulieren terug. Het is dus
lastig om een totaalbeeld te krijgen van de waardering van de jongeren en de reden waarom ze
mogelijk afhaakten.

o
		

Vaststellingen vanuit het onderzoek
omtrent het afronden van de e-mailhulp

• Over het afronden van het e-mailhulpverleningsproces moet door vele organisaties nog
een weg worden afgelegd. Al doende wordt
binnen de organisatie ook de aanpak van sommige aandachtspunten duidelijker.
Registreren en klasseren

Registreren en klasseren is veelal de allerlaatste
stap die een beantwoorder dient uit te voeren.
Afhankelijk van het computerprogramma waarmee wordt gewerkt, maar vooral van het feit of
er een soort van klasseersysteem bestaat voor
de vragen en de verzonden antwoorden, zal de
beantwoorder zich wel of niet moeten bekommeren over het registreren en klasseren van de
e-mailhulpvraag en het e-mailhulpantwoord. Het
is wenselijk hieromtrent afspraken te maken binnen de organisatie, die kunnen verschillen als het
over eenmalige e-mailhulp dan wel over procesmatige e-mailhulpverlening gaat (zie ook p. 27).

E-mailhulpverlening in de breedte
Welke actoren zijn betrokken in een e-mailhulpverleningsproces? Wie is de e-mailhulpvrager?
Vanuit welke context of leefsituatie verstuurt een
e-mailhulpvrager zijn/haar hulpvraag? Welke informatie brengt een e-mailhulpvrager in over
zichzelf? Wat wil of moet de e-mailbeantwoorder
weten om een passend antwoord te kunnen bieden op de e-mailhulpvraag? Wie is de e-mailbeantwoorder? Vanuit welke context opereert de
e-mailbeantwoorder?

De e-mailhulpvrager en zijn context
De kenmerken en de hieraan verbonden sterktes
en zwaktes van e-mailhulpverlening bepalen voor
een belangrijk deel welk soort hulpvragers gebruik
maken van e-mail (zoals kanaalreductie, anonimiteit, lagere drempel omwille van het plaats- en
tijdsloze, vrijblijvendheid van het verzenden van
een e-mail, grotere bespreekbaarheid van taboethema’s, grote mate van zelfsturing van het hulpverleningsgebeuren). Een e-mailhulpvrager die
deze kenmerken als een pluspunt beschouwt, zal
veelal een andere hulpvrager zijn dan bij faceto-face of telefonische hulpverlening: “Wie mailt
is een ander persoon dan wie belt.” (Stichting
Korrelatie, 2003).
De Druglijn (2011) geeft aan dat hun e-mailservice
duidelijk een ander publiek aanspreekt dan de
telefonische hulplijn: “Algemeen zijn vrouwen
meer vertegenwoordigd bij de hulpvragers maar
het percentage mannen dat mailde in 2010 ligt
iets hoger (44%) dan het percentage mannen
dat belde (41%). Jongeren hebben een duidelijke
voorkeur voor e-mail. Bijna de helft van de
mailers is jonger dan 25. Het percentage mailers
ouder dan veertig neemt jaar na jaar licht toe.
Maar ook al zijn inmiddels meer en meer mensen
vertrouwd met e-mail, toch hebben de oudere

leeftijdscategorieën duidelijk nog een grotere
voorkeur voor telefonisch contact. De ervaring
leert dat onlinecontact ex-gebruikers steeds
meer en meer aanspreekt. De grotere afstand in
de communicatie via mail creëert immers een
gevoel van controle op en veiligheid bij wat er
online besproken wordt.”

naam of enkel de voornaam)
- Met een nickname (Welke nickname?
Serieus, grappig of vaag? ‘Smurf’ is helemaal
iets anders dan ‘Ik’)
- Met vermelding van positie (mama, opa
van …)
- Helemaal anoniem

E-mail is als communicatievorm grotendeels gemeengoed geworden waardoor het verzenden
van een e-mail aan een hulpverlenende organisatie een andere betekenis heeft gekregen dan
ongeveer 10 à 15 jaar geleden. Een e-mail verzenden is op zich niet zo speciaal meer en wordt
misschien eerder door jongeren als ietwat ouderwets beschouwd in vergelijking met de grote
verscheidenheid aan digitale communicatievormen die binnen de online welzijnswereld bestaan. Dergelijke e-mailhulpvragers beschouwen
online en e-mailhulpverlening als een logische
stap. Afhankelijk van het hulpverleningsaanbod,
de doelgroep, de thema’s of problematiek zal
de groep van e-mailhulpvragers dus wel of niet,
veel of weinig verschillen met de ‘reguliere’ groep
hulpvragers van een organisatie.

• Hoe zit het met de zelfonthulling van de
e-mailhulpvrager?
- Welke (ir)relevante informatie brengt de
hulpvrager in?
- Feitelijke informatie over zichzelf (zoals geslacht of leeftijd), over de hulpvraag of het
probleem of over diens context (leefsituatie,
andere betrokkenen…)?
- Emotioneel geladen informatie over zichzelf
of over de hulpvraag?
- Hoe beknopt of hoe uitgebreid vermeldt de
e-mailhulpvrager bepaalde informatie in de
e-mail (van underdisclosure tot overdisclosure)?
• Hoe presenteert de e-mailhulpvrager zichzelf?
• Hoe talig is de e-mailhulpvrager?

Het specifieke van e-mail zorgt wél voor een
andere vertreksituatie bij de beantwoorder dan
bij face-to-face of telefonische hulpverlening.
Online hulpverlening is een medium zonder gezicht, zonder stem, zonder geur, zonder tastzin,
zonder leeftijd (Vlaeminck, e.a., 2009). Dit heeft
consequenties, niet enkel voor wat identificatiegegevens betreft, maar evenzeer voor wat betreft
de informatie die (al dan niet) wordt verkregen
over de specifieke context van de hulpvrager.
Enerzijds heeft dit te maken met de e-mailhulpvrager zelf, namelijk:
• Hoe biedt de e-mailhulpvrager zich aan?
- Met de eigennaam (voornaam + familie-

• Hoe authentiek is deze e-mailhulpvrager? Door
de anonimiteit van het medium en bij moeilijke of taboeonderwerpen, kan de hulpvrager
ervoor kiezen om zich aan te melden als een
familielid of een vriend terwijl deze persoon zelf
de probleemdrager is.
• Vermeldt de e-mailhulpvrager iets over de context waarin de e-mail is verstuurd?
Anderzijds heeft dit te maken met de keuzes die
de e-mailhulporganisatie heeft gemaakt op dit
niveau (zie p. 18).
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• Moet de hulpvrager mailen via een eigen, persoonlijk e-mailadres of via een webformulier
dat anonimiteit garandeert?
• Wordt er bepaalde voorinfo opgevraagd aan de
e-mailhulpvrager? Zo ja, welke informatie?

• E-mailhulpvragers vermelden niet automa-

• Vergeet niet dat de e-mailhulpvrager deel

tisch voldoende contextgegevens zodat
een sluitend antwoord geven op de
e-mailhulpvraag voor de beantwoorder
niet zo gemakkelijk is.

uitmaakt van een context, een specifieke
leefsituatie en verwerk dit in het antwoord.
Indien er weinig of geen contextgegevens
door de e-mailhulpvrager zijn meegegeven
in de e-mail kan dit een aandachtspunt zijn
bij het formuleren van het e-mailantwoord.
Hou in dit e-mailhulpantwoord voldoende
rekening met mogelijke verschillende contexten (zie p. 31).

• Net zoals bij chathulp is er bij e-mailhulpvragers sprake van een specifieke wijze van
onthulling van informatie (disclosure). Dit
kan gaan over ‘underdisclosure’, ‘overdisclosure’ en ‘disinhibition’. Disinhibition is
het fenomeen dat hulpvragers online vrij
snel en op een open manier persoonlijke,
intieme gegevens prijsgeven, wat kan leiden tot overdisclosure (Vlaeminck, e.a.,
2009).

• Kunnen mailtreinen worden geïnstalleerd waarin bijkomende informatie wordt opgevraagd?
Informatie gaande van identificatiegegevens
over bevraging van feitelijke gegevens tot het
bevragen van emotioneel geladen inhouden of
brede contextgegevens …
Bij e-mailhulpverlening is er voor de beantwoorder heel wat onduidelijkheid over de e-mailhulpvrager. Door de uitgestelde interactie kan
de beantwoorder bepaalde informatie over de
e-mailhulpvrager, diens context én diens problematiek of specifieke hulpvraag niet direct te weten komen (zie p. 50).

o
		

Vaststellingen vanuit het onderzoek
omtrent de e-mailhulpvrager

• Het opvragen van voorinformatie helpt om
als beantwoorder een beeld te vormen van
de e-mailhulpvrager, waardoor de e-mailhulpvraag vermoedelijk ook al iets meer
gericht kan worden beantwoord. Soms
speelt de leeftijd of minderjarigheid van de
hulpvrager een beslissende rol in het soort
(juridisch) advies of informatie dat kan worden gegeven.

• Het overgrote deel van de e-mails wordt
door de hulpvrager zelf verstuurd. Slechts
een klein deel e-mailt vanuit zorg voor iemand uit de omgeving.
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Aanbevelingen en tips

• Beslis als organisatie of er voorinformatie
aan de e-mailhulpvrager wordt opgevraagd.
Bepaal hierbij welke informatie essentieel is
en welke eerder aanvullend (need to know
versus nice to know) en hoe de informatie zal worden opgevraagd. Hou hierbij rekening met het feit dat het opvragen van
bepaalde voorinfo door de hulpvrager kan
ervaren worden als drempelverhogend.

• Ga in de mate van het mogelijke na of er
‘derden’ in de context (kunnen) aanwezig
zijn die niet door de hulpvrager benoemd
werden, bijvoorbeeld de andere ouder, een
vriend, een hulpverlener ... De mate van
betrokkenheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid ten aanzien van de probleemdrager zal bepalen of deze persoon eventueel
in de hulpverlening kan benoemd of ingeschakeld worden als een krachtbron.

• Stimuleer de hulpvrager om na te gaan bij
wie uit de omgeving hij of zij terecht kan
voor ondersteuning.

• Herlees het e-mailantwoord vanuit een

• Besef dat het onthullen van informatie voor

alternatieve (fictieve) perceptie van de
e-mailhulpvrager. Zorg ervoor dat de
e-mailhulpvrager zich respectvol behandeld
voelt na het lezen van het e-mailantwoord.

iedere e-mailhulpvrager een andere invulling heeft.

• Herlees het e-mailantwoord vanuit de per-

• Sta stil bij de impact van de beperkte beschikbaarheid van informatie over de hulpvrager, diens context en probleemsituatie.
Welke implicaties kan dit hebben op de
kwaliteit van het e-mailhulpaanbod? Hoe
hiermee omgaan?

ceptie van andere actoren. Zorg ervoor
dat elke actor zich gerespecteerd voelt als
deze het e-mailantwoord zou lezen.

• Probeer duidelijkheid te krijgen over de rol
of positie die de aanmelder inneemt ten
opzichte van de hulpvrager (zoals schoonmoeder, leerkracht, (ex-)partner ...). Dit kan

een belangrijk aspect zijn in functie van de
beantwoording van de e-mailhulpvraag.
Mogelijks kan de aanmelder de betrokkene
activeren om zelf via e-mail of online contact op te nemen?

De e-mailbeantwoorder en zijn context
Wie de e-mailbeantwoorder is en wat de brede
omgeving is, is niet altijd eenduidig te benoemen. Het beantwoordprotocol of de weg die een
e-mail moet afleggen vooraleer een antwoord
wordt verzonden, bepaalt mede wie de beantwoorder is en wie als e-mailbeantwoorder wordt
gezien. Een aangekomen e-mailhulpvraag kan
eerst belanden in de mailbox van een ‘dispatcher’
vooraleer de effectieve e-mailbeantwoorder de
mail onder ogen krijgt. De verstuurde e-mailhulpvraag kan op het team besproken worden in de
proloogfase vooraleer de beantwoorder effectief
aan de slag gaat met het concrete formuleren van
het e-mailantwoord. Meestal wordt een e-mailhulpantwoord nagelezen en eventueel verbeterd
vooraleer te verzenden. En, last but not least, wie
ondertekent de mail dan effectief (zie ook p. 34)?
Los van het soort beantwoordprotocol stelt
zich tevens de vraag of de e-mailbeantwoorder
een beroepskracht is (of moet zijn) dan wel een
(getrainde) vrijwilliger. Om een professioneel
antwoord te formuleren worden soms experts
geraadpleegd. Uiteraard zijn dit keuzes die de organisatie die e-mailhulpverlening aanbiedt, moet
maken.
Daarnaast kan de vorm waarin het e-mailhulpantwoord wordt geschreven ook verschillen: in
de ik-vorm of de wij-vorm. E-mailbeantwoorders
schrijven doorgaans over zichzelf in de ‘ik’-vorm.
Enkele organisaties kiezen er uitdrukkelijk voor
om vanuit de ‘wij’-vorm te mailen of hanteren de

naam van de organisatie. Hiermee ligt de klemtoon op het feit dat het e-mailantwoord gedragen
wordt door een team en dat dit geen persoonlijk
individueel antwoord is.

o
		

• In organisaties waar beantwoorders hoofdzakelijk vrijwilligers zijn, is de nalezer vaak een ervaren vrijwilliger of een
beroepskracht.

Als contextgegevens kan de e-mailbeantwoorder
in het e-mailantwoord volgende soorten informatie vermelden:
• Info over zichzelf en positie

Vaststellingen vanuit het onderzoek
omtrent de e-mailbeantwoorder

• Beantwoorders geven beduidend weinig
contextgegevens mee over de organisatie
aan de e-mailhulpvrager. Er is slechts één
organisatie die dit doelbewust wel doet en
dit tevens als organisatieafspraak hanteert.

“Hallo, ik ben Joke en ik werk bij Awel”

• Standaardafspraken in de organisatie over
hoe de beantwoorder zich profileert ten
opzichte van de e-mailhulpvrager zorgen
voor duidelijkheid, uniformiteit en congruentie. Dit komt professioneel over.

• Info over de mail en over het verloop van de
mail en het contact

“Je vraag kwam via de site van het CAW
en werd naar het dichtstbijzijnde JAC
doorgestuurd. In jou geval is dat JAC Gent.”

?

Aanbevelingen en tips

• Bekijk hoe en in welke mate het e-mail“We gaan u nu een paar vragen stellen om …’

antwoord contextgegevens vermeldt over
de beantwoorder.

• Bijkomende info over de eigen organisatie

• Mail in een en hetzelfde e-mailantwoord
consequent vanuit dezelfde vorm, namelijk
de ‘ik’- of de ‘wij’-vorm.

“Dit is een mail van De Druglijn. Mocht je nog
vragen hebben, mail dan gerust terug. Je mail
komt dan opnieuw bij mij terecht. Ik kan je nog
2 keer antwoorden’

In principe zou iedere organisatiewebsite informatieve gegevens moeten beschikbaar stellen op
een toegankelijke wijze voor e-mailhulpvragers.
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E-mailhulpverlening in de diepte
Een goede methodiek maakt effectief en efficiënt
gebruik van adequate vaardigheden en technieken. ‘Methodiek in de diepte’ heeft te maken met
het doordacht, bewust en doelgericht inzetten
van vaardigheden of technieken die de kwaliteit
en specificiteit van e-mailhulp verhogen, versterken en activeren. Bij e-mailhulp gaat dit over volgende elementen:
• Hoe taal en tekens zo optimaal mogelijk
inzetten?
• In welke mate via lay-out en structurele opbouw
een e-mailhulpantwoord krachtiger maken?
• Hoe probleemexploratie of vraagverheldering
vertalen in e-mailhulp?
• Hoe omgaan met het emotionele of gevoelsmatige aspect van een e-mailhulpvraag?
• Welke soort verbondenheid realiseren tussen
de e-mailhulpvrager en de e-mailbeantwoorder? Welke aspecten van een e-mailantwoord
beïnvloeden de alliantie?
• Hoe de e-mailhulpvrager doorverwijzen naar
andere organisaties of hulpvormen?
• Hoe bijkomende informatie, bronnenmateriaal
... inbrengen in e-mailhulp?
In wat volgt wordt dus de focus gelegd op het
versterken en aanscherpen van de vaardigheden
van de e-mailbeantwoorder om ieder e-mailhulpantwoord zo kwaliteitsvol mogelijk te maken.
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Taal en tekens
Door het gebrek aan stemgeluid, intonatie,
tempo, non-verbale communicatie en mimiek
(kanaalreductie) is e-mailhulp volledig afhankelijk van geschreven taal en de tekens die hierbij
worden ingezet. De geschreven taal is het enige
instrument om elkaar te begrijpen, het exclusieve
kanaal waarlangs alle informatiedoorstroming
gebeurt met een onzichtbare hulpvrager.
Geschreven taal zo optimaal mogelijk inzetten,
is dus een specifieke vaardigheid van de
e-mailbeantwoorder. Een goed geschreven
e-mailtekst beantwoordt qua taalvereisten
grotendeels aan de criteria van een goed
geschreven brief. De e-mailbeantwoorder
probeert in de gehanteerde taal zo goed mogelijk
rekening te houden met de talige en intellectuele
mogelijkheden van de e-mailhulpvrager. Het is
niet enkel via de inhoud van de binnengekomen
e-mailhulpvraag, maar ook via de gehanteerde
schrijfstijl en schrijfwijze, de taligheid, het gebruik
van tekens, ... dat de e-mailbeantwoorder zich
een beeld kan vormen van het taalaspect en
bevattingsvermogen van de e-mailhulpvrager.
Een niet zo gemakkelijk gegeven.
De talige mogelijkheden van een e-mailhulpvrager zijn onder andere verbonden met zijn leeftijd.
Het bevattingsvermogen en taalbegrip van een
kind verschilt duidelijk van dat van een jongere
of een volwassene. De authenticiteittwijfel maakt
het er niet altijd even gemakkelijk op. Soms kan er
verwarring ontstaan.

van de ‘logische’ talige mogelijkheden van een
19-jarige. Of is dit een persoon met beperkte
intellectuele mogelijkheden? Dat is moeilijk in
te schatten natuurlijk.”
(Rondetafel met praktijkwerkers)

De tekst, het taalgebruik en het tekengebruik
geeft soms nog bijkomende informatie over de
e-mailhulpvrager mee: “taal is bij chat en mail
een belangrijk onderdeel, het vertelt ons iets
over de gemoedstoestand van de hulpvrager.
Geen punten, en maar achter elkaar doortypen.
Hoofdletters om iets belangrijks aan te geven?
Of om woede uit te drukken? Slordig taalgebruik
omdat iemand emotioneel was en daarom te snel
typte? Of iemand die de Nederlandse taal niet
goed beheerst” (www.gesprekskunst.nl).
Het gevaar dat hier binnensluipt, is dat de
e-mailbeantwoorder op basis van de gehanteerde
taal, tekst en gebruik van tekens mogelijks foute
percepties of interpretaties maakt.

o

Vaststellingen vanuit het onderzoek
		 omtrent de taal en tekens van de
		 e-mailhulpvrager

• Kinderen en jongeren schrijven meer in
spreektaal, gebruiken al eens sms- of chattaal en hun e-mailhulpvraag bevat vaak
meer tik- en schrijffouten dan volwassenen. Vaak ook is er sprake van verwarrende
en minder gestructureerde hulpvragen.

• E-mailhulpvragers zetten bewust bepaalde
“Je kan je je allerhande vragen stellen. Zoals:
‘is deze jongere effectief 19 jaar, zoals hij
aangeeft in de voorinformatie, of is hij toch
jonger’? Zijn taal getuigt misschien niet direct

tekens in (zoals smileys, aanhalingstekens,
een woord of een zin in hoofdletters, uitroeptekens, drie puntjes achter elkaar) om
iets te verduidelijken of te beklemtonen.

• Het inzetten van tekens gebeurt meer door
de e-mailhulpvragers dan door de beantwoorders. Hulpvragers gebruiken veelvuldig drie puntjes achter elkaar (…) wat kan
duiden op iets niet weten, blijk geven van
het onduidelijke, het moeilijke van hun situatie, het versterken van een emotie.

o
		

Vaststellingen vanuit het onderzoek over
taal en tekens van de e-mailbeantwoorder

• Een beïnvloeding tussen de vorm en schrijf-

direct kan gecheckt worden. Organisaties
die wel smileys inzetten, gebruiken ze om
een bepaald gevoel te onderstrepen maar
roepen tevens op om niet te overdrijven.

• Quasi iedere e-mailbeantwoorder spreekt
de e-mailhulpvrager in zijn e-mail aan met
‘je’ of ‘jullie’. Uitermate zelden wordt de
e-mailhulpvrager door de beantwoorder
benaderd in de ‘u-vorm’.

• Er zijn heel wat taal- en schrijftips terug te
vinden in werkdocumenten van verschillende organisaties en vakliteratuur, zoals
Van Bogaert (2010). Transcriptanalyses uit
het onderzoek tonen aan dat het inzetten
van taal en tekens eigenlijk bijzonder vlot
en kwaliteitsvol verloopt. Het feit dat het
nalezen van het e-mailantwoord een constant gegeven is, speelt hier vermoedelijk
een belangrijke rol in.

stijl van de e-mailhulpvrager en de e-mailbeantwoorder komt zelden voor in die zin
dat de e-mailbeantwoorder de schrijfstijl
van de e-mailhulpvrager overneemt. Indien
een afstemming op vorm van de e-mailhulpvraag wel wordt ingezet om de betrokkenheid te vergroten, heeft dit eerder een
tegenovergesteld effect.

“Als een vraagsteller in ‘W81sff-stijl’ schrijft,
nemen we dat niet over.”
(Procesbegeleiding opstart e-mailhulpverlening)

?

		

Aanbevelingen en tips omtrent het
inzetten van taal en tekens

• Het is aangewezen om duidelijke, heldere
• E-mailhulp kent geen uitgesproken eigen
taal, taalgebruik of taalhantering in de zin van
‘speak’ of chattaal. E-mailbeantwoorders
hanteren in hun e-mail toegankelijke, duidelijke taal en gebruiken het Algemeen
Nederlands. Taal- en tikfouten komen
in de e-mailantwoorden zelden voor.
Vakjargon wordt zelden ingezet in de
e-mailhulpantwoorden.

• Het inzetten van smileys in een e-mail
wordt in veel organisaties afgeraden omdat
de interpretatie ervan bij de ontvanger niet

taal in te zetten. Het antwoord moet voor
de e-mailhulpvrager zo duidelijk mogelijk
zijn en weinig voor interpretatie vatbaar.
Verstaanbaar, toegankelijk schrijven is een
vaardigheid op zich.

• Wees alert voor het taalgebruik van de
e-mailhulpvrager en welke associaties of
interpretaties dit als beantwoorder oproept.
Enkel zo is het mogelijk foute interpretaties
over de e-mailhulpvrager en diens emotionele toestand te vermijden.

• E-mail is geschreven taal, gebruik dus geen
spreektaal.

• Pas voor zover mogelijk het taalgebruik
aan aan de e-mailhulpvrager, op basis van
de taligheid en de inhoud van de e-mail
van de hulpvrager.

• Afstemming op de vorm en het informele
taalgebruik van de e-mailhulpvrager komt
eerder onprofessioneel over (door gebruik
van aanspreektitel “liefje”, teveel klankwoorden, teveel spreektaal of sms-taal…).
“Je moet zeker aansluiting maken maar je
bent geen vriend, mensen schrijven je aan
als expert.” (Bocklandt, 2012).

• Schrijf in een en hetzelfde e-mailantwoord
consequent vanuit dezelfde vorm, namelijk
de ‘ik-vorm’, de wij-vorm’. De e-mailhulpvrager aanspreken in de ‘je- of jullie-vorm’
komt persoonlijker en toegankelijker over
dan de ’ u-vorm’. Antwoorden vanuit ‘ikperspectief’ maken duidelijk dat er ook nog
andere perspectieven zijn. Antwoorden
vanuit ‘wij-perspectief’ maken duidelijk
dat je vanuit een professionele organisatie
antwoordt.

• Vermijd afkortingen, (teveel) verkleinwoorden, vakjargon en moeilijk taalgebruik.

• Het gebruik van humor en metaforen kan
verkeerde interpretaties oproepen. Gebruik
dit daarom gericht, zonder kans op
misinterpretaties.

• Lees het e-mailantwoord na op spelling en
grammaticale correctheid.
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• Opsommingstekens kunnen worden in-

• Opsommingstekens ter ondersteuning van

gezet om inhoud en structuur van de
e-mail te versterken.

de structuur en ter versterking van de inhoud worden niet vaak ingezet.

Structurele opbouw en lay-out
Een inhoudelijk logische en goede structurele
opbouw van een e-mail is terug te vinden bij
e-mailhulpverlening in de lengte (zie p. 34). De
opbouw en lay-outmatige vormgeving van een
e-mail is een ander aspect. Ook hier gelden overwegend dezelfde criteria als voor een logische
opgebouwde tekst of brief. Waar de taal van het
e-mailantwoord best wordt aangepast aan het
taalgebruik en taalniveau van de e-mailhulpvrager, geldt dat evenwel in mindere mate voor de
structurele opbouw en de vormgeving. Een logische en goede opbouw van een e-mailantwoord
komt immers iedere e-mailhulpvrager ten goede.
Vermoedelijk wordt daardoor het e-mailantwoord ook beter begrepen.
Een duidelijk structureel opgebouwde e-mail is
een e-mail:
• Waarbij in het inhoudelijke antwoord eerst de
kernvraag wordt beantwoord, gevolgd door
antwoorden op deelvragen of aanvullende
aspecten.
• Waarin de lay-out de inhoud versterkt door het
gebruik van alinea’s en paragrafen.
• Waarin eventueel gebruik gemaakt wordt van
opsommingtekens om nog meer structuur aan
te brengen.

• Een goede structurele opbouw van een
e-mailantwoord met een lay-out die dit
versterkt, wordt gezien als een belangrijk
sterk punt van een professioneel en kwaliteitsvol e-mailantwoord.

?

		

Aanbevelingen en tips omtrent de structurele opbouw en lay-out

• Herlees het e-mailantwoord eveneens op
logische en structurele opbouw en check
of de lay-out dit mee versterkt (via gebruik
van witregels).

• Een e-mailantwoord is geen dossier: wees
‘to the point’ en schrijf niet té uitvoerig.

• Indien het e-mailantwoord uit verschillende inhoudelijke aspecten bestaat, licht dit
in de mail zelf toe.

“Zullen we proberen jouw problemen stukje
voor stukje aan te pakken?”

• Gebruik opsommingstekens indien nuttig.
• De lay-out ondersteunt de inhoud. Gebruik
voor elk nieuw idee een nieuwe alinea.

o
		

Vaststellingen vanuit het onderzoek
omtrent structurele opbouw en lay-out

• Vaak worden een duidelijke structuur en lay50

out gehanteerd in de e-mailhulpantwoorden.

Probleemexploratie en
vraagverheldering
Bij het beantwoorden van een e-mail speelt de
mate van onthulling (= de informatie die al dan
niet wordt vermeld ) door de e-mailhulpvrager

een belangrijke rol. Een duidelijk geformuleerde
hulpvraag, concreet of goed afgebakend en
voorzien van de nodige contextinformatie,
zorgt ervoor dat het gemakkelijker wordt om
een e-mailantwoord te bieden dat tegemoet
komt aan de gestelde hulpvraag. Dergelijke
e-mails zorgen ervoor dat probleemexploratie
en vraagverheldering veel minder aan de orde is.
Hoe duidelijker een hulpvrager is in zijn of haar
e-mail, hoe concreter ook het antwoord kan zijn
omdat er rekening kan gehouden worden met de
concrete effectieve probleemsituatie of andere
beïnvloedende contextgegevens.
Soms echter roept het (her)lezen en analyseren
van de e-mail meer vragen op dan antwoorden.
Dergelijke mails zijn vaak onduidelijk of verwarrend, de kernvraag is er niet gemakkelijk uit te
halen en de e-mailhulpvrager geeft te weinig informatie mee. Hierdoor wordt het moeilijker om
een antwoord te formuleren dat enerzijds correct
is maar anderzijds ook niet te onpersoonlijk is. De
beantwoorder komt hierdoor voor een dilemma
te staan dat eigen is aan e-mailhulp. E-mailhulp
bestaat namelijk uit één-op-één communicatie
tussen de vraagsteller en de beantwoorder waarbij de interactie niet gelijktijdig maar uitgesteld
verloopt. Hierdoor wordt probleemexploratie en
vraagverheldering, in vergelijking met face-toface-, telefonische of chathulpverlening, sterk
gereduceerd.
De keuze van een organisatie voor éénmalige
e-mailhulpverlening versterkt het dilemma bij
probleemexploratie en vraagverheldering nog.
Eenmalige e-mailhulpverlening impliceert immers dat bijkomende probleemexploratie of
-verheldering (in principe) niet mogelijk is. Dus
moet de beantwoorder aan de slag met de informatie waarover hij beschikt. Het verwerken van
meerdere interpretaties in de antwoordmail is
hier vermoedelijk aangewezen. Soms is dit echter

niet mogelijk omwille van de beperkte informatie.
Dan rest alleen nog de mogelijkheid tot het bieden van een eerder algemeen antwoord, zonder
zekerheid of dit van toepassing is op de specifieke
situatie van de e-mailhulpvrager.

?

Aanbevelingen en tips omtrent
		 probleemexploratie, vraagverheldering in
		 het beantwoorden van een onduidelijke
		 e-mail

• Stel in het eerste e-mailantwoord bijkomende explorerende vragen en doe een expliciete oproep aan de hulpvrager om terug
te mailen en dus meer informatie te bezorgen. Belangrijk hierbij is voldoende te motiveren waarom deze bijkomende informatie zo belangrijk is (zoals bijvoorbeeld het
al dan niet meerderjarig zijn bij een vraag
naar zelfstandig wonen).

• Geef antwoord op dat deel van de e-mailhulpvraag dat kan beantwoord worden
en activeer de e-mailhulpvrager om
bijkomende informatie te verschaffen
over bepaalde inhouden in de e-mail in
de hoop dat de e-mailhulpvrager hier dan
ook effectief verder op ingaat. Zo is toch al
antwoord gegeven op een onderdeel van
de e-mailhulpvraag.

• Geef weer hoe de gestelde hulpvraag is
begrepen. Dit kan door een samenvatting
te geven of een herformulering te maken
van de gestelde vraag. Dit is de basis voor
het antwoord op de gestelde hulpvraag.
Vraag hierbij expliciet of deze samenvatting of herformulering klopt en roep op tot
verder mailcontact om die interpretatie te
corrigeren of aan te vullen.

• Verwerk meerdere interpretaties in het
e-mailantwoord in de hoop dat één ervan
zal aansluiten bij de concrete situatie van
de hulpvrager en de hulpvrager zo zelf verder kan.

“Wij doen het zo: zelfs als je heel kort op iets
emotioneel kan ingaan dan doen we dat. Zoals
met ‘ho dat moet vervelend zijn voor jou’ en
niet met standaardzinnen. Ik wil meer doen bij
eerste contact dan alleen maar te zeggen: ‘ik
heb je mail goed gelezen’.”
“Als beantwoorder vind je het een toffe vraag
als er iets emotioneel inzit omdat je daar iets
meer kan mee doen, niet alleen maar info.”
(Rondetafel met praktijkwerkers)

Sfeer en emotie
E-mail lijkt vooral aangewezen om informatieen adviesvragen te beantwoorden. Het huidige
e-mailhulpaanbod heeft het verstrekken van informatie- en advies ook als belangrijkste focus.
Dit belet echter niet dat de e-mailhulpvragen een
emotionele laag bevatten of een psychosociaal
aspect in zich hebben.

Zal het antwoord met andere woorden ook de
sfeer of de emotie bevatten die de hulpvraag oproept bij de beantwoorder?

“We krijgen emotionele mails en we vinden
het belangrijk om mensen er in te herkennen”
(Rondetafel met praktijkwerkers)

Fragment van een e-mailhulpvraag:
“Dit is geen noodkreet hoor, dat stadium ben ik
al lang voorbij”.
Fragment van het e-mailantwoord hierop:
“Ik ga je eerlijk toegeven dat ik wel een beetje
geschrokken ben van je verhaal en vooral als je
mij zegt dat dit geen noodkreet meer is, dat je
dit stadium reeds voorbij bent”.

“Ik maak me zorgen en ben ten einde raad.”
“Sorry voor de warrige mail maar dit is nog
vrij ordelijk als je zou kunnen zien hoe men
gedachtegang in men hoofd momenteel is.”

Sommige organisaties beschouwen ook procesmatige hulpverlening als een onderdeel van
hun e-mailaanbod. Hoe meer vervolgmails in de
mailtrein, hoe meer mogelijkheden er zijn om
geconfronteerd te worden met de emotionele
laag van een e-mailhulpvraag of met het achterliggende, vaak psychosociale aspect van een
hulpvraag. Dit roept de vraag op in welke mate de
e-mailbeantwoorder aan de slag moet gaan met
psychosociale of emotionele aspecten. Dit alles
houdt vooral verband met het inhoudelijke aspect
van het e-mailhulpantwoord.

o
		

Vaststellingen vanuit het onderzoek
omtrent sfeer en emotie

• Zowat tweederden van de onderzochte
e-mailhulpvragen bevatten een emotionele laag of een psychosociale component.

• In de e-mailantwoorden wordt niet automatisch ingegaan op de emotionele of
de psychosociale lading van de hulpvraag. Slechts in ongeveer de helft van de

51

transcripten komt dit op de een of andere
wijze terug in het e-mailhulpantwoord.

• Zorg ervoor dat neerslachtige emoties niet
worden versterkt.

• Het negeren van emoties of het psychosociale aspect lijkt een belangrijke indicator
te zijn voor een negatieve kwaliteitsbeoordeling van een e-mailhulpantwoord.

“Maar goed. Eigenlijk heeft het ook geen zin
om daarbij stil te staan en jouw leed te gaan
vergelijken met anderen. Dat helpt je niets
vooruit”

• Bij e-mailhulpvragen is het niet altijd
gemakkelijk om in te schatten of een vraag
naar informatie of advies ook nog een onderliggende hulpvraag in zich heeft. Zo kan
een informatieve vraag over het effect van
overdadig gebruik van een bepaald medicijn eventueel ook een noodkreet zijn, gegroeid vanuit een zelfmoordgedachte.

• Een aantal e-mails behandelen schrijnend

”Kom los uit die negativiteit. Je hebt talent om
emoties te verwoorden, maak er gebruik van.
Verban de gedachte dat jij het niet waard bent
om geholpen te worden, want dat ben je wel.”

De e-mail van de hulpvrager geeft een indicatie
weer over het soort alliantie die de hulpvrager
hierbij beoogt of realiseert. Een e-mailbeantwoorder heeft bij het lezen van de e-mailhulpvraag meestal geen zicht op de mate waarin de
e-mailhulpvrager dit al dan niet bewust inzet.

“En… verliefd zijn is ook wel leuk hé, het is
nu misschien wat moeilijk, maar het is ook
spannend en je krijgt er ook een prettig gevoel
van.”

Vanuit de e-mailhulpvrager beïnvloeden volgende aspecten de alliantie:

situaties.

?

		

• De begroeting

Alliantie
Aanbevelingen en tips omtrent sfeer
en emotie

• Expliciteer de interpretatie van de sfeer en
emotie van de ontvangen e-mailhulpvraag
in het antwoord.

• Besef dat de emotie of de psychosociale
context op het moment van het versturen
van het e-mailhulpantwoord reeds veranderd kan zijn.

“Ik help je graag verder. Je mail dateert van
ondertussen van een paar dagen terug en ik
vraag me af hoe het inmiddels met je gaat?”
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elkaar via taal, sfeer en de inhoud in de e-mail benaderen. In de antwoordmail zal de beantwoorder reageren op de stijl en benaderingswijze van
de e-mailhulpvrager. Door de vervolginteractie
kan de alliantie bij mailtreinen wijzigen of evolueren naar een meer of mindere mate van betrokkenheid, openheid en verbondenheid.

In het welzijnswerk is het doorgaans belangrijk
om werk te maken van de relatie tussen de cliënt
en de hulpverlener. In face-to-face hulpverlening
krijgt het contact dat ontstaat tussen een hulpverlener en een hulpvrager verschillende terminologie toebedeeld: de relatie, de professionele
relatie, de werkrelatie, de vertrouwensrelatie, de
samenwerkingsrelatie, de werkverhouding, de
werkalliantie. Vlaeminck en collega’s (2009)
lanceerden in hun chathulpmethodiek de term
‘chatalliantie’ als de ver(stand)houding of relatie tussen oproeper en beantwoorder die zorgt
voor veiligheid en betrouwbaarheid, de basis voor
openheid.
Ook al is er in e-mailhulpverlening geen sprake van
directe interactie, toch is ook hier sprake van een
indirecte alliantie. Bij eenmalige e-mailhulpverlening vertaalt de alliantie zich in de wijze waarop
de e-mailhulpvrager en de e-mailbeantwoorder

“Hey”
“ey”
“Hi”
“hallo”
“Liefste webnanny”
“Beste”
“Geachte”
“Dag”
of helemaal géén begroeting

• De mate van onthulling of disclosure: de mate
waarin de e mailhulpvrager zich laat kennen,
zich uit door het (beperkt of eerder uitvoerig) meedelen van informatie over zichzelf en
over de situatie. De informatie die prijsgegeven
wordt speelt hierin ook een rol (feitelijke gegevens versus emotionele of zeer persoonlijke
gegevens).

• De vorm van onthulling of disclosure: de wijze
van onthulling krijgt vorm via de gekozen
schrijfstijl, het gebruik van tekens om emoties in
te brengen. Ook de inhoud en de opstelling van
de e-mailhulpvrager geeft uitdrukking aan de
verbinding die de e-mailhulpvrager lijkt te activeren. Zo kunnen de lengte van de hulpvraag,
de hoeveelheid beschrijvende informatie en het
gebruik van humor door de e-mailhulpvrager
iets vertellen over de houding van de hulpvrager.
• De afsluiting: gaande van een bedanking of een
appreciatie voor het feit dat deze onlinehulpvorm bestaat en er een antwoord zal gegeven
worden tot geen afsluiting.

“Uhm, ik heb al wel eens eerder mails naar jullie
gestuurd en die waren nogal een beetje aan
de depri kant, daarom… bedankt voor de mails
terug en voor het goed advies! Het heeft me
zeker geholpen om uit de put te komen.”
“Alvast bedankt voor uw tijd. Bye.“

• De ondertekening: de ondertekening geeft
info weer over de mate van onthulling van de
e-mailhulpvrager. Gaande van geen ondertekening over enkel de eerste letter van de voornaam of enkel de voornaam of de volledige
naam. Soms ondertekent de e-mailhulpvrager
met een nickname, al dan niet een met een
dubbele bodem. Heel zelden vermeldt een
e-mailhulpvrager zijn of haar telefoonnummer.
De invulling die de e-mailbeantwoorder geeft aan
de alliantie, houdt grotendeels verband met de
visie op het e-mailhulpaanbod en de doelgroep
en op de hulp- of dienstverlening die wordt aangeboden (zoals dienstverlening of psychosociale

ondersteuning, empoweren, emancipatorisch gedachtegoed, informatiekanaal of adviserende
functie, ...). Daarnaast heeft iedere e-mailbeantwoorder ook een eigen stijl in het beantwoorden
van de e-mails die ook wel een invloed kan hebben op de soort alliantie die wordt geactiveerd in
het e-mailantwoord.

aan de e-mailhulpvrager, bevestigen en het
bieden van ondersteuning, empathisch zijn, de
e-mailhulpvrager serieus nemen, aanvaarden
van de eigenheid van de e-mailhulpvrager, respect opbrengen voor standpunten en gemaakte
keuzes van de e-mailhulpvrager, alert zijn voor
waardegeladenheid van sommige inhouden, ...

Uiteraard speelt de wijze waarop de e-mailhulpvrager zich opstelt in de e-mailhulpvraag ook een
rol in de wijze waarop de e-mailbeantwoorder
hieraan vorm geeft in het antwoord. Een eerder
zakelijke e-mailhulpvraag kan eerder formeel beantwoord worden en evenzeer persoonlijk zijn.
Vorm geven aan de gepaste alliantie op de verkregen e-mailhulpvraag is en blijft een uitdaging:
hoe kan de e-mailbeantwoorder het best zijn of
haar taal inzetten die betrokkenheid tot uiting laat
komen en aangeeft dat de hulpvrager en diens
e-mailhulpvraag serieus wordt genomen?
Een e-mailbeantwoorder kan vorm geven aan de
alliantie via verschillende aspecten:
• De begroeting: een persoonlijke begroeting
versterkt de alliantie.
• De aanspreekvorm ten aanzien van de e-mailhulpvrager: gebruik van de je of jij-vorm komt
persoonlijker over.
• De schrijfstijl: schrijven in de ik-vorm als beantwoorder komt persoonlijk over, toegankelijk en
direct taalgebruik activeert betrokkenheid.
• De inhoud: ingaan op feiten én op emoties,
aandacht besteden aan het (mogelijke) onderliggende probleem of alert zijn voor en het benoemen van de psychosociale impact van een
bepaalde probleemsituatie.
• De houding: erkennen van de e-mailhulpvraag,
de hulpvraag serieus nemen, erkenning geven

“Ik vind het erg knap van je dat je onder ogen
durft zien hoe het met je gebruik gesteld is en
daar dan ook gevolgen durft aan koppelen.’
“Het feit dat je zus jou aanspreekt is toch een
teken dat je veel voor haar betekent en dat ze
jou vertrouwt, denk ik?”
“Allereerst willen we jou een dikke knuffel
geven want wat jij al die jaren hebt moeten
verzwijgen is verschrikkelijk”
“Ik heb je vraag met aandacht gelezen …”

• De afsluiting: een uitnodiging tot verder e-mailcontact als de e-mailhulpvrager dit nodig acht,
aanmoedigen en hoop op verandering uitdrukken, bedanken voor het vertrouwen dat de
e-mailhulpvrager stelt in het e-mailhulpaanbod.

“Bedankt voor het vertrouwen in onze
organisatie door ons je mail te sturen.”

o
		

Vaststellingen vanuit het onderzoek
omtrent de alliantie

• Het ontstaan van een alliantie is een doorslaggevende factor in de subjectieve
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beoordeling van de geboden e-mailhulp
door de e-mailbeantwoorders.

“Dit gaat over het menselijk maken van het
e-mailverkeer.” (Rondetafel met praktijkwerkers)

• De houdingsaspecten in een e-mail zijn

•

die aspecten die het sterkst de alliantie
kunnen vormgeven of bepalen. Empathie
en het geven van bevestiging zijn hiervan
de belangrijkste. Andere belangrijke houdingsaspecten zijn: erkenning, geruststellen, echtheid, motiveren, aanvaarding, uiten van bezorgdheid, de hulpvrager serieus
nemen.
Een positieve alliantie kan ontstaan wanneer het emotionele aspect van de hulpvraag wordt benoemd en er ook wordt
ingegaan op deze psychosociale component. Door een inhoudelijke verbreding
van het antwoord kunnen ook sterktes
benoemd worden en kan ook bevestiging
worden gegeven.

• Een gemis aan alliantie valt op bij het ontbreken van positieve inhoudelijke aspecten
in een e-mailantwoord. Het opdringen van
een eigen interpretatie, een te eenzijdige
benadering van de hulpvraag of het negeren van de psychosociale component maken een alliantie moeilijk.

• Het inzetten van speciale tekens of smileys
lijkt de alliantie niet veel te versterken.

• Mailtreinen bieden kansen om de alliantie
positief te bevorderen.

?

Aanbevelingen en tips omtrent alliantie

• Probeer ieder e-mailantwoord zo geperso54

naliseerd mogelijk in te vullen, dit bevordert
een positieve alliantie.

o

Vaststellingen vanuit het onderzoek
		 omtrent verwijzing naar gepaste
		 hulpverlening

• Pas je aan het taalgebruik en taalniveau van

• De verwijzingsprocedure naar gepaste

de e-mailhulpvrager aan maar zorg ervoor
niet teveel mee te gaan in jongerentaal.
Dit komt negatief over in functie van alliantie, het kan geïnterpreteerd worden als
‘gemaakt’, ’fake’ of als ongepaste empathie.

hulpverlening is veelal goed uitgewerkt
in organisaties die e-mailhulpverlening
aanbieden.

• Bij e-mailhulp wordt er zowel verwezen
naar het eigen hulpaanbod van de organisatie als naar externe hulpverlenende
organisaties. Het betreft zowel verwijzingen naar onlinehulpvormen als naar offline diensten of organisaties (dus zowel
face-to-face-hulpverlening als telefonische
hulp- of dienstverlening).

• Het hanteren van moeilijke taal of vakjargon
kan weerstand oproepen en de alliantie
dus negatief beïnvloeden.

• Vermijd afstandelijkheid en zakelijkheid in
het e-mailantwoord.

• Bevestig en versterk wat al goed loopt.

• Een verwijzing wordt gezien als een pluspunt. Het ontbreken van een verwijzing
wordt regelmatig als een tekort aangegeven bij negatief beoordeelde e-mails.

• Moedig aan bij de afronding.
Doorverwijzing
Verwijzing naar meer gepaste hulpverlening is in
iedere hulpverleningsvorm op gezette tijdstippen
aan de orde. Verwijzing is dus geen te onderschatten deeltaak binnen hulpverlening. De vraag
blijft steeds of de hulpvrager uitsluitend kiest
voor e-mail of ook openstaat voor andere online
of offline hulpvormen? Er is echter (nog?) geen
specifieke database van alle Vlaamse onlinehulpvormen beschikbaar waardoor iedere hulpverlenende organisatie zelf de vinger aan de pols moet
houden.
Organisaties maken voor wat verwijzing betreft
best zelf een aantal basiskeuzes hierin (zie p. 23).

• In vervolgmails van mailtreinen wordt
een verwijzing vaak herhaald. In mindere
mate wordt een alternatieve verwijzing aangeboden. Wanneer de e-mailbeantwoorder binnen een mailtrein meer contextinformatie opvraagt en ontvangt, dan kan
deze gerichter en dus beter doorverwijzen.

?
		

Aanbevelingen en tips omtrent verwijzing
naar gepaste hulpverlening

• Geef bij verwijzing in een e-mailantwoord
correcte en volledige gegevens mee.
Vermeld het e-mailadres want voor de
hulpvrager is dit een relevant medium.

• Indien uit de e-mailhulpvraag niet duidelijk

om het vol te houden. Denk je dat je dat online
zelfhulpprogramma een kans zou geven? Als
je meer gelooft in hulp in de vorm van een
gesprek met een drughulpverlener of zo, laat
me dan weten welke steden er bij jou in de buurt
zijn en dan mail ik je een paar adressen door”

is of de e-mailhulpvrager andere hulpverleningsvormen naast e-mail uitsluit, dan is
het aangewezen om andere hulpvormen
aan te reiken.

• Bij verwijzing naar offline hulpverlenende
organisaties wordt best een mailtrein opgestart om de verwijzing kwaliteitsvol te
laten verlopen. Vaak is het opvragen van informatie zoals de regio van de woonplaats,
de leeftijd van de e-mailhulpvrager, ... hiertoe aangewezen.

• Verwijs enkel door naar gepaste hulpverlening wanneer dit een toegevoegde waarde kan betekenen. Probeer dit te achterhalen wanneer het niet duidelijk is.

“In je mail vroeg je hulp. Bedoel je daarmee
vooral tips over hoe je het stoppen kan
aanpakken? Of eerder info over waar je je
kan aan verwachten als je met blowen stopt?
Misschien bedoelde je dat je graag eens met
een hulpverlener zou praten? Weet in elk geval
dat ik je zeker info en adressen kan bezorgen.”
“Een aantal algemene tips over hoe je meer
controle kan krijgen op je gebruik en hoe je
het stoppen kan aanpakken vind je alvast op
onze website www.druglijn.be. Ik vermoed dat
je aan de tweede site van ons ook wel wat zou
kunnen hebben. www.hoeveelisteveel.be bevat
namelijk een zelfhulpprogramma speciaal voor
cannabisgebruikers die willen minderen of
stoppen. Het is een programma van een aantal
weken waarvoor je je gratis kan aanmelden. Je
blijft anoniem en gaat er volledig zelf mee aan
de slag. Aan de hand van oefeningen en tips
krijg je dag na dag een serieuze steun in de rug

• E-mailhulpvragers verwachten een persoonlijk, professioneel antwoord. Ze hechten hieraan meer geloof dan aan een nietgepersonaliseerde tekst waar ze zelf nog
de vertaalslag moeten maken.

“Wij zijn hierin leken en het internet is een hele
jungle. Graag beroepen wij ons dus op jullie
ervaring en kunde”

Verwijzing naar documentatie
Verwijzing naar documentatie zoals folders,
vakliteratuur, heeft als opzet om de e-mailhulpvrager meer (of meer gedetailleerde) informatie
te bezorgen. Een dergelijke verwijzing in een
e-mailantwoord kan op verschillende manieren
gebeuren:
• Door een hyperlink naar een webadres, al dan
niet naar een specifieke online brochure of een
artikel.
• Door een directe link of hyperlink (‘klik hier’ of in
dit artikel).
• Via een meegestuurde tekst in bijlage.

o
		

Vaststellingen vanuit het onderzoek
omtrent verwijzing naar documentatie

• Verwijzing naar documentatie gebeurt in
e-mailhulp niet vaak. De verwijzingen die
toch gebeuren zijn veelal verwijzingen binnen het online aanbod, zoals websites.
Uiterst zelden wordt een tekst in bijlage in
de mail doorgemaild. Verwijzing naar literatuur of ander bronnenmateriaal komt in
verhouding beduidend minder voor dan
verwijzing naar gepaste hulpverlening.

• E-mailhulpvragers kijken extra bronnen vermoedelijk zelden in: ze krijgen graag direct
en via deze ene weg een concreet antwoord
op hun vraag. Ze willen vlug geholpen
worden en willen niet verder zoeken.

?

		

Aanbevelingen en tips omtrent verwijzing
naar documentatie

• Een verwijzing naar informatiebronnen is
zinvol als aanvulling, maar vervangt een
e-mailantwoord niet. Het meesturen van
informatie geeft de hulpvrager misschien
het gevoel dat hij of zij niet de enige is met
dit probleem.

• Daar waar meer informatie voor de hulpvrager een meerwaarde kan betekenen,
moet het ook worden aangeboden. Een
verwijzing naar extra literatuur is niet
zinvol als deze bron enkel herhaalt wat de
e-mailbeantwoorder op gepersonaliseerde
wijze reeds inbracht in de e-mail zelf.
Een verwijzing moet een meerwaarde
genereren. Geef bij verwijzing naar
documentatie in de e-mail duidelijk weer
wat de meerwaarde is voor de hulpvrager.
Zo vergroot de kans dat de e-mailhulpvrager
deze literatuur effectief bekijkt.

• Een hyperlink naar een bestand (word, pdf,
powerpoint) gebruiken is zinvol, maar controleer dit ook: online ‘materiaal’ kan verplaatst worden of verdwijnen.
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Begrippenlijst
Alliantie:

De mate van betrokkenheid, de verbinding, de relatie tussen de e-mailhulpvrager en e-mailbeantwoorder. De alliantie krijgt bij e-mailhulp vorm via
de wijze van aanspreking, begroeting, mate van
onthulling van de hulpvrager, afsluiting en ondertekening, taalkundige aanspreekvorm, schrijfstijl,
mate van betrokkenheid, mate waarin emoties
een plek krijgen in de e-mails, ...

Anonimiteit:
De onherkenbaarheid of onidentificeerbaarheid van de huilpvrager door het niet meedelen
van de reële naam, plaats, of andere concrete
identificatiegegevens.

Antwoordtijd:
De tijd die de organisatie of de beantwoorder
nodig heeft tussen het ontvangen van de e-mail
en het verzenden van het e-mailhulpantwoord,
meestal uitgedrukt in ‘werkdagen’.

Disinhibition:

twijfel bij de e-mailbeantwoorder over de echtheid van de identiteit, de vraag of de situatie die
de e-mailhulpvrager verwoordt.

Het fenomeen dat hulpvragers online vrij snel en
op een open manier persoonlijke, intieme gegevens prijsgeven (Vlaeminck, e.a., 2009, p. 58).

Blended hulp(verlening):

Epiloog:

Hulpverlening die bestaat uit een mix van verschillende (on- en offline) communicatiemiddelen (Beelen, 2011).

Decontextualisatie:

E-mail(hulp)antwoord:

Digitale voetafdruk:

De beroepskracht of vrijwilliger die de e-mailhulpvraag beantwoord en meestal ook ondertekent.

De sporen die virtueel achtergelaten worden bij
het gebruik van internettoepassingen.

Disclaimer:

Tussen het verzenden van de e-mailhulpvraag en
versturen van het e-mailhulpantwoord is er sprake van een antwoordtijd. Bij asynchroniciteit is er
geen sprake van directe interactie (zoals bij chat),
maar enkel van indirecte interactie. De interactie
verloopt niet gelijktijdig zoals bij face-to-face of
telefonisch contact.

Een formulering op de website of onderaan het
e-mailantwoord om de aansprakelijkheid te beperken, dit te verduidelijken maar tevens om de
nadruk te leggen op het zorgvuldig handelen
door de hulpvrager.

Een automatische ontvangstbevestiging, als onderdeel van de gehanteerde e-mailsoftware.

De fase in het e-mailhulpverleningsproces na het
verzenden van het effectieve e-mailantwoord. De
epiloog omvat het opvolgen van de e-mail, het
afronden van het e-mailhulpverleningsproces en
het registreren en klasseren van de e-mail.

De e-mailbeantwoorder heeft weinig tot geen
zicht op de context, de fysieke omgeving of de
gemoedstoestand van waaruit de e-mailhulpvrager de e-mail verstuurd.

Asynchroniciteit:

Auto-reply:
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Authenticiteitstwijfel:

Disclosure:
Het zich uiten, openbaren, onthullen, zich laten
kennen door het meedelen van informatie over
de eigen persoon en de situatie (Vlaeminck, e.a.,
2009, p.58).

Het antwoord dat gegeven wordt door een e-mailbeantwoorder als reactie op een e-mailhulpvraag.

E-mailbeantwoorder:

E-maildossier:
De geordende bundeling van e-mailhulpvragen
en e-mailhulpantwoorden.

E-mailhulpvraag:
De hulpvraag die iemand stelt via een e-mail.

E-mailhulpvrager:
De persoon die een hulpvraag via een e-mail stelt.
Meestal is de e-mailhulpvrager de betrokkene
zelf. Soms is de e-mailhulpvrager de aanmelder
van een probleem van iemand anders uit zijn of
haar omgeving.

E-mailhulpverleningsproces:
Het gehele proces van e-mailhulp, gaande van de
proloog over het beantwoorden van de e-mail tot
de epiloog.

Informed consent:

E-mailsoftware:

Een ‘akkoordverklaring’ of ‘geïnformeerde toestemming’ waarbij de gebruiker na het lezen van
een tekst omtrent de werkwijze, verwachtingen
en juridische en deontologische condities akkoord gaat met de beschreven principes.

De ict-applicatie die gehanteerd wordt vanuit
de organisatie om de e-mailhulpverlening te
realiseren.

Mailtrein:

E-mailtraject:
Het traject dat de e-mail aflegt tussen het binnenkomen van de e-mailhulpvraag en het verzenden
van het e-mailantwoord.

Face-to-face-hulpverlening:

De hulpverleningsvorm waarbij hulpverlener en
hulpvrager in een rechtstreeks fysiek contact een
hulpverleningsgesprek voeren met elkaar.

Googlebaarheid:

De mate waarin een website gemakkelijk te vinden is via zoekprogramma’s op het internet. In
het Engels heet dit ‘Search Engine Optimization’
of ‘SEO’.

Hyperlink:

Een opeenvolging van verschillende e-mails
over en weer tussen de e-mailhulpvrager en de
e-mailhulpverlener. Vanaf de derde e-mail (vraag
– antwoord – reactie op antwoord) is er sprake
van een mailtrein, indien de e-mails inhoudelijk
ruim blijven aansluiten op de aanvankelijke
e-mail-hulpvraag.

Mailbot of e-mailrobot:
Een automatische geformuleerd e-mailantwoord
waarbij de inhoud van het antwoord geformuleerd wordt op basis van een geautomatiseerde
herkenning van trefwoorden de e-mailhulpvraag.

Methodiek:
De leer van de methode. Het betreft de systematiek, de doelgerichtheid en de procesmatigheid
die wordt nagestreefd in het realiseren van het
hulpaanbod.

Nickname:

Een al dan niet fictieve naam, een virtuele identiteit waarmee online gebruikers hun anonimiteit
willen garanderen. Een nickname kan een (voor)
naam zijn, een initiaal, een gevoelswoord, de
naam van een organisatie, een probleemaanduiding of andere (Vlaeminck, e.a., 2009).

Offline diensten:

Hulp- of dienstverlening die niet online worden
aangeboden, zoals face-to-face hulpverlening,
telefonische hulpverlening.

Ontvangstbevestiging:
De (al dan niet geautomatiseerde) reactie aan de
e-mailhulpvrager dat zijn of haar e-mail goed
is aangekomen en dat gewerkt wordt aan een
antwoord.

Onlinehulpvormen:
Het geheel aan ict-applicaties of -tools die gehanteerd worden om via digitale weg een hulpof dienstverlening aan te bieden.

Overdisclosure:
Het overvloedig prijsgeven door de e-mailhulpvrager van informatie over zichzelf, de specifieke
probleemsituatie of hulpvraag, de context waarbinnen de e-mailhulpvrager zich begeeft.

Een link of verbinding waarbij je via een klik op
een tekstdeel automatisch naar een internetpagina wordt doorverwezen.
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Proloog:

De fase die de eigenlijke beantwoording van de
e-mail vooraf gaat en het verdere e-mailhulpverleningsproces beïnvloedt. Het omvat het ontvangen, het lezen en analyseren van de e-mail en het
voorbereidende opzoekwerk. Veel aspecten van
deze fase zijn inhoudelijke beleidskeuzes die een
organisatie best vooraf, bij de opstart van e-mailhulpverlening in de organisatie, maakt.

Skills based routing:

De verdeling van opdrachten in functie van de expertises van de betrokkenen.

Smiley:
Vereenvoudigde tekeningetjes van emotieuitdrukkende gezichtje. Komt van het Engelse
woord ‘smile’ (of lachen) en wordt gebruikt voor
diverse gezichtjes die bepaalde gemoedstoestanden uitdrukken (Vlaeminck, e.a., 2009).

Standaardantwoorden:
Een door de organisatie geformuleerd antwoord op een frequent voorkomende e-mailhulpvraag om de volledigheid van het e-mailantwoord te garanderen en tijdswinst mogelijk te
maken. Standaardantwoorden kunnen voor de
verzending alsnog worden gepersonaliseerd, op
maat van de specifieke hulpvraag.
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Tekstenbibliotheek:

Webformulier:

Underdisclosure:

Widget:

E-mailhulpvragen en hun e-mailantwoorden kunnen worden bijgehouden in een bibliotheek en
aan trefwoorden worden gekoppeld. Ook standaardantwoorden kunnen er worden in voorzien.

Het zich niet laten kennen door de hulpvrager
door weinig informatie te geven over zichzelf,
over de specifieke probleemsituatie of over de
hulpvraag of over de eigen context waarbinnen
de e-mailhulpvrager zich begeeft.

Vervolgmail(s) of opvolgmail(s):
De e-mail(s) (vanaf de derde e-mail en de daaropvolgende e-mails) die het onderdeel zijn van
een mailtrein.

Voorinformatie:
De informatie die een e-mailhulpvrager kan of
moet invullen in een webformulier voordat de
hulpvraag wordt gesteld. De soort voorinfo die
wordt opgevraagd verschilt van organisatie tot
organisatie (zoals leeftijd, probleemgebied, regio,
geslacht).

Een basisformulier op de website van een
e-mailhulporganisatie waarin de hulpvrager zijn
of haar e-mailvraag dient te stellen. Soms wordt
hier voorinfo opgevraagd, soms ook niet.

Een kleine applicatie op een externe website, als
directe link naar een andere organisatie, waarbij
eventueel al gegevens (voorinformatie) kunnen
worden ingevoerd.
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Bijlagen
Codeerschema bij éénmalige e-mailtranscripten
E-MAILHULPVRAAG
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1. Voorinformatie

Ja/Neen
Wat: leeftijd, geslacht, thema, onderwerp, regio, ...

2. Soort hulpvraag

Informatievraag – Adviesvraag– Administratieve vraag – Financiële vraag - Andere
Gemengde vraag: Informatievraag + Adviesvraag + Administratieve vraag + Financiële vraag + Andere
Psychosociale component in hulpvraag: Ja/Neen

3. Reactietijd

Binnen 3 werkdagen - Pas na 3 werkdagen – Geen info

4. Hulpvrager: Wie

Volwassene - Jongere - Kind - Onbekend
Hulpvrager zelf of Aanmelder

5. E-mailhulpVRAAG: Vorm

Taal: spreektaal, schrijftaal, zakelijke taal, AN of dialect, sms-taal, afkortingen, verkleinwoorden, typefouten,
schrijffouten, jongerentaal, gebruik klankwoorden, + veelvuldig, weinig of niet?
Lay-out: véél of weinig witruimte, doorlopende tekst, duidelijke lay-out, klassieke lay-out of speciale lay-out, volledige
woorden in hoofdletters, ...
Structuur: duidelijk / verwarrend
Gebruik van tekens: geen/ ja – welke (dubbele of enkele uitroeptekens, dubbele of enkele vraagtekens, smileys,
opsommingstekens, serie van 3 punten, aanhalingstekens) + veelvuldig gebruik of weinig gebruik + effect?
Lengte Hulpvraag: 5 lijntjes, halve pagina, volledige pagina, meerdere pagina’s

6. E-mailhulpVRAAG: Alliantie

Conflictueuze alliantie: kritisch, klagend, aanvechtend, eisend, …
Harmonieuze alliantie door: sterke onthulling, zeer open, persoonlijk, overvloedig prijsgeven van info, grappig,
emotioneel, betrokkenheid tonen, appreciatie tonen, ...
Vermijden van alliantie: zakelijk, afstandelijk, karig met informatie, afhoudend, …
Eventueel aangevuld met Citaat

7. E-mailhulpVRAAG: Opvallende
citaten

Citaat ( geen herhaling van reeds vooraf weergegeven citaten)
Waarom dit citaat?

E-MAILANTWOORD
8. E-mailANTWOORD: Begroeting

Begroeting: “ beste” …
Geen begroeting

9. E-mailANTWOORD: Inleiding

Inleiding: Ja / ok of niet ok + event. waarom
Bijzondere inleiding: citaat
Geen inleiding: storend - niet storend

10. E-mailANTWOORD: Antwoord

Is er sprake van Vraagverheldering: Ja / Neen + Hoe?
Is er sprake van herformulering van hulpvraag: Ja / Neen + Hoe?
Is er sprake van een logische opbouw in het antwoord: Ja / Neen + hoe?
Oproep tot verder mailcontact ifv betere afstemming vraag/antwoord: Ja / Neen

11. E-mailANTWOORD: Afsluiting

Duidelijke / Onduidelijke afsluiting omdat…
Citaat
Is er een uitnodiging tot verder e-mail verkeer?

12. E-mailANTWOORD: Vorm

Aanspreekvorm tav hulpvrager: u, U, jij, je, ge, jullie, ...
Beantwoorder: over zichzelf in de ‘wij- ik-vorm’, in 2de of 3de persoon
Taal: spreektaal, schrijftaal, zakelijke taal, AN of dialect, sms-taal, afkortingen, verkleinwoorden, typefouten,
schrijffouten, jongerentaal, gebruik klankwoorden, zinsbouw, gebruik vakjargon, moeilijk taalgebruik, toegankelijke taal,
… + veelvuldig gebruik, weinig of niet?
Lay-out: véél of weinig witruimte, doorlopende tekst, duidelijke lay-out, klassieke lay-out of speciale lay-out, volledige
woorden in hoofdletters, lay-out ondersteunt de inhoud: gebruik van alinea + paragrafen om verschillende inhouden in
antwoord te tonen / andere…)
Structuur: duidelijk / verwarrend
Gebruik van tekens: geen/ ja – welke (dubbele of uitroeptekens, dubbele of enkele vraagtekens, smileys,
opsommingsteken, serie van 3 punten, aanhalingstekens) + veelvuldig gebruik of weinig gebruik
Lengte antwoord: ( lijntjes, halve pagina, volledige pagina of meerdere pagina’s /in logische overeenstemming met de
inhoud van de hulpvraag / niet in logische overeenstemming met de inhoud van de hulpvraag

13. E-mailANTWOORD:
Hulpverlening

Wordt er antwoord gegeven op de gestelde hulpvraag: Ja / Neen / Gedeeltelijk + eventueel uitleg
Wat? Info gegeven / Advies gegeven / Psychosociale ondersteuning / Verwijzing / Concrete dienstverlening /
Bemiddeling / …
Hoe? Via suggestie, via vrijblijvende tips, via duidelijk advies, via sterke sturing, via herkadering, via inzicht bijbrengen, ...
Visie? Eerder empowerend of eerder sturend, normerend - Onduidelijk

14. E-mailANTWOORD: Context

Vermeldt de hulpverlener gegevens over de eigen context? Neen / Ja + wat?
Is het antwoord toepasbaar in een brede context? Ja / Neen - Event. uitleg
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15. E-mailANTWOORD: Alliantie

Heeft de beantwoorder aandacht voor de opbouw van een (harmonieuze) alliantie? Ja / Neen (Bij Neen ook volgende
inhouden invullen, waar mogelijk)
Door volgende aspecten: (eventueel aanvullen met Citaten)
Vorm: taal, aanspreekvorm, begroeting, afsluiting, gebruik van tekens, aandacht voor de eigen naamgeving door de
hulpvrager, …
- Inhoud: al dan niet ingaan op psychosociale component, verbreding van antwoord door ook sterktes te
		 benoemen, emotionele aspect van een hulpvraag benoemen of bevragen of negeren, het probleem vergroten, ....
- Houdingsaspecten: empathie, aanvaarding - veroordelen, echtheid – afstandelijkheid, zakelijkheid, erkenning 		 ontkenning, motiveren, bevestigen, geruststellen,
- Andere:?

16. E-mailANTWOORD:
Doorverwijzing

Ja
- naar eigen hulpaanbod van organisatie maar geen e-mail: ja/neen
- naar externe organisaties (onlinehulpaanbod of FtF of telefonische): ja/neen
Geen doorverwijzing: ok - niet ok + event. uitleg

17. E-mailANTWOORD: Verwijzing
andere bronnen

Ja
- Naar eigen website/tekstmateriaal of naar externe websites of extern materiaal
		 Door
- hyperlink naar webadres met onlineartikel of –brochure
- door directe link (klik hier of in dit artikel)
- door tekst in bijlage
Neen: ok of niet ok + event. uitleg

18. E-mailANTWOORD: Opvallende
citaten

Citaat ( geen herhaling van reeds vooraf weergegeven citaten)
Waarom dit citaat?:

KWALITEIT
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19. Kwaliteit volgens beantwoorder

Aangeduid als Tevreden – Minder Tevreden – Onbekend
Argumentatie voor deze beoordeling: (invullen)
Geen argumentatie voor deze beoordeling aanwezig.

20. Kwaliteit volgens onderzoeker

Algemene score: zeer goed / goed / niet goed
Sterke punten:
Minpunten:
(herhaling van reeds aangehaalde inhouden, kan hier zeker)
Overeenstemming kwaliteit volgens beantwoorders versus onderzoekers: Ja / Neen + event. toelichten

Stellingen bij de focusgroep met e-mailhulpverleners (27 februari 2012)
Stelling 1:
Stelling 2:
Stelling 3:
Stelling 4:
Stelling 5:

‘E-mailhulpverlening is geschikt voor alle doelgroepen en alle thema’s.’
‘E-mails beantwoorden behoort tot de dagelijkse routine.’
‘Niemand leest de disclaimers op onze website maar dat is niet erg.’
‘Onze medewerkers zijn voldoende opgeleid voor het beantwoorden van e-mailhulpvragen.’
‘E-mailhulpverlening is iets zeer specifieks, waardoor het een bijzondere aanpak vergt.’

Vragen op de rondetafel met praktijkwerkers (13 juni 2012)
Vraag 1:
Vraag 2:
Vraag 3:
Vraag 4:
Vraag 5:
Vraag 6:
Vraag 7:
Vraag 8:
Vraag 9:
Vraag 10:

Vraag 11:
Vraag 12:
Vraag 13:
Vraag 14:
Vraag 15:

‘Hoe vertaalt de visie op e-mailhulp zich in een concreet antwoord? nl. eenmalige e-mailhulp versus procesmatige e-mailhulp?’
‘Hoe bereid jij een e-mailantwoord voor? Indien je voorinfo hebt, gebruik je deze informatie in je antwoord en hoe?’
‘Hoe ga je om met het belevingaspect of een emotionele component in een hulpvraag? Waarom?’
‘Vaststelling: De beantwoorder geeft doorgaans weinig eigen contextinformatie. Bewuste/onbewuste keuze?’
‘Vaststelling: De hulpvrager geeft doorgaans weinig eigen contextinformatie. In welke mate ga je uit van verschillende contexten?
Formuleer je soms een antwoord dat in verschillende contexten toepasbaar is? Wanneer is dit nodig en hoe doe je dit?'
‘Wat begrijpen jullie onder het woord ‘alliantie’?’
‘Vaststelling: alliantie is een belangrijke indicator voor kwaliteitsvolle hulp.
Is aandacht besteden aan de relatieopbouw in een e-mailantwoord belangrijk?’
‘Is de begroeting een organisatieafspraak of eerder iets individueel? Wat is belangrijk? Standaardbegroeting versus persoonlijke invulling:
‘Dit is een antwoord op je mail naar (naam organisatie)’ of ‘Goed dat je ons een mailtje stuurde!’
‘Is de afsluiting een organisatie-afspraak of eerder iets individueel? Wat is belangrijk?
‘Standaardafsluiting versus persoonlijke invulling.
‘Hopelijk is dit een antwoord op je vraag. Mocht je nog vragen hebben, mail dan gerust terug. Je mail komt dan opnieuw bij mij terecht,
ik kan je nog 2 keer antwoorden.’
‘Alvast een dikke pluim om niet bij de pakken te blijven zitten, de eerste stap naar ondersteuning Is gezet!’
‘Vaststelling: herformuleren van de hulpvraag gebeurt frequent. Wanneer en waarom wordt dit gedaan?’
‘Vaststelling: er worden weinig bijkomende explorerende vragen gesteld in een e-mailantwoord.
De probleemexploratie wordt daardoor sterk gereduceerd. Waar heeft dit mee te maken?
‘Vaststelling: Er wordt weinig verwezen naar andere bronnen, websites, … Hoe komt dit?
‘Vaststelling: Doorverwijzing naar hulpverlening gebeurt heel regelmatig. Wat is hiervan de reden?
‘De beantwoorder gaat meestal niet mee in de vorm van de hulpvrager’. Met wat heeft dat te maken?
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