
Hoe maak ik mijn 
zelfzorgorganisatie bekend 

via de sociale kaart?
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• Het landschap binnen welzijn en gezondheid verandert
• Eerstelijnszone
• Geïntegreerd breed onthaal
• Chronic care
• Zelfhulpvriendelijke ziekenhuizen
• …

• Ervaringsdeskundigen worden belangrijker
• Professionelen zullen in de toekomst meer samenwerken met 

lotgenotengroepen
• Moeten snel informatie kunnen vinden
• Professionelen en ervaringsdeskundigen hebben elk hun 

deskundigheid
• Vertrouwen in elkaars deskundigheid is essentieel

WAAROM SOCIALE KAART?
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EIGEN COMMUNICATIEKANALEN

• Een vermelding in de sociale kaart vervangt niet de communicatie naar 
de eigen doelgroep
• Tijdschrift

• Folders

• Website

• Sociale media

• Sociale kaart is wel het belangrijkste doorverwijsinstrument van het 
land: in 2017 ruim 1 000 000 bezoeken !!!

• Informatie scherp stellen is belangrijk voor:
• Voor de doorverwijzer: correcte & duidelijke informatie => correcte 

doorverwijzing
• Voor de burger: “shopgedrag” vermijden door duidelijke 

(achtergrond)informatie
• Voor de organisatie zelf: de júiste mensen met de júiste hulpvragen bereiken
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Hoe maak je een
goéde fiche ?
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• Wie zijn we?

• Kort woordje uitleg

• Denk er aan: niet iedereen kent het thema waar je 
rond werkt

• Wat doen we?

• Zelfzorggroepen hebben een breed spectrum aan 
activiteiten. 

• Wees duidelijk in wat je doet.

• Waar werken we?

• Werk je voor een bepaalde regio? Wees daar 
duidelijk in

WIE? WAT? WAAR? 
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EEN “BRUIKBARE”, 
“LEESBARE” FICHE
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Doorverwijzing  concreet & to the point: 

• Wat doen we & voor wie = de kernzaak !!!

• Indien nodig voor een correcte doorverwijs:

o Voorwaarden waaraan de cliënt moet voldoen

o Rechtstreeks toegankelijk of enkel via… ?

o …

o Doorverwijssite, géén reclamefolder 

TIP 1: HOUD DOELGROEP EN DOEL (VAN DE SOKA) VOOR OGEN:
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• *Organisatienaam en contactgegevens (wie contacteer ik hoe?)

• Algemene werking (= wat doen we?)

• Doelgroep en voorwaarden (= voor wie doen we dat + moeten de 

cliënten aan bepaalde voorwaarden voldoen?)

• *Rubriek (= in welk stuk van de “inhoudstafel” van de sociale kaart 

passen wij het meest? Stelregel: zo specifiek mogelijk!)

• *Gestructureerd werkingsgebied (= welke regio bedienen wij –

wees realistisch !)

TIP 2: EXTRA AANDACHT VOOR DE CRUCIALE VELDEN
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• Ga er van uit dat de surfer het thema waar jij rond werkt 
niet echt kent

• Enkel vakjargon als dat echt niet te vermijden is

• Vermijd afkortingen (of voeg de voluitversie tussen haakjes toe)

• Leg “moeilijke woorden” kort en eenvoudig uit

• Zo concreet mogelijk

• Op weg met peg

TIP 3: OPGELET MET VAKJARGON !
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https://www.desocialekaart.be/op-weg-met-peg-516104


Besef: online leest men diagonaal (F), dus:

• In de bondigheid kent men de meester

• Korte zinnen

• Gestructureerd, bv. via opsommingen (versch. niveaus mogelijk)

• DON’T: ganse teksten uit je jaaroverzicht kopiëren

• Kortom: KISS

• Vereniging voor mensen met chronische pijn

TIP 4: GEEN PROZA !
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(keep it simple, stupid !)

https://www.desocialekaart.be/vereniging-voor-mensen-met-chronische-pijn-498308


VLOT VINDBAAR
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• Organisatienaam, bijnaam, afkorting

• Algemene werking

• Vestigingsplaats (adres)

• Gestructureerd werkingsgebied (welke regio kan bij ons terecht?)

• Rubriek

• Trefwoorden (worden centraal toegekend via draaiboek)

• Naam & voornaam van gepubliceerde contactpersonen

WELKE VELDEN DOORZOEKT DE ZOEKMACHINE?
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• Veld “Organisatienaam” = voluit 
(afkortingen enkel in afkortingenveld, uitz.: OCMW, CAW, VDAB)

• Veld “Afkorting” (wordt niet online gepubliceerd)

• Veld “Bijnaam”: oude naam, roepnaam, alternatieve naam, 
alternatieve schrijfwijze,… (wordt niet online gepubliceerd)

TIP 5: ORGANISATIENAAM, AFKORTING, BIJNAAM
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Bv. Welzijnsoverleg Regio Gent (organisatienaam)

WRG (afkorting)

Regionaal Welzijnsoverleg Gent (bijnaam)

RWO Gent (bijnaam of afkorting)

VINDBAAR!



= wat doen we?

Denk na over de termen die je gebruikt (ifv opzoekbaarheid)

Bv.:

• Oefening: wat jullie doen in max. 5 kernwoorden

• Wees concreet: schrijf niet “Advies”, maar wel “Advies over 

huurproblemen”

• “Welke woorden zou iemand intikken die ons zoekt?”

• Kijk eens naar fiches van verenigingen die je niet goed kent 
en zie wat daar werkt en niet werkt

TIP 6: TEKSTVELD “ALGEMENE WERKING”
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VINDBAAR!



= indeling van het welzijnsveld in “vakjes” (sectoren/doelgroepen)

= eerder voor professionelen/”zuivere lijstjes”

• Zo specifiek mogelijk (subrubrieken, subsubrubrieken), bv.: 
“02.09.01. Zelfhulp - Fysische ziekte”

• Meerdere subrubrieken mogelijk (enkel indien relevant)

• Eindbeslissing door het sociale kaart-team

TIP 7: INHOUDSTAFEL
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VINDBAAR!
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• Worden enkel toegekend door het sociale kaart-team

• Draaiboek (bv. fiche sociaal restaurant = trefwoorden sociaal restaurant, 

armoede, kansarme, kansarmoede, maaltijd)

• Achterliggende vertaaltabel met synoniemen, andere 
schrijfwijzen,…

TREFWOORDEN
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<> Waar is deze dienst gelegen (adres)

= waar is deze dienst actief (in welke gemeenten kan men van 
onze diensten gebruik maken)

• Soms wettelijk vastgelegd (bv.  Justitiehuis)

• Soms “afgesproken” (bv. centra geestelijke gezondheidszorg)

• Anders: “gezond verstand” (zelden “heel Vlaanderen”)

• Eindbeslissing door het sociale kaart-team

TIP 8: WERKINGSGEBIED
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VINDBAAR!


