
Hoe waarborgt ABCDate de veiligheid?
Alleen een professionele begeleider van een organisatie waar we mee 
samenwerken kan een cliënt aanmelden voor ABCDate.

Tijdens de ABCDate avonden is deskundige begeleiding aanwezig die 
ondersteuning biedt bij het contact maken.

Als online iets onprettigs gebeurt, dan kan de deelnemer op de 
‘Niet OK’-knop drukken. De helpdesk kijkt dan mee en geeft adviezen. 
In ernstige gevallen nemen we contact op met jou als begeleider.

Een deelnemer kan een andere deelnemer blokkeren.

Telefoonnummers, mailadressen en de meeste scheldwoorden worden 
automatisch onleesbaar gemaakt in de chat.

De foto’s en het profiel van de deelnemer  worden
gecontroleerd bij aanmelding en wijzigingen.

ABCDate voor contact, vriendschap
of een relatie voor jouw cliënt. 

www.abcdate.nl

Op ABCDate vind je bij 'Wat is ABCDate?' een video, 
een uitlegmodule en de veel gestelde vragen. Voor 
overige vragen kan je mailen naar: 
info@abcdate.nl 

Wil je meer weten?

voor begeleiders van



Wat is ABCDate?
ABCDate is een website en app speciaal gemaakt voor mensen
van 18 jaar of ouder met een verstandelijke beperking.
Op de gratis website en app kan de cliënt met mensen van de 
eigen of andere zorgorganisaties in contact komen.
De cliënt kan op zoek naar contact, vriendschap of een relatie.

Wat doet ABCDate nog meer?
ABCDate organiseert ontmoetingsavonden waar alle deelnemers van 
ABCDate zich voor kunnen aanmelden. Op dit moment zijn er alleen 
online avonden via ZOOM. Indien mogelijk organiseert ABCDate weer 
fysieke ABCDate avonden.Tijdens ABCDate avonden kunnen 
deelnemers elkaar leren kennen. Elke ABCDate avond heeft een 
thema waarbij leuke spelonderdelen horen.

Dat is afhankelijk van de wensen en 
vaardigheden van jouw cliënt. Daardoor heeft 
elke cliënt andere ondersteuning nodig. Een 
deel van die ondersteuning geef jij als 
begeleider. Op ABCDate kan de cliënt in 
principe zelfstandig inloggen, profielen van 
andere deelnemers bekijken, chatten,
Prikbordberichten lezen of plaatsen en
de Kalender van ABCDate avonden in de 
gaten houden. 

Welke rol heb jij als begeleider?

Vanaf 1 november 2021 kun jij jezelf en daarna 
jouw cliënt aanmelden voor ABCDate.
Op www.abcdate.nl/begeleiders staan diverse 
brochure. In de handleiding “Op zoek naar 
sociale contacten” staat het stappenplan om 
een cliënt aan te melden voor ABCDate.

Hoe gaat het aanmelden
van jouw cliënt?

Steffie legt op ABCDate.nl 
uit hoe de website werkt

Waar ondersteunt ABCDate de cliënt mee?
De eenvoudig te gebruiken website en app met Steffie.

Voorbeeldzinnen die de deelnemer kan aanklikken bij het chatten.

De voorleesfunctie en spraak-naar-tekst functie in de app.

Informatievideo’s op YouTube over onder andere contact maken, 
datingtips en andere onderwerpen (www.youtube.nl/abcdate)

De online helpdesk die alle vragen beantwoordt.

Nu ook bij:

Margriet van der Veer
Notitie
graag gratis weg laten

Margriet van der Veer
Notitie
hier ook brochure veranderen in handleiding


