
 

 
 
 

 
 

Communicatie voor iedereen! 
 
 
Care  

 

 

Michael vindt het spannend om een computer te gebruiken. Plaatjes kijken, 
over het internet surfen: hij ziet het anderen doen en wil dat ook kunnen. Hij 
zou graag zijn vader een mailtje willen sturen en, nog leuker, ook antwoord 
krijgen! Of via het beeldscherm met zijn vader kletsen, dat lijkt hem ook wel 
wat. Maar hij begrijpt niet wat hij moet doen om een mailtje te kunnen 
sturen. Al die ingewikkelde termen en plaatjes op het scherm begrijpt hij niet. 
Ja, hij kan lezen en schrijven, maar nee, hij heeft geen verstand van 
computers.   
 
IKpraat.nl - a Special Portal for Special People 
Ook mensen met een beperking willen met hun familieleden contact onder-
houden. Wonen ze in een zorginstelling, dan is de bezoekregeling voor velen 
onvoldoende. Daarnaast wil ook de zorgverlener met de cliënt communiceren, 
bijvoorbeeld om afspraken over bezoektijden of andere praktische zaken te 
regelen. Om in deze behoeften te kunnen voorzien bleek digitale communicatie 
de beste oplossing te bieden. Daarom ontwikkelde Wortell samen met De 
Hartekamp Groep en Microsoft Healthcare IKpraat.nl. 
 
Mailen en chatten 
Michael stuurt via IKpraat.nl zijn vader en andere familieleden een e-mail. Hij start 
een chat met zijn beste vriend in een andere instelling, die wel gewoon MSN 
gebruikt. Zijn vader stuurt hem foto’s van thuis, die Michael op IKpraat.nl bekijkt. 
Via IKpraat.nl kunnen cliënten met een (verstandelijke) beperking communiceren 
met personen binnen én buiten de instelling, zoals familieleden, vrienden en 
begeleiders.  
 
Wat zij op het scherm zien heeft dezelfde functionaliteit, die familieleden thuis 
met MSN en een webcam hebben. Voor cliënten in een instelling ver van huis is 
de videochat een hele prettige manier om de afstand te overbruggen. De 
begeleider geeft de cliënt instructie hoe IKpraat.nl werkt, en de familie gebruikt 
gewoon de eigen e-mail- en chatvoorzieningen. 

Organisatie  

De Hartekamp Groep is een organisatie voor zorg-

en dienstverlening aan mensen met een 

verstandelijke of meervoudige beperking van alle 

leeftijden in Kennemerland. De Hartekamp Groep 

stelt zich ten doel mensen met een beperking 

optimaal te laten functioneren en deel te laten 

nemen aan de samenleving op een wijze die 

aansluit bij hun mogelijkheden. Een belangrijk 

instrument daarbij is de dialoog in al zijn 

verscheidenheid. 

 
 
 
 
“Wij geloven erin en ondersteunen dat 

IKpraat.nl kan voorkomen, dat cliënten in een 

isolement terecht komen en zo leren leven in 

een samenleving tussen andere mensen.“ 

Ben Levelink, IT-manager De Hartekampgroep 

 

 

Wortell 
Wortell is een ICT-dienstverlener die innovatieve ICT-
oplossingen op het Microsoft-platform ontwerpt, 
bouwt en beheert. Wortell helpt organisaties hun 
bedrijfsprocessen te verbeteren en hun doelstellingen 
te realiseren door hen in staat te stellen de mogelijk-
heden van het Microsoft-platform optimaal te benut-
ten. Met behulp van de veelheid aan Microsoft-
producten kan Wortell de algemeen geaccepteerde 
standaarden bieden, die naar wens aan de bedrijfs-
processen van de klant kunnen worden aangepast. 
Wortell heeft zich gespecialiseerd in de nonprofit-
sectoren Educatie, Lokale Overheid en 
Gezondheidszorg. 



 

 

 
Eisen    
- aanvulling op bezoekregeling 

- voorkomen dat clienten vereenzamen 

- communicatie tussen zorgverlener en client 

vereenvoudigen 

 

 
 
Voordelen    
- communicatievrijheid 

- geen vaste belafspraak meer nodig  

- cliënten kunnen op elk gewenst moment een 

bericht sturen, chatten of foto’s uitwisselen 

- ouders blijven beter op de hoogte  

- begeleiders kunnen hun cliënt vanuit andere 

locaties bereiken 

- overdracht van cliëntinformatie aan collega’s 

eenvoudiger en persoonlijker 

  

 
 

Producten    
Microsoft SQL Server 2005 

Microsoft Exchange Server 2007 

Microsoft SharePoint Server 2007 

Microsoft Office Communicator 2007 

Microsoft Silverlight 

 
 
 

Wortell 

Luc Joziasse, Sales manager 

www.wortell.nl 

  

De Hartekamp Groep 

Ben Levelink, IT-manager 

www.dehartekampgroep.nl 

 

 

 

Regelmatig contact 
Michael heeft een zusje met wie hij graag kletst en grapjes maakt. Zij zit thuis 
vaak te MSN’en met vriendinnen en gebruikt daar ook een webcam bij. Nu hij 
IKpraat.nl heeft, heeft hij óók een webcam. Dus kan hij gewoon grapjes met haar 
maken en kletsen alsof hij naast haar zit.  
 
Via IKpraat.nl.nl is er communicatie op het moment dat de cliënt er zélf voor kiest, 
zodat geen vaste belafspraak meer nodig is. Cliënten kunnen zelf elk gewenst 
moment een bericht sturen, chatten of foto’s uitwisselen. Ze hoeven niet te 
wachten tot hun familieleden of begeleiders weer bereikbaar zijn of op bezoek 
komen. Door deze communicatievrijheid hoeven cliënten niet te vereenzamen. 
Ouders blijven beter op de hoogte van wat hun kind meemaakt. Begeleiders 
kunnen hun cliënt ook vanuit andere locaties bereiken. Bijvoorbeeld het 
overdragen van cliëntinformatie aan de begeleider in de volgende dienst wordt 
zo een stuk eenvoudiger en persoonlijker. 
 
Persoonlijk profiel 
Michael houdt van kleurtjes. Hij draagt graag oranje en rode truien, want 
daarmee valt hij op. Eén van zijn begeleiders heeft hem wel eens foto’s op de 
computer laten zien van andere cliënten en dat noemde zijn begeleider 
‘contactpersonen’. Michael wil ‘eigen’ contactpersonen met wie hij chat en e-mailt 
wanneer hij wil! Iedere gebruiker wordt na inloggen begroet met de eigen naam 
en foto en de icoontjes van de communicatiemodulen.  
 
Het persoonlijk profiel kan de cliënt zelf aanpassen of hij/zij kiest voor een 
toepasselijke achtergrond. De zorginstelling kan ook een sjabloon van de eigen 
huisstijl in de omgeving opnemen, zodat in alle profielen dezelfde huisstijl is 
doorgevoerd. Om de videochat te gebruiken is het nodig dat er een koptelefoon, 
microfoon en webcam op de computer aanwezig zijn.  
 
 
 
 

Disclaimer 
De in dit voorbeeld genoemde oplossingen kunnen van toepassing zijn 
op andere bedrijven en instellingen. De resultaten zijn echter afhankelijk 
van diverse aspecten, die bij andere bedrijven en instellingen sterk 
kunnen verschillen met het hier beschreven voorbeeld. 
 
 


