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Preventieve online hulpverlening
Burgers vragen in toenemende mate
hulp via het Internet. Begrijpelijk,
want hulp vragen via het Internet is
veilig, het kan overal, 24 uur per dag
en het kan natuurlijk ook anoniem.
De gevoeligheid van de onderwerpen
en de mogelijke kwetsbaarheid van
personen zijn dus gewaarborgd. Klik
voor Hulp van Simac Obec is een
webbased online platform dat
preventieve online hulpverlening in
alle facetten ondersteunt. 

Waarom Klik voor Hulp
Een casus uit de praktijk: een
18-jarige jongen met problemen
durfde niet bij zijn ouders aan te
kloppen. Hij werd niet op tijd en niet
adequaat geholpen. Hij kon niet meer
terecht bij zijn reguliere
jeugdzorginstelling en ging zwerven
op straat. Zijn situatie verslechterde
en hij werd als laatste redmiddel in
een gesloten instelling geplaatst. 
Had dit anders gekund? Wat Simac
betreft wel. Klik voor Hulp,
preventieve online hulpverlening, had
kunnen voorkomen dat deze
jongen tussen wal en schip raakte en
dat zijn situatie escaleerde naar
onnodige, dure zorg.
 
 

Vertrouwen
Een van de grote voordelen is dat
inwoners met Klik voor Hulp de regie
houden over hun hulpvragen. Dat
bevordert hun zelfredzaamheid. Een
ander groot voordeel is dat zij
gehoord worden door mensen die
weten waar het over gaat, omdat die
mensen vaak zelf vergelijkbare
situaties hebben meegemaakt. Klik
voor Hulp biedt hulpvragers en
hulpverleners een laagdrempelig
medium om bruikbare tips en
adviezen met elkaar uit te wisselen.
Er is meteen sprake van vertrouwen
in het hulpverleningsproces.



www.simac.com

Vraag en antwoord
Klik voor Hulp is er voor alle
leeftijden en voor alle hulpvragen.
Door middel van eerdere
inloggegevens of een postcodecheck
zijn bezoekers verzekerd van (indien
gewenst anoniem) contact in hun
eigen gemeente. Op deze manier zijn
er via Klik voor Hulp al duizenden
hulpvragen naar tevredenheid
behandeld. Met behulp van FAQ's,
forums, chats, e-mail en persoonlijk
contact worden vraag en antwoord in
een persoonlijk online dossier bij
elkaar gebracht. Snel, laagdrempelig
en efficiënt. 
  
Hulpvragen
De hulpvragen op Klik voor Hulp zijn
sterk gevarieerd. Een greep uit vaak
terugkerende thema's: 

Eenzaamheid
Sexualiteit
Ouderdom
Echtscheiding
Overlast
Opvoeden
Werk & Inkomen
Pesten
Verwardheid

 
Staat een hulpvraag er niet bij?
Op www.klikvoorhulp.nl staan
keuzemenu's waar bezoekers met
alle vragen terecht kunnen. 

Meer welzijn en minder kosten
Dankzij Klik voor Hulp krijgt de
hulpvrager in een vroeg stadium
adequate hulp en ondersteuning. Klik
voor Hulp voorkomt daarmee ook dat
hulpvragers automatisch een beroep
doen op de hulpverlening van de
officiële zorginstanties. De kwaliteit
van leven en het welzijn neemt toe en
de kosten van dure specialistische
zorg worden aantoonbaar verlaagd.
 
  
 
 
 
 
Vroeg signaleren werkt altijd
Wanneer een inwoner kan vertrouwen
op de concrete hulp, kennis en
ervaring van andere inwoners en
professionele hulpverleners, heeft
dat een directe en positieve impact
op het welzijn. 
 

Je kunt de problemen in je
thuissituatie beter de baas;
Je hebt bruikbare doelen om je
alcoholprobleem onder controle te
krijgen;
Je hoeft je boodschappen voortaan
niet meer alleen te sjouwen;
Je eenzaamheid neemt af omdat je
meer sociale contacten krijgt;
Je krijgt controle over je financiële
problemen;
Je wordt niet meer gepest op het
schoolplein;
Je ziet na je onverwachte
ontslag toch weer kansen om aan
het werk te komen.

Klik voor Hulp bij uw organisatie 
Wilt u ook de inwoners van uw
gemeente Klik voor Hulp aanbieden
en uw zorgkosten verlagen? Of wenst
u als maatschappelijk werk
organisatie aangesloten te zijn op het
netwerk van specialisten dat vraag en
antwoord bij hulpvragen verbindt en
ondersteunt? Vraag in dat geval meer
informatie of een demonstratie aan
bij Simac Obec. De contactgegevens
vindt u onderaan de pagina.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social Return on Investment
De positieve effecten van preventieve
online hulpverlening in het algemeen
en van Klik voor Hulp in het bijzonder
zijn beschreven in het rapport “Een
evaluatie van online hulpverlening in
het maatschappelijk werk”. We zijn
best trots om dit met u te delen.
Bekijk het rapport op Sociaal Werk
Nederland of Movisie.

Simac Obec
Simac Obec is een van de 15
werkmaatschappijen van Simac.
Simac Obec maakt, levert en
onderhoudt cliëntvolgsystemen,
regiesystemen, front- en back-office
applicaties en webbased oplossingen
zoals Klik voor Hulp. Simac biedt de
zekerheid van jarenlange kennis en
ervaring, de betrouwbaarheid van een
financieel solide bedrijf en de
toewijding van een persoonlijke,
betrokken dienstverlener.

"We hebben recentelijk
het contract met Simac
opnieuw verlengd."

Simac Obec
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