
LifeCity & LifeTree

Digitale tools ter ondersteuning van gesprekken met 
kinderen & jongeren

360° Zorg en Welzijn HOGENT



LifeCity & LifeTree app

Blended tools om het gesprek met kinderen en jongeren rond emoties, 
talenten, dromen, hulpbronnen en belangrijke gebeurtenissen te 
faciliteren. De apps dragen ook bij aan de hulpcontinuïteit.



Joke De Wilde

• Orthopedagoge

• Dr pedagogische wetenschappen

• Klinisch ervaring in werken met gezinnen

• 20 jaar onderzoekservaring

• Stem aan de meest kwetsbaren

• Karine Samyn – IT team



Waarom LifeCity & LifeTree

• Toekomst verder uitbouwen = stevig 
investeren in onze kinderen en jongeren

• Met meer volharding dan vandaag

• Ingrijpen op voedingsbodem

• Aan de slag met emoties om veerkracht te 
bevorderen

• Elkaar ontmoeten in hun wereld

• Andere aanpak vanuit eigen regie

• Hulp op maat afgestemd op de uitdagingen 
van onze maatschappij



Waarom LifeCity & LifeTree

• Uitdagingen hulpverlening

• Digitale initiatieven vaak oplossing

• 2017: start ontwikkeling LifeCity

• 5 thema’s die van belang zijn gebleken

• Cocreatief proces

• Blended tools om kinderen & jongeren sterker te 
omringen

• Handvaten en methodieken voor hulpverleners

• 2 extra thema’s iov Agentschap Opgroeien

• Tijdswinst





https://kanaalz.knack.be/business-communities/z-healthcare-online-
jeugdhulpverlening-wint-aan-belang-27-04-22/video-normal-

1861843.html
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Wat leert LifeCity ons?

“Doordat het kind zelf een avatar kan kiezen om de 
virtuele stad mee te verkennen, was dit een echte 
ijsbreker. Kinderen kunnen kiezen hoe de avatar 
eruit zag en dit is heel herkenbaar voor hen. Op 
deze manier was het kind meteen op zijn gemak en 
konden we sneller van start gaan met het gesprek.”



Wat leert LifeCity ons?

“In een volgend gesprek konden we meteen verder 
praten over het onderwerp van de vorige sessie 
doordat er materiaal werd geregistreerd in de 
LifeCity app omtrent dit onderwerp. Ik heb minder 
voorbereidingstijd nodig omdat bepaalde 
methodieken zoals ‘de drie huizen’ methodiek 
geïntegreerd zijn in de tool. Als ik afwezig ben en 
een collega neemt een gesprek van mij over, kan 
die gemakkelijk verder werken op wat reeds werd 
geregistreerd in de app.”



Wat leert LifeCity ons?

“Zita kwam na verschillende doorverwijzingen bij 
mij terecht. Haar vertrouwen in hulpverleners had 
een serieuze deuk gekregen, merkte ik meteen op. 
Via de LifeCity app kon ze mij tonen wat voor haar 
belangrijk is en wie ze graag meeneemt op haar 
reis (tot volwassenheid). Ik kreeg ook een aantal 
belangrijke gebeurtenissen in haar leven te zien en 
op die manier konden we een concreet doel 
opstellen. Het is voor haar nu duidelijk wie haar 
kan helpen in het bereiken van haar doel. We gaan 
samen verder op weg in het bereiken van haar doel 
en het verder uitbouwen van haar LifeCity.”



LifeTree app

• Jongeren 12+

• Verschillende devices

• Zelfde thema’s LifeCity

• Inzetten op mentorship

• Agenda + chatfunctie

➢ Lancering 2023
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Online/blended hulpverlening
• Digitale initiatieven vaak oplossing

• Effectief en complementair aanbod

• Blended – meest veelbelovende piste

• Kwaliteit van zorg verhogen

• Digitale toepassingen werk verlichten en leuker 
maken

• Inzetten op opleiding in digitale 
vaardigheden/digitale hulpverlening

• Beleid nodig

• Draag zorg voor mensen die zorg dragen!

• Preventieve aanpak dus samenwerking nodig!!



Call to action

➢ Deelname marktonderzoek: 3 maanden gratis 
aan de slag met LifeCity

➢ Mogelijkheid tot in company aanbod (op vraag)

➢ 9/5: https://www.jo-
in.be/vorming/oplossingsgericht-aan-de-slag-
met-de-app-lifecity-gent-0

➢ 3-daagse opleiding HOGENT start 2023: 
https://hogent.be/opleidingen/navormingen-
en-studiedagen/oplossingsgerichte-gesprekken-
met-kinderen-ondersteunen-met-de-lifecity-
app/
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Vragen en/of feedback?

LifeCity@hogent.be of Joke.DeWilde@hogent.be

mailto:LifeCity@hogent.be
mailto:Joke.DeWilde@hogent.be


Dank voor jullie aandacht !

https://www.hogent.be/projecten/faith/

https://www.hogent.be/projecten/faith/
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