
Ondersteuningspakket op maat van jouw vereniging 
 

Keuze A: Klankbordsessie (voor bestuurders of medewerkers,  
max.10 personen) 
Heeft jouw bestuur nood aan een klankbord, een brainstorm of een verkennende babbel om heel 

concreet voor jouw vereniging te bekijken wat nu precies het juiste kanaal of de gepaste strategie is 

voor je online communicatie? In deze klankbordsessie stem je af met een van de trainers van I Like 

Media. Daarna kun je zelf met alle tips aan de slag met je bestuur.  

 

Keuze B: Praktische workshop (voor bestuurders of medewerkers, 
max.10 personen) 
Ontbreek je de nodige vaardigheden en kennis om op een efficiënte manier online te 

communiceren? Een trainer van I Like Media komt naar jullie lokaal en daar gaan we praktisch - op 

anderhalve meter van elkaar - aan de slag met je eigen laptop en/of smartphone.  

Maak je keuze uit één van onderstaande thema’s: 

Basissessies 

● Facebook: hoe zet je pagina's en groepen in voor je ledencommunicatie? 

● Instagram: communiceer met je leden met krachtige foto's, video's en stories 

● WhatsApp: hoe zet je een groep of verzendlijst op? En hoe maakt je een goed bericht?  

● Zoom: leer online overleggen of vergaderen met een van de populairste tools om te 

videobellen 

● Mailchimp: maak mooi opgemaakte mailberichten om je leden op de hoogte te houden 

● Samenwerken in the cloud: leer hoe je online samen aan documenten, kalenders en todolijstjes 

werkt 

 

 



Verdiepende sessies 

(Voor wie minstens 1 van bovenstaande thema's al goed beheerst) 

● Foto's maken en bewerken met je smartphone: Leer hoe je meer haalt uit de camera van je 

smartphone 

● Video maken en monteren met je smartphone: leer hoe je je boodschap verpakt in 

aantrekkelijke filmpjes 

● Straffe visuals maken met Canva: ontwerp digitale flyers en andere grafische elementen voor je 

website, nieuwsbrief of sociale media 

● Wervende teksten schrijven: breng je boodschap gevat en snedig over naar je achterban 

 

Keuze C: Laagdrempelige mediawijze workshop voor vrijwilligers  

Kristof D'hanens van Appstublieft geeft demosessies en praktische workshops ter plaatse voor jouw 

leden. Op die manier worden ze mediawijzer en hebben ze meer skills om met   

Maak je keuze uit één van onderstaande thema’s: 

Demosessies (onbeperkt aantal deelnemers) 

Luister en kijk naar hoe Kristof je helder en met veel voorbeelden demonstreert hoe je meer haalt 

uit je smartphone. Zelf aan de slag gaan met je toestel doe je niet tijdens deze sessies. 

● De beste apps voor je smartphone en tablet: Kristof demonstreert een 25-tal apps voor alle 

domeinen van het leven. Het doel? Veel meer mogelijkheden van je smartphone écht 

benutten.   

● Het ABC van je smartphone: Wat is het verschil tussen 4G en 5G? Wat is NFC, gps en 

bluetooth? En hoeveel ROM en RAM geheugen heb je nodig? Kristof legt je in heldere taal uit 

wat je moet weten om meer te halen uit je smartphone.    

Praktische sessies (max 10 personen, enkel voor Android) 

Breng je smartphone mee en leer hoe je die efficiënter gebruikt. 

● Apps installeren en verwijderen*: Hoe vind je goede apps, hoe weet je of ze betrouwbaar zijn 

en hoe verwijder je die opnieuw? 



● Je toestel beveiligen: beveilig je toestel, leer hoe je een veilig wachtwoord maakt en hoe je al je 

wachtwoorden beheert via een online app  

● Werken in the cloud: leer hoe je je foto's, notities, afspraken, documenten, telefoonnummers, 

... online beheert in plaats van op je toestel zelf. 

● Bellen en berichten sturen via het internet: Leer alle finesses kennen van Messenger, 

WhatsApp, Whereby en Zoom.  

● De privacy van je Facebookprofiel goed instellen*. Zorgen dat je veilig online kunt met je 

Facebookprofiel (een account maken doe je al op voorhand) 

● Starten met Instagram*: leer wat je als persoon allemaal kunt doen met Instagram, en hoe je 

de updates van je vereniging kunt volgen. (een account maken doe je al op voorhand) 

Interesse in dit ondersteuningspakket? 
Neem contact op met Dienst Lokaal Sociaal Beleid via 09 267 03 00 of 
lokaalsociaalbeleid@stad.gent.   


