
Handboek online hulpverlening
Met internet Zorg en Welzijn verbeteren

Toegankelijkheid, kwaliteit en gebrui-
kersgemak verbeteren, regie en zelfred-
zaamheid stimuleren en kosten besparen: 
hulpverlening via internet verbetert hulp 
bij psychische, sociale of maatschappe-
lijke problemen. Steeds meer organisaties 
bieden dan ook online hulp. Wat maakt 
hulpverlening via internet zo waardevol? 
Wat is nodig voordat een instelling online 
hulp (grootschalig) kan aanbieden?

Het Handboek online hulpverlening 
(managementeditie) is tot stand gekomen 
op basis van meer dan tien jaar ervaring 
met online hulpverlening en bevat alle 
relevante aspecten van dit vakgebied. Deze 
geheel vernieuwde editie geeft een uitge-
breide beschrijving van de methodiek en 
de daarbij horende kenmerken, eveneens 
komen de voor- en nadelen en verschil-
lende vormen aan bod. Het implementatie-
proces en de organisatorische implicaties 
worden behandeld, zoals techniek, veilig-
heid, recht, PR en de veranderende rol van 
hulpverleners. Door het hele boek heen 
staan voorbeelden van bestaande online- 
en blended interventies. Actuele inzichten 
omtrent wetenschappelijk onderzoek wor-
den gegeven en mHealth, therapietrouw, 
leerstijlen én de zeven kenmerken van een 

competente online hulpverlener komen 
aan bod.

Dit handboek is zowel geschikt voor hulp-
verleners en managers die zich oriënteren 
op online hulpverlening als organisaties 
die hun online hulpaanbod willen dooront-
wikkelen. 

Frank Schalken is sinds 2005 oprichter en 
directeur van stichting E-hulp.nl, kennis- en 
adviescentrum voor online hulpverlening. 
Hij adviseert bestuurders en directies uit 
Zorg en Welzijn bij het ontwikkelen en 
implementeren van online hulpverlening. 
Begin deze eeuw was Frank initiatiefnemer 
van hulp via chat bij de Kindertelefoon. Hij 
is voorzitter van het Netwerk Online Hulp 
en expert in mobile health. 

Innovaties in zorg en welzijn realiseren 
waar mensen echt beter van worden en 
vervolgens de opgedane kennis weer 
delen met anderen. Dat was in 2005 zijn 
voornemen, en dat is het nog steeds.

Schalken e.a. 
H

andboek online hulpverlening

Handboek online 
hulpverlening
Met internet Zorg 
en Welzijn verbeteren

Tweede, geheel herziene druk

Stichting E-hulp.nl

Frank Schalken e.a.

www.bsl.nl  
ISBN 978 90 368 0374 8
NUR 752 789036 8037489 >

Managementeditie

ISBN 978 90 368 0374 8_cv.indd   Alle pagina's 26-06-13   10:42


