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Voorwoord 

Dag lezer, 

Dit is de handleiding bij de filmpjes uit het project ‘Mediawijze Verhalen’. 

Dit project is een samenwerking tussen videobedrijf Storycatchers, Strategische Projectenorgani-

satie Kempen (SPK) - digidak en Digitaal.Talent@Gent, de e-inclusiewerking van Digipolis.  

Mediawijs.be ondersteunde het project. 

We werkten samen met mensen in armoede die al gebruik maken van digitale media. In een kort 

filmpje vertellen zij hoe computer of internet hun leven makkelijker heeft gemaakt. 

Via de filmpjes worden zij ambassadeurs die de voordelen van digitale media uitleggen aan  

mensen in een gelijkaardige situatie. Met hun mediawijze verhalen tonen ze aan dat digitale media 

ook voor hen interessant zijn. Zo motiveren ze anderen om hiermee aan de slag te gaan. 

We hopen dat jij de filmpjes kan gebruiken als gespreksstarter om de dialoog over digitale media 

aan te gaan en zo de drempel te verlagen. 

We wensen je veel succes! 

 

Karen, Rita, Hans en Leen  
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Waarom dit project 

Gebruik van digitale media door mensen in armoede 

Voor veel mensen in armoede is het gebruik van digitale media niet evident. Ze hebben er minder 

toegang tot en krijgen minder kansen om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen.  

Daarnaast hebben ze minder zicht op de mogelijkheden van digitale media. Daardoor zien ze de 

voordelen voor zichzelf minder duidelijk. Bovendien hebben mensen in armoede veel dringende 

problemen (financieel, huisvesting, werk) die veel energie opslorpen. Dit samen zorgt ervoor dat 

veel mensen in armoede minder gemotiveerd zijn om met digitale media aan de slag te gaan.  

Dit blijkt ook uit onderzoek van Ilse Mariën, onderzoekster aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij 

doet al jaren onderzoek rond digitale inclusie. 

“Het louter verschaffen van toegang is onvoldoende om de digitale en sociale insluiting van  

kansarme groepen te realiseren. Ook het gebrek aan vaardigheden en motivatie, of bewustzijn 

over de meerwaarde van digitale media, moet worden opgevangen.” 

Met het project ‘Mediawijze Verhalen’ willen we bijdragen aan de motivatie om met digitale media 

te starten. Door dagdagelijkse verhalen te vertellen tonen we de voordelen van digitale media in 

het dagelijks leven. De verhalen zijn herkenbaar voor mensen in armoede. De vertellers zijn  

immers mensen die in een gelijkaardige situatie leven.  

‘Mediawijze Verhalen’ wil mensen in armoede inspireren om hen bewust, kritisch en actief in te 

zetten op alle beschikbare media – digitaal en analoog – om de eigen kwaliteit van het leven te 

vergroten én om optimaal te kunnen deelnemen aan de wereld om zich heen. 

  

Beschrijving en doelstellingen 

‘Mediawijze verhalen’ bestaat uit 28 filmpjes met een beknopte handleiding. Filmpjes en handlei-

ding vind je via deze url: www.mediawijs.be/mediawijzeverhalen. 

In de filmpjes vertellen mensen in armoede over de impact van digitale media op hun leven. Ze 

schetsen een situatie die vroeger moeilijk was en waarbij internet en computer de situatie  

verbeterd hebben. 

De filmpjes beslaan een brede waaier aan onderwerpen. Iedere kijker zal zich zeker in één of 

meerdere situaties herkennen.  

Je kan de filmpjes gebruiken als gespreksopener om met mensen in armoede de dialoog aan te 

gaan over digitale media. De getuigen tonen dat digitale media ook echt iets voor hen zijn. Zo 

motiveren ze mensen met een gelijkaardige leefsituatie om ook met computer en internet aan de 

slag te gaan.  

https://remote.spk.be/owa/redir.aspx?C=4932fb3a7f8a4c34b7e982000b18dda0&URL=http%3a%2f%2fwww.mediawijs.be%2fmediawijzeverhalen
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Je kiest zelf of je individueel werkt of met een groep. Een bespreking in groep heeft als voordeel 

dat de groepsleden hun ervaringen met elkaar kunnen delen. Tips om met een groep aan de slag 

te gaan, vind je verder in deze bundel. 

 

Partners in dit project 

Storycatchers  

Storycatchers maakt online video. Geen gewone video. Video die werkt. Video die voor nieuwe 

klanten zorgt of het maatschappelijk verhaal achter je organisatie in de kijker zet. Video die  

simpelweg rendabel is. 

Bij Storycatchers staan mensen centraal. Kennis, vakmanschap en ervaringen worden als  

hefboom gebruikt voor boeiende en relevante videoreeksen. We gaan steeds op zoek naar  

authentieke verhalen die met plezier gedeeld worden op sociale media. 

Door te focussen op efficiënte werkmethodes voor productie van video in reeksen blijft ons werk 

betaalbaar. Door te werken vanuit een videostrategie en bedrijven en organisaties te onder-

steunen van o.a. YouTube kanalen verhogen we de rendabiliteit. 

Meer info: www.storycatchers.be 

Digitaal.Talent@Gent 

Digitaal.Talent@Gent is het e-inclusieprogramma van Stad Gent en OCMW Gent, uitgevoerd door 

Digipolis. Doel is om alle Gentenaars op de digitale snelweg te krijgen. 

De projecten van Digitaal.Talent@Gent verbeteren toegang, vaardigheden en motivatie rond het 

gebruik van digitale middelen. Dit zijn noodzakelijke voorwaarden om tot meer e-inclusie te komen. 

De meeste projecten mikken op meerdere van deze doelstellingen.  

De projecten richten zich enerzijds direct naar de Gentenaren uit alle lagen van de bevolking en 

werken anderzijds faciliterend voor organisaties die streven naar meer e-inclusie.  

Meer info:  www.digitaaltalent.be, www.facebook.be/digitaaltalentgent 

Spk/Digidak 

Digidak is een project dat in 2003 werd opgestart vanuit de Strategische Projectenorganisatie 

Kempen of kortweg SPK vzw, en dat zich richt op het versterken van de veerkracht van kwetsbare 

burgers via een laagdrempelige toegang tot ICT. Digidak zet hiertoe in nauwe samenwerking met 

de opdrachtgever (meestal een lokale overheid) een uniek concept van openbare computerruimtes 

(OCR’s) op, gehuisvest bij welbepaalde ‘peter-organisaties’; dit zijn organisaties die vanuit hun 

kernactiviteiten een aanbod hebben naar kwetsbare doelgroepen. In deze OCR’s biedt digidak 

‘vrije inloop’ aan, alsook eenvoudige ‘initiaties’. In beide gevallen gaat het om kleine groepjes 

http://www.storycatchers.be/
file://SBS2008/SPK/Telecommunicatie/Projecten/lopende%20projecten/mediawijs/handleiding/www.digitaaltalent.be
file://SBS2008/SPK/Telecommunicatie/Projecten/lopende%20projecten/mediawijs/handleiding/www.facebook.be/digitaaltalentgent
file://SBS2008/SPK/Telecommunicatie/Projecten/lopende%20projecten/mediawijs/handleiding/www.facebook.be/digitaaltalentgent
file://SBS2008/SPK/Telecommunicatie/Projecten/lopende%20projecten/mediawijs/handleiding/www.facebook.be/digitaaltalentgent
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mensen (max. 5), en wordt er steeds begeleiding voorzien. Deze begeleiding gebeurt door daartoe 

goed opgeleide vrijwilligers en/of door tewerkgestelde doelgroepmedewerkers (bv. via artikel 60 of 

Lokale diensteneconomie). 

De bezoekers zijn een sterke mix van diverse kwetsbare groepen: senioren, mensen in armoede, 

werklozen, laaggeschoolden, zorgbehoevenden, nieuwkomers, enz. 

Meer info: www.digidak.be, www.facebook.com/digidak 

Mediawijs.be 

Mediawijs.be is het Vlaamse Kenniscentrum voor Mediawijsheid. In januari 2013 is het van start 

gegaan op initiatief van mediaminister Ingrid Lieten en in samenwerking met iMinds Media. 

Mediawijs.be wil iedereen in staat stellen om zich bewust, kritisch en actief te bewegen in een 

gemediatiseerde samenleving. Daarom versterkt Mediawijs.be mediawijsheidsinitiatieven door 

partners uit het werkveld, de private en de publieke sector samen te brengen. Het speelt een  

actieve rol in visie- en beleidsontwikkeling met en voor de sector. Door kennis- en praktijkontwikke-

ling draagt Mediawijs.be bij tot innovatie op het niveau van inhoud, projectformulering en -werking. 

Op de website van Mediawijs.be vind je al heel wat goede voorbeelden, onderzoeksresultaten en 

andere informatie rond uiteenlopende onderwerpen. Alles is ondergebracht in thematische  

dossiers.  

Meer informatie: www.mediawijs.be, https://twitter.com/MediaWijsBe,  

https://www.facebook.com/mediawijs.be  

De filmpjes  

Opbouw van een filmpje 

Het pakket bestaat uit 28 filmpjes. Een filmpje duurt anderhalve tot twee minuten. 

In elk filmpje vertelt iemand hoe digitale media zijn of haar leven verbeterd hebben. De getuigenis-

sen beslaan een brede waaier aan toepassingen. 

Alle filmpjes zijn op dezelfde manier opgebouwd: 

1. Intro met titel  

2. Voorstelling van de persoon die zijn verhaal vertelt 

3. Probleemstelling: de persoon vertelt hoe het vroeger was 

4. Pauze (2 seconden blauw scherm) 

5. De persoon vertelt hoe digitale media zijn situatie verbeterd hebben 

http://www.digidak.be/
file://SBS2008/SPK/Telecommunicatie/Projecten/lopende%20projecten/mediawijs/handleiding/www.facebook.com/digidak
https://remote.spk.be/owa/redir.aspx?C=ee359f2be17f4e96bb842c1940de7ce5&URL=http%3a%2f%2fMediawijs.be
https://remote.spk.be/owa/redir.aspx?C=ee359f2be17f4e96bb842c1940de7ce5&URL=http%3a%2f%2fMediawijs.be
https://remote.spk.be/owa/redir.aspx?C=ee359f2be17f4e96bb842c1940de7ce5&URL=http%3a%2f%2fMediawijs.be
https://remote.spk.be/owa/redir.aspx?C=ee359f2be17f4e96bb842c1940de7ce5&URL=http%3a%2f%2fMediawijs.be
https://remote.spk.be/owa/redir.aspx?C=ee359f2be17f4e96bb842c1940de7ce5&URL=http%3a%2f%2fMediawijs.be
https://remote.spk.be/owa/redir.aspx?C=ee359f2be17f4e96bb842c1940de7ce5&URL=http%3a%2f%2fwww.mediawijs.be
https://remote.spk.be/owa/redir.aspx?C=ee359f2be17f4e96bb842c1940de7ce5&URL=https%3a%2f%2ftwitter.com%2fMediaWijsBe
https://remote.spk.be/owa/redir.aspx?C=ee359f2be17f4e96bb842c1940de7ce5&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fmediawijs.be
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Onderwerpen 

#1: Viviane over online receptjes 

Voorstelling 

Viviane, 51 jaar, werkloos 

Probleemstelling 

Viviane kookt graag en probeert graag nieuwe dingen uit. Waar kan ze nieuwe recepten 

vinden? 

Oplossing 

Viviane vindt recepten op het internet. Ze geeft ingrediënten in en haar beschikbare  

budget. Daardoor krijgt ze recepten op maat. Ze bekijkt ook online kookprogramma’s. 

 

#2: Jolanda over haar zoektocht 

Voorstelling 

Jolanda, 62 jaar, bijna op pensioen 

Probleemstelling 

Jolanda had een hondje dat veel voor haar betekende. Haar hondje is gestorven. Na een 

jaar wou ze graag een nieuw hondje. Liefst eentje dat zo goed mogelijk op haar vorige 

hondje lijkt. 

Oplossing 

De hondjes die ze hier in asielen vond, leken niet op haar vorige hondje. Ze hoorde over 

verlaten honden in Spanje. Ze zocht dit op op internet. Daar vond ze veel profielen van 

honden. Zo heeft ze een hondje gevonden dat sterk op haar vorige lijkt. 

 

#3: Viviane over online kopen 

Voorstelling 

Viviane, 51 jaar, werkloos 

Probleemstelling 

Viviane heeft een laag inkomen. Het is dus belangrijk dat ze vindt waar er promoties zijn 

en welke winkel het goedkoopst is. Ze heeft geen auto dus naar de winkel gaan neemt 

veel tijd in beslag. 

Oplossing 

Viviane koopt veel online. Voordeel is dat ze zo makkelijk de goedkoopste winkel vindt. Ze 

kan reviews van andere mensen lezen. Het is ook handig om verschillende producten met 

elkaar te vergelijken. 
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#4: Inge over kaartjes maken op de computer 

Voorstelling 

Inge, 40 jaar, alleenstaande mama 

Probleemstelling 

Inge heeft de ziekte van Crohn. Daardoor komt ze weinig de deur uit. Ze begon zich te 

vervelen en zocht een bezigheid om thuis te doen. 

Oplossing 

Inge bewerkt foto’s met een online programma. Ze maakt kaartjes voor verjaardagen. Ze 

zoekt spreuken op en zet die op foto’s.  Ze heeft zichzelf stap voor stap geleerd om met 

Word en met het internet te werken. 

 

#5: Frank over zijn computerprogramma 

Voorstelling 

Frank, 44 jaar, arbeider 

Probleemstelling 

Frank had rugproblemen. Dat bracht hoge kosten met zich mee. Frank kwam financieel in 

de problemen. Het werd moeilijk om alle rekeningen te betalen. 

Oplossing 

Frank kreeg een computerprogramma waarin hij zijn inkomsten en uitgaven kan invoeren. 

Hij kan nu makkelijk zien waar zijn geld naartoe gaat. Hij heeft zijn financiële situatie nu 

onder controle. 

 

#6: Stefan over bewaren in de cloud 

Voorstelling 

Stefan, 31 jaar, toekomstig student 

Probleemstelling 

Stefan schrijft teksten om zijn gevoelens te verwoorden. Vroeger hield hij die bij in dozen. 

Bij een verhuis raakte hij soms teksten kwijt. 

Oplossing 

Stefan slaat zijn teksten en foto’s nu op ‘in de cloud’. Het voordeel is dat hij overal aan zijn 

documenten kan waar internet is. Ook als de computer crasht, kan hij toch nog aan zijn 

documenten. 
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#7: Inge over online relaties onderhouden 

Voorstelling 

Inge, 40 jaar, alleenstaande mama 

Probleemstelling 

Inge heeft familie in Polen. Door haar ziekte kan ze niet naar Polen. Hierdoor heeft ze het 

trouwfeest van haar neef moeten missen. 

Oplossing 

Ze heeft op Facebook de foto’s van het trouwfeest gezien. Ze stuurt ook mails naar haar 

neef en zijn vrouw. Haar neef heeft nu kinderen. Inge kan hun ontwikkeling volgen via  

digitale foto’s. 

 

#8: Brigitte over internetbankieren 

Voorstelling 

Brigitte, 43 jaar, alleenstaande mama 

Probleemstelling 

Brigitte kon niet overdag naar de bank gaan om haar rekeningen te bekijken of een over-

schrijving te doen. Ofwel moest ze werken, ofwel moest ze naar de school van haar  

kinderen. 

Oplossing 

Brigitte doet haar bankzaken via internet. Ze kiest zelf wanneer ze dat doet. Ze geeft beta-

lingen op voorhand in, met de datum waarop ze betaald moeten worden. Zo zijn haar  

facturen altijd op tijd betaald. 

 

#9: Lisa over een huis vinden op internet 

Voorstelling 

Lisa, 23 jaar, logistiek assistent 

Probleemstelling 

Lisa ging alleen wonen en zocht een appartement. Ze wou snel op eigen benen staan. 

Daarom zocht ze een manier om snel veel appartementen te vergelijken.  

Oplossing 

Op internet kan je veel appartementen vinden. Je kan ligging, budget en grootte bekijken 

en vergelijken. Ze heeft uiteindelijk haar appartement gevonden. 
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#10: Kirsten over de Vierde Wereld en het Fonds Vrijetijdsparticipatie 

Voorstelling 

Kirsten, 27 jaar, huismoeder 

Probleemstelling 

Kirsten had een heleboel tegenslagen. Daardoor kreeg ze financiële problemen. Het was 

moeilijk om voor 5 mensen eten te kopen in de winkel. 

Oplossing 

Via Facebook is Kirsten in contact gekomen met vzw ‘De Vierde Wereld’. Daar kan ze 

wekelijks een voedselpakket halen. Daardoor kan ze af en toe een uitstap doen met de 

kinderen via de site van het Fonds Vrijetijdsparticipatie. Ze kan online uitstappen  

opzoeken en tickets bestellen. 

 

#11: Wendy over tweedehands kopen 

Voorstelling 

Wendy, 31 jaar, huismoeder 

Probleemstelling 

Wendy is werkloos en heeft dus een laag inkomen. Voor grote spullen, zoals een wasma-

chine of speelgoed, heeft ze geen geld. Toch wil ze haar kinderen af en toe iets van 

speelgoed gunnen. Onlangs ging ook haar droogkast kapot… 

Oplossing 

Wendy koopt veel zaken tweedehands via internet. Zo heeft ze bijvoorbeeld een droog-

kast gekocht. Ze vond ook cadeautjes voor verjaardagen en nieuwjaar, en een salontafel. 

 

#12: Jordy over een job vinden op internet 

Voorstelling 

Jordy, 19 jaar, student 

Probleemstelling 

Jordy zocht een studentenjob.  

Oplossing 

Jordy zocht via zijn smartphone naar vacatures voor studentenjobs. Ondertussen heeft hij 

een geschikte job te pakken. 
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#13: Greet over online daten 

Voorstelling 

Greet, 51 jaar, vrijwilliger 

Probleemstelling 

Greet woont alleen en zoekt vrienden. Ze zou graag opnieuw een relatie hebben. Helaas 

kan je niet aan mensen zien of ze alleenstaand zijn en of ze openstaan voor een relatie.  

Oplossing 

Greet is via online datingsites vrienden en een relatie gaan zoeken. Je kan profielen  

bekijken en zien naar welk soort relatie mensen op zoek zijn. Je kan dan contact  

opnemen en kijken of het klikt. Greet heeft zelf nog geen nieuwe relatie. Een vriendin is 

wel getrouwd met iemand die ze leerde kennen via een datingsite. 

  

#14: Janine over online gedichten zoeken 

Voorstelling 

Janine, 59 jaar, vrijwilliger 

Probleemstelling 

Janine werkt mee aan de poëziegroep in ‘de Dorpel’, een ontmoetingshuis voor mensen in 

armoede. Ze zoekt daarvoor veel gedichten.  Ze gingen die zoeken in de bibliotheek. Veel 

mensen hadden problemen met het opzoekwerk in de bibliotheek. 

Oplossing 

Op internet kan je makkelijk gedichten opzoeken. Je geeft een thema in en er komen een 

heleboel sites met gedichten. Daaruit maakt de poëziegroep een selectie. Ze kunnen de 

gedichten knippen en samenzetten in een document. Dat is makkelijker dan met de  

boeken uit de bibliotheek. 

 

#15: Johan over online het nieuws volgen 

Voorstelling 

Johan, 43 jaar, vrijwilliger 

Probleemstelling 

Johan kijkt niet graag het nieuws volledig uit omdat niet alle thema’s hem interesseren.  

Hij zou liever zelf kiezen welke stukken hij wil zien.  

Oplossing 

Johan kijkt online naar het nieuws. Hij kan daar de thema’s selecteren die hij wil zien. 

Vaak staat er ook extra achtergrondinformatie bij over dat stukje nieuws. 
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#16: Anita van leek tot computerfreak 

Voorstelling 

Anita, 63 jaar, projectenliefhebster 

Probleemstelling 

Anita werkte mee aan een krantje bij Wijkcentrum De Kring. Ze kon niet goed overweg 

met de computer en vond het eigenlijk niet leuk om met de computer te werken. 

Oplossing 

Anita besefte dat ze mee moest zijn met de maatschappij en dat ze daarvoor met de 

computer moest leren werken. Na een computercursus kreeg ze de smaak te pakken en 

nu kan ze haar computer niet meer missen. 

 

#17: Chantal over de zorg voor haar vogels 

Voorstelling 

Chantal, 47 jaar, alleenstaande mama 

Probleemstelling 

Chantal heeft 2 kanaries die ze graag zou laten broeden. Ze wist niet welk materiaal  

(voeding, nestmateriaal) ze nodig had en hoe zo’n nestje eruit zag. 

Oplossing 

Ze zocht dit op op het internet. Daar vind je een hele bibliotheek met alle mogelijke info 

die je zoekt. 

 

#18: Kathleen over haar Looming 

Voorstelling 

Kathleen, 45 jaar, helpt in het wijkcentrum 

Probleemstelling 

Kathleen houdt van handwerk: haken, breien, smirna. Nu heeft ze een nieuw soort  

handwerk: loombandjes. Alleen kan niemand haar leren hoe het moet omdat het iets 

nieuws is. 

Oplossing 

Kathleen bekijkt tutorials op YouTube. Je ziet hoe een bandje gemaakt wordt. Je kan  

pauzeren en terugspoelen. Het zorgt ervoor dat je dit heel makkelijk kan leren. 
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#19: Inge over haar tuin 

Voorstelling 

Inge, 62 jaar, vrijwilligster 

Probleemstelling 

Inge heeft een redelijk grote tuin. Soms weet ze niet hoe ze haar planten moet snoeien of 

verzorgen. Ze zocht hierover informatie. 

Oplossing 

Inge zoekt op internet op hoe ze haar tuin moet verzorgen. Haar tuin ziet er nu veel beter 

uit dan voordien. 

 

#20: Johan over fotograferen 

Voorstelling 

Johan, 42 jaar, vrijwilliger 

Probleemstelling 

Johan heeft als hobby fotografie. Hij wil graag zijn foto’s in een album bewaren. Analoog 

is dit veel rompslomp. Hij kan zich moeilijk verplaatsen. 

Oplossing 

Digitale fotografie is veel makkelijker. Johan stuurt zijn foto’s online door naar een winkel 

met online fotoservice. De foto’s worden bij hem thuis geleverd. Zo moet hij niet telkens 

iemand inschakelen om hem te vervoeren. 

 

#21: Marie-Christine over haar boek 

Voorstelling 

Marie-Christine, 67 jaar, gepensioneerd 

Probleemstelling 

Marie-Christines hobby is literair schrijven. Ze volgt daarvoor een vierjarige cursus. Ze 

schrijft haar levensverhaal voor haar kinderen. Na drie jaar had ze massa’s los papier. Dit 

werd een chaos. 

Oplossing 

De kinderen van Marie-Christine hebben haar een computer cadeau gedaan. Nu schrijft 

ze haar teksten in Word en stuurt ze via e-mail door naar de cursusbegeleider. Al haar 

teksten zijn nu mooi gebundeld. Haar droom van een eigen boek komt uit. 
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#22: Mireille over haar rondreizen 

Voorstelling 

Mireille, 58 jaar, bezoekster Wijkcentrum De Kring 

Probleemstelling 

Mireille gaat graag op reis. Vroeger ging ze altijd naar reisbureaus en zocht ze in  

brochures. Dat was wel een heel gedoe. 

Oplossing 

Nu zoekt ze op internet de goedkoopste reizen. Ze zoekt op wat er op haar reisbestem-

ming te doen is, welke bezienswaardigheden en marktjes er zijn. Haar reizen voorberei-

den is nu veel gemakkelijker. 

 

#23: Miriam over haar diabetes. 

Voorstelling 

Miriam, 42 jaar, vrijwilliger 

Probleemstelling 

Miriam heeft diabetes en was op zoek naar gezonde voeding. Boeken daarover kosten 

geld. Ze zocht een andere oplossing. 

Oplossing 

Miriam leerde internet kennen en begon recepten op te zoeken. Op internet vind je veel 

recepten specifiek voor diabetespatiënten. 

 

#24: Rita over online kranten lezen 

Voorstelling 

Rita, 60 jaar, op brugpensioen 

Probleemstelling 

Vroeger was Rita niet mee met de actualiteit. Door haar wisselende werkuren kocht ze 

maar af en toe een krant. 

Oplossing 

Via het project ‘Alle Gezinnen Online’ kreeg Rita een computer. Ze begint haar dag met 

alle krantenkoppen te lezen en de dingen die haar boeien uit te pluizen. Ze is nu mee met 

de actualiteit en kan meepraten over wat er in de wereld gebeurt. 
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#25: Rosette over Skypen met haar dochter 

Voorstelling 

Rosette, 80 jaar, gepensioneerd 

Probleemstelling 

Rosette woonde lange tijd in Griekenland, maar kwam terug om medische redenen. Haar 

kinderen en een hoop vrienden wonen er nog steeds. Vroeger ging Rosette twee keer per 

jaar op bezoek, maar dat gaat niet meer. Ze houdt niet van telefoneren, dus zocht ze een 

andere oplossing. 

Oplossing 

Rosette houdt nu contact met haar kinderen en vrienden via Skype.  

 

#26: Trees over zoeken op Google maps 

Voorstelling 

Trees, 76 jaar, gepensioneerd 

Probleemstelling 

Trees deed mee aan een fotowedstrijd. Ze had een blad met kleine foto’s van plaatsen in 

Gent. In het dienstencentrum hingen de foto’s in het groot. Sommige foto’s herkende ze 

niet. 

Oplossing 

Trees is online gaan zoeken naar de locaties van de foto’s. Op één van de grote foto’s las 

ze bijvoorbeeld de naam van een café. Ze tikte dit in op Google en kreeg het adres, met 

plannetje erbij. Uiteindelijk heeft ze alles gevonden en een fles cava gewonnen. 

 

#27:Cynthia over facetimen met haar dochter 

Voorstelling 

Cynthia, 72 jaar, gepensioneerd 

Probleemstelling 

Cynthia heeft grote fysieke problemen waardoor ze haar dochters in de UK moeilijk kan 

gaan bezoeken. Ze zocht een manier om met haar kinderen contact te houden. 

Oplossing 

Cynthia houdt nu contact met haar dochters via Facetime. Ze gebruikt hier momenteel 

haar iPhone voor. Ze toont hoe haar huis eruit ziet en welke dingen ze gekocht heeft. Ze 

zal binnenkort ook leren hoe ze dat via de computer kan doen. Daar zal ze een groter 

beeld hebben.  
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#28: Erwin over communiceren via e-mail 

Voorstelling 

Erwin, 52 jaar, vrijwilliger 

Probleemstelling 

Erwin doet vrijwilligerswerk bij verschillende organisaties. Hij communiceerde over zijn 

vrijwilligerswerk via brief en telefoon. Dit duurde lang en zorgde voor misverstanden. 

Oplossing 

Nu gebruikt hij e-mail voor zijn afspraken en taken. Alles staat duidelijk uitgeschreven 

waardoor er geen misverstanden meer zijn. Zijn vrijwilligerswerk verloopt dus een stuk 

vlotter sinds hij e-mail gebruikt. 

 

Hoe vind je de dingen waarover verteld wordt in de filmpjes?  

Er zijn drie mogelijkheden: ofwel zoek je iets op via een zoekrobot. Ofwel moet je een 

programma downloaden. Ofwel maak je een account aan op een website. 

 

Info die je kan opzoeken via een zoekrobot 

Op het internet staat een enorme hoeveelheid informatie. Deze informatie verandert zeer 

regelmatig. Om iets op te zoeken gebruik je daarom best een zoekmachine. Er zijn veel 

zoekmachines. De bekendste zijn Google, Yahoo, Bing en Altavista. Je vindt ze op 

www.google.be, www.yahoo.com, www.bing.be en www.altavista.be.  

 

Programma’s die je moet downloaden 

Soms moet je een programma downloaden. Dit is zo voor Skype, Facetime, Picasa, inter-

netbankieren en tekstverwerking. Je doet dit via een bepaalde link.  

● Skype 

● LibreOffice (gratis alternatief voor MS Office)  

● Facetime (enkel voor Apple) 

● Picasa (foto’s bewerken)  

● Internetbankieren: dit is bij elke bank verschillend. Je zoekt dit het best op via de web-

site van je bank. 

Voor deze programma’s moet je ook telkens een account aanmaken (zie hieronder). 

 

Programma’s waarvoor je een account moet maken 

Sommige programma’s zitten online. Je kan er enkel naartoe als je computer verbonden 

is met het internet. Voor je ze kan gebruiken, moet je een account aanmaken. Dit is zo 

voor Facebook, datingssites, Fonds Vrijetijdsparticipatie. Ook bij veel verkoopssites (om 

tweedehands te kopen of te verkopen) en sites van winkels (om online te kopen) moet je 

een account maken.  

Een account maak je door op de knop ‘registeren’ of ‘lid worden’ of ‘account maken’ te 

klikken. Je vult de verplichte gegevens in en klikt op de knop onderaan. Meestal krijg je 

nog een e-mail om te bevestigen dat je een account gemaakt hebt. 

 

file:///C:/Users/jokeb/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LHJDCN6N/www.google.be
file:///C:/Users/jokeb/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LHJDCN6N/www.yahoo.com
http://www.bing.be/
file:///C:/Users/jokeb/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LHJDCN6N/www.altavista.be
http://www.skype.com/nl/download-skype/skype-for-computer/
http://libreoffice.nl.softonic.com/
http://facetime.nl.softonic.com/mac
http://picasa.google.com/
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Let op: om een account te maken heb je een e-mailadres nodig. Er zijn veel sites waar je 

een e-mailadres kan maken. De bekendste zijn www.gmail.com, www.hotmail.com en 

www.yahoo.com.  

  

Aan de slag 

 

1. Leer het pakket kennen: bekijk alle filmpjes en neem de hele handleiding door. Zo raak je 

vertrouwd met de indeling en de manier van werken. 

2. Kies een of meerdere thema’s om te bespreken. Bevraag hiervoor liefst de mensen met wie 

je gaat  werken.  

3. Bekijk de filmpjes over dit thema. Selecteer de filmpjes die je wil gebruiken. Hou hierbij 

rekening met leeftijd, levenssituatie en interesses van je deelnemers. Hoe meer je aansluit 

bij de leefwereld van de deelnemers, hoe meer impact je kan hebben. 

4. Download de filmpjes die je wil bekijken op je computer. Als je computer verbonden is met 

het internet dan kan je ook via YouTube kijken. Maar meestal gaat het beter als de filmpjes 

op je computer staan. 

5. Beslis hoe diep je op het thema wil ingaan: wil je informatie geven? Een discussie op gang 

trekken? Tonen hoe een bepaalde toepassing werkt? Deelnemers zelf dingen laten uitpro-

beren? 

Deze keuze zal sterk afhangen van de beschikbare tijd en de locatie waar je werkt. Als je tijd be-

perkt is, zal je waarschijnlijk enkel informatie kunnen geven. Heb je meer tijd en een computer met 

internetverbinding? Dan kan je een groepsgesprek opzetten, informeren en zelf iets tonen. Heb je 

meerdere computers met internetverbinding en ruim tijd? Dan kan je deelnemers ook zelf aan het 

werk zetten.  

De impact van wat je doet, zal sterk verschillen in elk van deze situaties. 

http://www.gmail.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.yahoo.com/
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 Inhoud Tijd per filmpje Materiaal Impact 

Informeren Een begeleider vertelt hoe een 

toepassing werkt en wat de 

voordelen ervan zijn. Het film-

pje ondersteunt deze uitleg. 

15 min. Computer  

Beamer 

Mensen weten wat er bestaat.  

Mensen zien dat anderen in dezelfde 

situatie voordeel halen uit de toepas-

sing. 

Bespreken Eén persoon leidt het gesprek. 

Hij stimuleert mensen om na te 

denken over een bepaalde 

toepassing en een mening 

hierover te vormen. 

Het filmpje is gespreksstarter. 

30 min. Computer 

Beamer 

Mensen denken na over hun mediage-

bruik. Dit kan mensen motiveren en hun 

interesse wekken voor een  bepaalde 

toepassing. De drempel om zelf uit te 

proberen blijft wel bestaan.  

Demonstreren Een demonstratie volgt op in-

formatie of groepsbespreking. 

Je toont hoe de toepassing 

werkt. 

30 min. Computer met 

internetver-

binding  

Beamer 

Mensen zien hoe een toepassing werkt. 

Dit werkt drempelverlagend. De drempel 

om zelf aan de slag te gaan blijft wel 

bestaan. 

Uitproberen Na informatie, discussie en 

demonstratie laat je mensen 

zelf met de toepassing werken. 

Je geeft stap-voor-stap instruc-

ties. 

60 min. Meerdere 

computers 

met internet-

verbinding 

Beamer 

Mensen proberen een toepassing uit, en 

ervaren wat de meerwaarde is voor 

henzelf. Dit werkt drempelverlagend én 

zet aan tot verder uitproberen. 



 

Mediawijze verhalen 
 

20 

 

Stap voor stap 

Elk filmpje volgt hetzelfde stramien. Je kan bij elk ervan deze stappen doorlopen.  

Stap 1: toon het eerste deel van het filmpje  (tot de pauze – blauw scherm) 

Vraag aan de deelnemers:  

Wat heb je gezien? 

Wat is het probleem?  

Dit vraag je om te checken of deelnemers het verhaal begrepen hebben. 

Heb je dit probleem ook al gehad? 

Hoe kan je dit probleem oplossen? 

Als mensen enkel offline oplossingen bedenken, vraag dan of iemand een online 

oplossing kent. 

Stap 2: toon het tweede deel van het filmpje 

Vraag aan de deelnemers: 

Wat heb je gezien? 

Wat heeft de  persoon gedaan?  

Hoe is het probleem opgelost? 

Kent iemand de toepassing (= het programma of het apparaat) waarmee het  

probleem is opgelost? 

Stap 3: demonstreer de toepassing aan de deelnemers. Werk stap voor stap aan een 

rustig tempo. Maak voldoende tijd voor vragen. 

Stap 4: laat de deelnemers zelf het programma uitproberen.  

Dit kan tijdens de infosessie, maar ook op een bijeenkomst of cursus achteraf. Geef 

stap voor stap uitleg. Hoe groot de stappen zijn, hangt af van de computervaardighe-

den van je deelnemers. Probeer zo veel mogelijk op hun tempo te werken. 

Deze stappen komen grofweg overeen met de indeling in de paragraaf hierboven.  

● Stap 1 en 2 = informeren 

● Stap 3 = demonstreren 

● Stap 4 = uitproberen 

Afhankelijk van de tijd die je hebt, kan je een groepsgesprek opzetten over de voor- en  

nadelen van de toepassing (= bespreken). Dit kan na stap 2, na stap 3 of na stap 4. Meer 

info over  groepsgesprekken vind je verder in deze bundel.  
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Algemene tips en tricks 

● Luister  

Laat de deelnemers (uit)praten. Zo kan je beter inschatten wat hen interesseert en wat ze 

nodig hebben. Door te luisteren toon je dat je geïnteresseerd bent in hun mening. 

  

● Vat samen 

Vat af en toe samen wat iemand verteld heeft. Zo toon je dat je begrepen hebt wat de  

persoon bedoelt. Je geeft die persoon ook de kans om aan te vullen of jouw samenvatting 

te verbeteren. 

 

● Wees overtuig(en)d 

Je wil mensen motiveren om met digitale media te starten. Het is belangrijk dat jij daar zelf 

ook in geïnteresseerd bent. Enkel als jij zelf overtuigd bent kan je anderen overtuigen. 

 

● Weet waarover het gaat 

Zorg dat je voldoende weet over het onderwerp waar je rond werkt. Wil je bijvoorbeeld 

spreken over Skype? Maak dan voordien zelf een Skype-profiel aan en probeer het eens 

uit. Gaat het over online huizen zoeken? Bezoek dan vooraf zelf een immo-site en probeer 

de zoekfunctie uit. 

 

● Wees voorbereid  

Zet je beamer en laptop op voorhand klaar. Zorg dat het programma werkt. Maak op voor-

hand een account aan als dat nodig is (bvb. bij Facebook, Skype, Google). Test de internet-

verbinding als je online gaat werken.  

 

● Laat mensen het zelf doen 

Als begeleider heb je snel de neiging om iets in andermans plaats te doen. Je denkt dat je 

de persoon geholpen hebt, maar eigenlijk heeft die niets geleerd. De volgende keer zal hij 

niet weten wat hij moet doen. Je hebt hem dus eigenlijk niet geholpen, maar hem net een 

leerkans ontnomen. 

Neem dus niet zelf de muis over, maar zeg stap-voor-stap wat de persoon moet doen. Laat 

het hem zeker opschrijven zodat hij de volgende keer weer weet hoe het moet.  

 

● Laat mensen elkaar helpen 

Je hoeft niet bij elke persoon individueel te gaan helpen. Sommige deelnemers hebben 

sneller door hoe iets werkt dan anderen. Laat hen de anderen helpen. 

Stel: iedereen moet een eigen Skype-account aanmaken. Mensen die hier al mee klaar zijn, 

kunnen tonen aan anderen hoe het moet. Zorg er wel voor dat ze het niet in de plaats van 

de andere doen. Het is de bedoeling dat iedereen zelf zijn account aanmaakt. 
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Tips en tricks per thema 

De filmpjes kan je onderverdelen in 5 thema’s: ‘Hobby’, ‘Wonen en werken’, ‘Budget en gezond-

heid’, ‘Sociaal contact en relaties’ en ‘Mee zijn met de maatschappij’. Je kan voor een thema  

kiezen omdat je hierrond specifiek vragen kreeg. Je kan de thema’s ook na elkaar aanbrengen om 

een breed overzicht te geven van wat digitale media kunnen betekenen. 

Hieronder vind je tips per thema.  

Hobby 

● Filmpjes bij dit thema 

● #4: Inge over kaartjes maken op de computer 

● #6: Stefan over bewaren in de cloud 

● #14: Janine over online gedichten zoeken 

● #17: Chantal over de zorg voor haar vogels 

● #18 Kathleen over haar Looming 

● #19: Inge over haar tuin  

● #20: Johan over fotograferen 

● #21: Marie-Christine over haar boek 

● #22: Mireille over haar rondreizen 

 

● Tip 

Start met de vraag welke hobby’s de deelnemers hebben. Als er hobby’s bij zijn 

waarover er een filmpje is, bespreek die dan als eerste.  

Heeft geen enkele deelnemer een hobby die in de richting van één van de filmpjes 

ligt? Overloop dan de onderwerpen en laat de deelnemers kiezen welk verhaal ze 

graag willen horen. 

 

● Interessant materiaal online 

● iThema ‘Aan de slag met Facebook’ 

● iThema ‘Aan de slag met je digitale foto’s via Picasa’ 

● iThema ‘Maak online fotogeschenken en fotoprojecten met Snapfish’     

 

Wonen en werken 

● Filmpjes bij dit thema 

● #9: Lisa over een huis vinden op internet 

● #12: Jordy over een job vinden op internet 

 
 
 
 

http://www.klascement.net/docs/18457/
http://www.klascement.be/docs/21856/
http://www.klascement.be/docs/24073/
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● Tip 

Vraag aan de deelnemers of ze op zoek zijn naar werk of naar een woning. Of  

misschien kennen  ze iemand die daarnaar op zoek is. Vraag eerst hoe ze momen-

teel naar werk of een woning zoeken/zochten. Bespreek dan het bijhorende filmpje. 

 

● Interessant materiaal online 

● iThema ‘Online werk zoeken met VDAB’  

Budget en gezondheid 

● Filmpjes bij dit thema 

● #1: Viviane over online receptjes 

● #3: Viviane over online kopen 

● #5: Frank over zijn computerprogramma 

● #8: Brigitte over internetbankieren 

● #10: Kirsten over de Vierde Wereld en vrijetijdsparticipatie 

● #11: Wendy over tweedehands kopen 

● #23: Miriam over haar diabetes 

 

● Tip 

● Vraag eerst aan de deelnemers of ze het vooral willen hebben over budget of over 

gezondheid. Beide thema’s zijn sterk met elkaar verbonden, maar je kan wel de na-

druk leggen op één van de twee. 

● Als de nadruk ligt op gezondheid, kies dan filmpje #1, #10 en #23 

● Ligt de nadruk meer op budget, kies dan voor #3, #5, #8, #10 en #11  

 

● Interessant materiaal online 

● iThema ‘Online bankieren’  

● iThema ‘Kopen en verkopen via een (ver)koopwebsite’:  

● iThema ‘Bespaar geld via het internet’ 

Sociaal contact en relaties 

● Filmpjes bij dit thema: 

● #2: Jolanda over haar zoektocht 

● #7: Inge over online relaties onderhouden 

● #13: Greet over online daten 

● #25: Rosette over Skypen met haar dochter 

● #27: Cynthia over Facetimen met haar dochter 

● #28: Erwin over communiceren via e-mail  

 

 

 

http://www.klascement.be/docs/26275/
http://www.klascement.be/docs/17993/
http://www.klascement.be/docs/19153/
http://www.klascement.be/docs/26832/
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● Tip 

Bespreek vooraf met de deelnemers hoe en waar zij (nieuwe) contacten leggen. Het 

is misschien ook een tip om te vragen hoe ze in contact blijven met vrienden en 

 familie (bellen, sms, langsgaan,…). Als er alleen ‘offline’ antwoorden komen (vb. op 

een feestje, in het buurtcentrum), vraag dan of iemand ook online mogelijkheden 

kent.  

 

● Interessant materiaal online 

● iThema ‘Gratis bellen via het internet met Skype’  

● iThema ‘Kennismaking met Gmail’ 

 ‘Mee zijn’ met de maatschappij 

●  Filmpjes bij dit thema: 

● #15: Johan over online het nieuws volgen 

● #24: Rita over online kranten lezen 

● #26: Trees over opzoeken op Google maps 

 

● Tip 

Vraag eerst aan de deelnemers wat ‘mee zijn’ met de maatschappij voor hen  

betekent. Waar zien zij een link met het digitale? Wanneer hebben ze het gevoel van 

niet (of wel) ‘mee’ te zijn met de digitale samenleving? 

 

● Interessant materiaal online 

● iThema ‘De gratis online encyclopedie Wikipedia gebruiken’ 

 

Nota: om de iThema’s te bekijken, moet je een account aanmaken. Je kan dan een  

heleboel interessante lesmaterialen bekijken en gebruiken. Hoe je een account aanmaakt, 

lees je hier: http://klascement.info/help/   

 

 

 

  

http://www.klascement.be/docs/23348/
http://www.klascement.be/docs/17242/
http://www.klascement.be/docs/29565/
http://klascement.info/help/
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Over groepsgesprekken en vragen stellen 

Wat is een groepsgesprek? 

Een groepsgesprek is een gesprek met meerdere mensen samen. Het groepsgesprek wordt door 

één persoon geleid. Hij of zij is de gespreksleider.  

De gespreksleider structureert het gesprek en stelt vragen. Hij komt inhoudelijk niet tussen. Hij 

geeft dus niet zijn eigen mening, maar zorgt dat de anderen een mening kunnen vormen.  

De gespreksleider bewaakt ook de tijd. Hij/zij zorgt ervoor dat het gesprek niet te ver van het on-

derwerp afwijkt. 

Het doel van een groepsgesprek is om ideeën te bundelen en samen tot een oplossing van een 

probleem te komen.  

Een groepsgesprek leiden 

Bij een groepsgesprek is het de bedoeling om mensen een mening te laten vormen. Daarvoor stel 

je best open vragen. Dat zijn vragen waar je niet gewoon “ja” of “nee” kan op antwoorden. Een 

open vraag begint meestal met woorden als wie, wat, waar, wanneer, welke, waarom, hoe,…  

Je kan wel beginnen met één of enkele ja/nee vragen. Mensen kunnen deze makkelijk beantwoor-

den. Iedereen heeft dan al van bij het begin iets gezegd en het ijs is gebroken. Dit is vooral be-

langrijk bij mensen die elkaar nog niet kennen.  

Andere manieren om met een nieuwe groep te starten: 

 Laat iedereen zich om de beurt voorstellen (namenrondje) 

 Laat mensen per 2 kennismaken. Daarna stelt iedereen zijn gesprekspartner voor. 

 Stel enkele ja/nee vragen en laat mensen hun hand opsteken als zij ‘Ja’ antwoorden. 

 Laat mensen in groepjes gaan staan:  

● Per leeftijd: jonger dan 30/tussen 30 en 60/ouder dan 60, per leeftijd,  

● per stad of wijk 

● mensen met inwonende kinderen / zonder inwonende kinderen 

● wie met de bus / te voet / met de fiets / met de auto gekomen is 

● … 

Probeer bij een groepsgesprek iedereen te betrekken. Sommige mensen praten veel. Anderen 

zeggen weinig of niets. Het is de taak van de gespreksleider om te zorgen dat iedereen aan bod 

komt. De ene heeft hier meer aanmoediging bij nodig dan de andere. 

Vat nu en dan antwoorden van de deelnemers samen. Zo check je of je alles goed begrepen hebt. 

Speel een antwoord ook eens door als vraag. Als Jan iets verteld heeft, vraag dan aan Lies ‘Wat 

vind jij daarvan?’. Dat brengt schwung in het gesprek en zorgt dat mensen goed naar elkaar luiste-

ren. 
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Tips bij groepen waar veel gepraat wordt: 

● Zorg dat er maar één persoon tegelijk aan het woord is. Dit lukt het best als je vooraf met de 

deelnemers afspreekt dat ze naar elkaar zullen luisteren. Spreken ze toch door elkaar, dan 

kan je hen op de afspraak wijzen. 

● Zorg dat iedereen aan bod komt. Vooral in groepen met één of enkele grote ‘roepers’ krij-

gen stille mensen of mensen die niet zo snel hun woorden vinden niet de kans om hun ver-

haal te vertellen. 

● Als het door elkaar praten echt storend is, kan je werken met ‘praatmunten’: je geeft elke 

deelnemer een drietal munten die ze mogen inzetten als ze ergens hun mening over willen 

vertellen.  

● Of je kan met een praatstok werken.  

● Degene die de praatstok heeft, mag praten 

● Degenen die de praatstok niet hebben, luisteren 

● Degene die praat mag niet onderbroken worden 

● Als iemand anders wat wil zeggen, mag hij/zij de stok vragen door zijn hand op te 

steken. Dit mag pas als degene die praat klaar is met zijn verhaal. 

Als je voor de eerste keer een kringgesprek gehouden hebt, bedenk dan voor jezelf wat er goed 

ging en wat beter kan. Formuleer één of meer doelen voor een volgend gesprek, bvb. “Er voor 

zorgen dat Pieter aan bod komt”, “Zorgen dat Els haar eigen mening geeft en niet die van Hilde 

overneemt”. Besteed in je volgende kringgesprek aandacht aan deze doelstellingen. 
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OCR’s, opleiding en computers 

Openbare Computer Ruimtes en opleidingen 

In heel wat steden en gemeenten zijn er plaatsen waar je gratis een computer met internet kan 

gebruiken, waar je opleiding kan volgen en waar je tweedehands computers kan kopen.  

Er bestaat helaas geen overzicht van deze voorzieningen over heel Vlaanderen. Mediawijs.be 

bekijkt momenteel de mogelijkheden om een Vlaams overzicht te maken. Wij starten al met het 

overzicht van Gent en de Kempen, waar de projectpartners actief zijn. Je vindt die op de project-

pagina op mediawijs.be. 

Goedkope computers 

In veel kringwinkels kan je een goede tweedehandse computer vinden. Op www.dekringwinkel.be 

kan je de kringwinkels in je buurt opzoeken via je postcode. 

Online kan je terecht op www.ecopc.be . ECO PC is gespecialiseerd in het "refurbishen" of opfris-

sen van informatica-materiaal ten behoeve van het onderwijs, non-profit organisaties, ouders, 

studenten en senioren. 

Internettarieven 

Internet is helaas een grote maandelijkse kost. Echt goedkoop internet voor thuis bestaat eigenlijk 

niet. Je kan enkel zoeken naar de formule die het best bij jouw situatie past. 

Op de website van het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) vind je 

een hoop informatie over internetformules. Daarbij hoort ook een website om te berekenen welk 

abonnement het voordeligst is voor jouw situatie: www.bestetarief.be  

  

 

 

 
  

https://remote.spk.be/owa/redir.aspx?C=c3d6d1d0b5004ea6a33cbcec4e0d0c0f&URL=http%3a%2f%2fwww.dekringwinkel.be
https://remote.spk.be/owa/redir.aspx?C=c3d6d1d0b5004ea6a33cbcec4e0d0c0f&URL=http%3a%2f%2fwww.ecopc.be
https://remote.spk.be/owa/redir.aspx?C=c3d6d1d0b5004ea6a33cbcec4e0d0c0f&URL=http%3a%2f%2fwww.bestetarief.be
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