




E-hulp in welzijn 

Creative Thinking out of the box 



Maatschappij digitaliseert 



Voordelen 
Sneller bereikbaar 
Schaamte 
Ontmoeten 
Afstand 
Afstemmen Cl 
Tijd 
 



Digitale competenties 

•Kennis  
•Vaardigheden 
•Attitudes 
•Dit op verschillende domeinen 





Online media, social software 

Hoe te gebruiken? 
SMART doel 

Opleiding? 
YoWoMo2.0 
richtlijnen 

Safety first? 

Is uw organisatie 
klaar? 



 Spelers 
◦ Management 

◦ Begeleiders / gebruikers 

◦ Materiaal 

 

 

 

• Hoe maken 

• Welke vragen 

 

 



Nood aan opleiding 



Attitudes 

Vaardi
g-

heden 

Kenn
is 



Online Methoden 



Daniella Provost 
CAW-Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

































Lees de terms and conditions 

“U verleent mij een niet-exclusief, onherroepelijk, wereldwijd, 
eeuwigdurend, onbeperkt, toewijsbaar, in sublicentie verstrekbaar, volledig 
betaald en royaltyvrij recht om alle door u verstrekte gegevens (direct of 
indirect) te kopiëren, te verbeteren, te verspreiden, te publiceren, te 
verwijderen, te bewaren, toe te voegen, te verwerken, te analyseren, te 
gebruiken en te commercialiseren en hiervan afgeleide werken te maken, 
inclusief maar niet beperkt tot alle door u gegenereerde content, ideeën, 
concepten, technieken en/of gegevens voor de services die u indient, 
zonder verdere toestemming, kennisgeving en/of compensatie aan u of 
derden.” 



Check de privacy-instellingen (een paar keer 
per jaar) 



 ten minste 8 tekens lang 
 bevat tekens uit elk van de volgende 4 categorieën:  

o HOOFDLETTERS 
o kleine letters 
o C1jf3rs 
o $ymbo!en 

 liefst wachtwoordzinnen met hoofdletters, typfouten 
of symbolen. voorbeeld: iK!h4tCaw, $terkw0ord,… 

 effe testen? Dat kan hier. 

Gebruik sterke paswoorden 

http://www.testjewachtwoord.nl/


Ruim je cookies op 

https://www.piriform.com/ccleaner/download






jezelf af en toe|  















zoek de  

twee 
verschillen 



Mag het ietsje 
meer/minder 
zijn? 

“Slechts 15 procent van de Chinese studenten 
in Peking blijkt nog te weten wie de ‘tankman’ 
was.” 



hoeveel 

pech  
kan je hebben? Vietnam 

2007 

Tibet 

2010 

Syrië 

2013 

Nepal 

2015 



waardenvrij? 

vrouwbeeld in de sixties vrouwbeeld in de nineties 



waardenvrij? 

‘finding bread’ ‘looting a grocery store’ 







http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/EP_141006_TZ


http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/EP_141006_TZ




Meer weten? 

iedereen mediawijs 

https://www.facebook.com/MediaW
http://www.kennisplein.be/Pages/Onlinehulp en mediawijsheid.aspx

