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Mediawijsheid
Jouw leven ondersteunen we samen, dichtbij en deskundig. Deze missie passen we toe op zoveel 
mogelijk levensterreinen van onze bewoners en deelnemers. Op de dagelijkse verzorging, op het 
aanbieden van dagbesteding, op het gebied van recreatie en vrije tijd, enz. 

In de loop van de tijd kunnen deze levensterreinen veranderen. Zo zien we de laatste decennia 
dat bewoners en deelnemers in toenemende mate deelnemen aan de digitale wereld. Het bezit 
van smartphones en tablets neemt toe, evenals het gebruik van social media en andere online 
toepassingen. Daar komt bij dat we de laatste maanden, sinds de coronacrisis, meer gebruik 
maken van online mogelijkheden zoals beeldbellen. Al deze ontwikkelingen vragen iets van de 
mensen die om bewoners en deelnemers heen staan. Soms is er begeleiding nodig, soms hulp 
bij het zoeken naar geschikte apps, soms wordt er gewezen op mogelijkheden of juist risico’s van 
online activiteiten, enz. 

Ondanks al deze inspanningen gaat er ook online wel eens iets mis. Gebruikers gaan ‘verkeerde’ 
contacten aan, schenden andermans privacy en het komt zelfs voor dat er online bedreigingen 
worden geuit. In deze derde editie van Incident? Leermoment! komen deze onderwerpen en 
andere online issues aan bod. Zowel cliënten, begeleiders als andere betrokkenen komen aan 
het woord. Daarnaast hebben we tips opgenomen voor het voeren van het goede gesprek over 
mediagebruik. Ook op het vlak van mediawijsheid willen we leren van incidenten en willen we 
samen bijdragen aan het goede leven van bewoners en deelnemers. 

Let wel: de interviews en teksten in dit magazine zijn samengesteld vóórdat de coronacrisis 
uitbrak. Daardoor kan het voorkomen dat ze niet meer helemaal actueel zijn. Toch denken we dat 
de inhoud genoeg waarde heeft om tot publicatie over te gaan.

Annamiek van Dalen
Leontine Verhoeven
raad van bestuur

Het voorwoord van bestuurders

Annamiek van Dalen 
en Leontine Verhoeven
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Voordelen en nadelen; 
cliënten aan het woord 
over digitale media

Kim, Joan en Sietje

Voordelen en nadelen; 
cliënten aan het woord 
over digitale media

Dating
Kim Jonker gebruikt sociale media om in contact te komen met de buitenwereld. 
“Ik vind het niet leuk om afhankelijk te zijn. Online kan ik mezelf redden. Dan 
voel ik mij zelfstandig. Ook kan ik dan contacten onderhouden zonder dat ik veel 
last heb van mijn beperking.” Toch vertelt ze direct dat die beperking ook online 
een spelbreker kan zijn. “Op datingsites vertel ik altijd eerlijk dat ik een beperking 
heb. Meestal vinden mensen dat niet erg. Maar als ze in de gaten krijgen wat ik 
allemaal niet kan, haken ze toch vaak af. Ik vind het dan jammer als ze mij niet 
als persoon willen leren kennen.”

Foto’s
Ook Joan Frans heeft zowel positieve als negatieve ervaringen. “Ik zit op 
Facebook om contact met familie en vrienden te houden. Het is bijvoorbeeld heel 
leuk om vakantiefoto’s van mijn vrijwilligster te bekijken.” Toch gebeuren er ook 
vervelende dingen. “Iemand heeft mij weleens foto’s gestuurd met privédingen 
van hemzelf. Dat wil ik niet. Daarom let ik nu heel goed op met wie ik vrienden 
wordt. En als mensen dingen sturen die ik niet wil, blokkeer ik ze.”

Recensie
Sietje Gesink gebruikt internet onder andere om spullen te bestellen, 
te bankieren en vakanties te boeken. “Op internet kun je veel foto’s van 
vakantiebestemmingen bekijken en lezen over groepsreizen. Je kunt dan kiezen 
welke reis je boekt.” Toch is het ook weleens misgegaan met zo’n vakantie. “Er 
stond een keer een nare recensie bij zo’n reis, omdat mijn vriendin en ik autistisch 
zijn. Een andere deelnemer had in de recensie gezegd dat hij het vervelend vond 
dat wij erbij waren. Het kostte veel moeite om die recensie te laten verwijderen.”

Privacy
Een andere cliënt ziet vooral risico’s: “Wat je op internet zet, kun je er nooit echt 
helemaal meer afhalen. En bedrijven weten maar wat graag zoveel mogelijk 
over je. Alle informatie over jou kunnen ze immers verkopen aan adverteerders 
of politieke groepen die dat dan gebruiken om jou te laten kopen of geloven wat 
hun uitkomt. Hier zijn ze heel goed en geniepig in, je hebt het vaak niet eens 
door. Bedrijven zoals Facebook zijn hier extra erg in, want hier verdienen zij hun 
geld aan: al jouw berichtjes, plaatjes en zelfs wat jij aanklikt willen ze weten om 
door te verkopen. En even een instelling veranderen in je Facebookaccount helpt 
hier echt niet tegen! Dit is ook waarom ik geen WhatsApp gebruik: Facebook 
bezit WhatsApp, en daarmee ook gelijk alle contactgegevens van jouw contacten 
zoals telefoonnummer en naam.”

Dat sociale media zowel voordelen als nadelen bieden, weten we bijna 
allemaal. En ook dat dit voor cliënten net zo goed geldt. Maar hoe denken zij 
daar zelf over? Vier cliënten vertellen hun verhaal.

Kim
Joan

Sietje

Wist 
je dat

Likes op Facebook 
altijd openbaar zijn?
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Afspraken maken over de tijden waarop bewoners hun tablet of smartphone gebruiken, is dat 
nodig? En toegestaan? Maar hoe dan? De meningen over het toepassen van schermtijden zijn 
verdeeld. Sommige begeleiders zien het als vrijheidsbeperkende maatregel, anderen niet.

Schermtijden, 
beperking of duidelijkheid?

Op Ulenkateweg 12 is het team erin geslaagd een modus te vinden 
waar zowel begeleiders als cliënten tevreden over zijn. Begeleider 
Cathy Vloedbeld vertelt: “Het gebruik van tablets en smartphones 
liep niet echt uit de hand voordat we afspraken hadden gemaakt, 
maar het was wel onduidelijk hoe we hiermee omgingen. Daarom 
zijn we vrij vlug nadat de eerste apparaten in huis kwamen, met 
elkaar om tafel gegaan. We hebben besproken hoe we hiermee om 
zouden gaan.” Cathy legt uit dat er twee soorten afspraken zijn 
gemaakt:

1. afspraken die voor de hele groep gelden
2. afspraken per bewoner

De afspraken die voor de hele groep gelden, hebben te maken 
met de momenten dat de groep bij elkaar zit. Cathy: “Als we samen 
eten of koffie drinken, leggen we onze tablets en smartphones 
weg. Anders is het niet meer gezamenlijk en doet iedereen zijn 
eigen ding.”

Naast deze gezamenlijke afspraken zijn er afspraken gemaakt per 
bewoner. Met iedere bewoner is afgesproken op welke tijden hij of 
zij online gaat en op welke plek. Voor het eten, na het eten, op de 
eigen kamer, in de woonkamer, enz. Cathy: “Het gaat erom dat er 
voor iedere bewoner een afspraak geldt die duidelijk is en waar hij of 
zij tevreden over is. Dan is het ook het beste vol te houden.”

Naast de afspraken zelf, verschilt ook het naleven ervan per 
bewoner. Sommige bewoners kijken zelf op de klok om de tijd in de 
gaten te houden, anderen maken gebruik van een kookwekker of 
timer, en er zijn ook bewoners die een seintje van de begeleiding 
krijgen als de schermtijd voorbij is. Cathy legt uit dat dit over het 
algemeen best goed gaat: “Uiteraard vindt niet iedereen het leuk 
als hij zijn telefoon of tablet weg moet leggen, maar het lukt 
wel. Het helpt als duidelijk is wat de bewoner na afloop van de 
schermtijd kan gaan doen.” Schermtijden: geen beperking, maar 
duidelijkheid!

Schermtijden, beperking of 
duidelijkheid?

Cathy
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WhatsApp, van 
communicatiemiddel 
tot dreigement
Na wat aarzelingen is een begeleider bereid 
om iets te vertellen over een incident op de 
woongroep waar hij werkt. Anoniem, want zowel 
bij de bewoners, de vertegenwoordigers als de 
begeleiders ligt het incident gevoelig. 

Bedreigen
De begeleider, we noemen hem Jan, vertelt: “Een deel van onze bewoners 
heeft een smartphone en beschikt over WhatsApp. Meestal wordt dat op 
een goede manier gebruikt, maar niet altijd. Zo kregen twee bewoners 
ruzie met elkaar. Dat kan altijd gebeuren, maar als begeleiders wisten 
wij niet dat ze hiervoor ook WhatsApp gebruikten. We kwamen hier 
pas achter toen het al uit de hand gelopen was. Er werden toen zelfs 
bedreigingen geuit via WhatsApp.”

Controleren
De vraag die dan opdoemt, is of het mogelijk is mee te kijken met wat 
bewoners doen op WhatsApp. Hierover is Jan duidelijk: “Tot op zekere 
hoogte kan dit, maar nooit helemaal. Er zijn altijd momenten dat je even 
niet in de buurt bent.” Daarnaast legt Jan uit dat sommige bewoners in 
staat zijn om op een andere manier toch iets te doen wat de begeleiding 
niet in de gaten heeft. Bijvoorbeeld berichten sturen via Messenger 
in plaats van met WhatsApp. Of stiekem de simkaart omruilen als de 
begeleider er aan komt. De enige optie die dan overblijft, is het laten 
inleveren van de smartphones en deze alleen nog onder toezicht laten 
gebruiken. Hierover zegt Jan: “Dat is een stap die wij hier op de groep zien 
als een vrijheidsbeperkende maatregel die te ver gaat.”

Vertrouwen
Maar wat dan? Volgens Jan is het belangrijk om te investeren in de band 
die je met de bewoners hebt. “Als je laat zien dat je ze respecteert en hen 
serieus neemt, kun je een vertrouwensband opbouwen. En als bewoners 
je vertrouwen, is het makkelijker voor hen om jou als begeleider te 
betrekken bij wat hen bezig houdt. Dan heb je het eerder in de gaten als 
er iets aan de hand is. Deze aanpak kost tijd, maar is het resultaat zeker 
waard!” Inmiddels heeft deze aanpak ertoe geleid dat er binnen de groep 
een gesprek op gang is gekomen met als thema: ‘Hoe houden we het 
gezellig op onze groep?’ Ook de bewoners praten hierover mee. Zo nemen 
begeleiders en bewoners samen verantwoordelijkheid voor de sfeer op de 
groep.

WhatsApp, van 
communicatiemiddel tot 
dreigement

‘Jan’

Wist 
je dat

je met WhatsApp ook kunt 
(video) bellen met meerdere 
mensen tegelijk?
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Digitalisering; 
de visie van een ouder

Wouter

Als vader van Debby loopt Wouter Witzel al meer dan 30 jaar rond op ’t Bouwhuis. De opmars van 
smartphones, tablets, sociale media en andere digitale middelen heeft hij meegemaakt vanaf het 
begin. Ook het gebruik van deze middelen door cliënten. Hoe kijkt hij daar als ouder tegenaan? 

Digitalisering; 
de visie van 
een ouder

Aansluiting zoeken
Over de opmars van de digitale wereld is Wouter duidelijk: digitale 
middelen kunnen veel toevoegen aan het leven van cliënten. Het is soms 
wel even zoeken wat geschikt is. Wouter: “Er zijn geen algemene regels 
te geven die zeggen wat goed is en wat niet. Het is belangrijk om aan te 
sluiten bij de wensen en de mogelijkheden van de cliënt.” Als voorbeeld 
noemt Wouter het wel of niet kunnen lezen. Als een cliënt niet kan lezen, 
is het de vraag of email geschikt is. Hetzelfde geldt voor apparaten: 
de één kan goed overweg met een smartphone, de ander heeft meer 
profijt van een tablet. Wouter: “Soms is het ook gewoon een kwestie van 
uitproberen. Dan blijkt vanzelf wat werkt en wat niet.”

Samen optrekken
Daarbij is het van belang om als familie en begeleiding samen op te 
trekken. Bijvoorbeeld als het gaat om de tijdstippen waarop een apparaat 
gebruikt wordt, maar ook welke programma’s, apps en dergelijke 
‘toegestaan’ zijn. Wouter: “Wij stemmen af met de groep welke regels 
we hanteren. Zodat er over en weer duidelijkheid is en we niet tegen 
elkaar uitgespeeld kunnen worden.” Wat betreft de programma’s en 
apps en dergelijke heeft Wouter nog wel een tip: “Zorg ervoor dat alleen 
datgene wat geschikt is, zichtbaar is. Haal de rest van de tablet of 
smartphone af. Dat voorkomt dat cliënten dingen gaan uitproberen die 
te moeilijk zijn of om een andere reden niet geschikt zijn.” Als laatste wil 
Wouter nog kwijt dat hij heel tevreden is over de begeleiding vanuit de 
afdeling cliëntscholing van Bureau Zeggenschap: “Debby wordt heel goed 
begeleid bij het gebruik van haar tablet.”

Wouter

Debby en Wouter
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5 tips voor het ondersteunen 
bij (sociale) media

5 tips voor het ondersteunen 
bij (sociale) media
Als ondersteuner van mensen met een verstandelijke beperking heb je er (regelmatig) mee te maken: 
cliënten zijn online kwetsbaar. Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaker slachtoffer 
én dader van online misstanden, zoals cyberpesten, sexting en grooming. Maar een leven zonder 
internet is geen optie in deze digitale wereld. Digitale media bieden talloze kansen. Apps, filmpjes 
en sociale media bieden de cliënt plezier, creativiteit, contact én meer regie over het eigen leven. Wat 
doe jij om je cliënten online weerbaar te maken? En weet jij al hoe je de kansen volop kunt benutten? 
Wacht niet langer en ga aan de slag met deze 5 tips over mediawijsheid.

Ga in gesprek 
Jij bent mediaopvoeder. Geef daarom het goede voorbeeld en ga in gesprek over wat je cliënt online meemaakt. Dat kan heel 
eenvoudig door te vragen: ‘Hoe was het vandaag op internet?’ Luister en breek niet te snel in tijdens een verhaal. Stimuleer je 
cliënt zelf hardop na te denken over zijn of haar situatie of die van een ander. Wat zou hij of zij doen? Twijfel je over het antwoord? 
Bespreek met collega’s wat zij ervan vinden en of zij een ethisch dilemma ervaren. Neem ook contact op met de betrokken 
gedragskundige. 

1

Ga aan de slag
Internet en sociale media zijn leuk. Zelf contacten onderhouden, je favoriete vlogger volgen, nieuws lezen, mooie plaatjes en 
filmpjes kijken. Er zijn volop mogelijkheden om sociale media in te zetten en er plezier aan te beleven. Ga samen een potje gamen, 
vloggen, foto’s bewerken of maak samen een profiel aan op een site die je cliënt zelf heeft uitgekozen.  Of verwijs je cliënt naar 
Bureau Zeggenschap van De Twentse Zorgcentra. Medewerkers van Bureau Zeggenschap bieden cursussen aan voor het gebruik 
van diverse (sociale) media.

2

Zorg voor maatwerk
Duik in de inhoud. Welke websites en apps zijn geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking? Zijn ze goed toegankelijk? 
Kijk daarvoor eens op Steffie.nl. Speel samen met je cliënten het bordspel Mediajungle en ontdek de invloed van internet en sociale 
media: mediajungle.eu. Je kunt het spel lenen bij Bureau Zeggenschap. Om je eigen kennis te vergroten is Digivaardigindezorg.nl 
een nuttige site.

3

Doe het veilig
Begeleid je cliënt om zich online veilig te kunnen bewegen. Je kennis kun je testen op Alert Online: alertonline.nl/cyberskillstest. 
Je krijgt direct uitleg en praktische tips om je skills te verbeteren. Met die kennis op zak kun je je cliënt goed voorlichten en samen 
bijvoorbeeld zijn of haar profielinstellingen bekijken. Laat je cliënt voelen dat je er onvoorwaardelijk voor hem of haar bent. Oók als 
het online misgaat.

4

Maak samen afspraken en leg deze vast
Een methodische aanpak voor een betere begeleiding in mediawijsheid werkt het beste. Het is heel goed om daar met je team 
afspraken over te maken. Maak óók afspraken met je cliënten. Bijvoorbeeld door samen huisregels op te stellen over online gedrag. 
Wat posten we wel op Instagram en wat niet? Zorg voor voldoende online en offline tijd. Geef duidelijke kaders, maar overweeg 
ook eens om het een weekend helemaal vrij te laten. Leg de gemaakte afspraken vast in Mijn Leven. 

5

Bron: Mediawijsheid richtlijnen, te vinden in het Kwaliteitshandboek van De Twentse Zorgcentra
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Wanneer je als begeleider in gesprek wil met een cliënt over het thema media, 
kunnen onderstaande gesprekspunten je helpen om het gesprek richting te geven.

In gesprek met de cliënt 
over media… waar heb je 
het dan over?

Plezier: geniet van de mogelijkheden
De verschuiving van controleren en begrenzen richting de positieve kanten van het gebruik van (sociale) media zijn gelukkig steeds  
vaker zichtbaar. Het genieten, ontspannen, leren, contact onderhouden en zelf maken van media bijvoorbeeld. Naast het consumeren  
van media, gebruiken sommige cliënten de media ook creatief: ze kunnen zich uiten via apps, website, vlogs, blogs en filmpjes.

Veiligheid: voorkom risico’s
Om optimaal te kunnen genieten van de voordelen van media, is het belangrijk de risico’s zoveel mogelijk te herkennen en te voorkomen.  
Wanneer cliënten zich door hun begeleiders gesteund en begrepen voelen in de manier waarop ze met media omgaan, werkt dit risico verlagend. 

Inhoud: weet welke media geschikt zijn
Het is belangrijk dat cliënten media gebruiken die passen bij hun ontwikkelingsniveau. Wanneer cliënten media krijgen voorgeschoteld  
welke niet passend is bij hun ontwikkelingsniveau, kan dit zorgen voor onrust. Ook kunnen ze verkeerde verbanden leggen tussen informatie  
en een verdraaid beeld krijgen van de werkelijkheid. Media die goed aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt, kunnen een positief  
effect hebben op de ontwikkeling. 

Samen: begeleid de cliënt
Het is belangrijk dat begeleiders een gezonde interesse tonen in wat de cliënt met media doet. Het is eigenlijk niet meer dan logisch om  
dan ook af te en toe mee te kijken naar wat een cliënt op een scherm allemaal maakt of doet, en hier vragen over te stellen. Samen bezig zijn  
met media gaat ook over het goede voorbeeld geven. Hoe vaak kijk je zelf op je mobiele telefoon? Gaat de telefoon ook mee aan tafel?  
Staat de televisie alleen aan als er iemand ook echt aan het kijken is, of de hele dag?

Balans: momenten met en momenten 
zonder (sociale) media
Er worden verschillende gezondheidsrisico’s genoemd als het gaat over mediagebruik. We weten dat media gebruiken vlak voor het slapen  
gaan de nachtrust kan verstoren: je raakt overprikkeld, en het blauwe licht van een klein scherm verstoort onze slaaphormonen. Naar andere  
risico’s moet nog meer onderzoek gedaan worden. Het is wel verstandig te letten op een goede zithouding tijdens schermtijd, regelmatig een  
pauze nemen zodat de ogen rust krijgen. Hoewel er veel vraag naar is, zijn officiële richtlijnen voor schermtijd niet te geven. Om die juiste balans  
te vinden, is het verstandig om in dialoog te komen tot afspraken die passen bij het ritme van de dag. Het belangrijkste advies hierover is dat 
mediagebruik vooral niet de enige activiteit voor een cliënt mag zijn. 

In gesprek met de cliënt 
over media… 
waar heb je het dan over?

Bron: Mediawijsheid richtlijnen, te vinden in het Kwaliteitshandboek van De Twentse Zorgcentra
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Het gebruik van sociale media en andere online toepassingen neemt ook onder cliënten 
steeds verder toe. Meestal betekent dit een positieve bijdrage aan het leven van de cliënt. 
Gedragskundige Nienke Harbers vertelt welke trends zij ziet.

Trends; de constatering van 
een gedragskundige

Leeftijd
Nienke: “Oudere cliënten gebruiken vooral tablets om zich te vermaken, 
bijvoorbeeld door het spelen van spelletjes en het kijken naar filmpjes. Ook 
kijkt deze groep nog vaak gewoon televisie. Jongere cliënten, vooral de 
LVB-cliënten, zijn opgegroeid met smartphones en tablets. Zij gebruiken 
deze niet alleen voor vermaak maar ook voor andere dingen, zoals het 
onderhouden van contact met familie en het bestellen van spullen via 
internet. Zo gebruikt deze doelgroep sociale media en andere online 
toepassingen om mee te kunnen doen in de maatschappij.” Als derde 
categorie noemt Nienke cliënten met autisme: “Voor deze cliënten zijn 
er allerlei apps ontwikkeld die helpen bij het in beeld brengen van het 
dagprogramma en het aanbieden van structuur. Daardoor wordt de 
zelfstandigheid van deze cliënten vergroot.”

Risico’s
Behalve alle voordelen zijn er natuurlijk ook nadelen of risico’s te noemen. 
Nienke noemt een voorbeeld: “Niet alle cliënten zijn in staat om berichten 
goed te interpreteren. Zo kan het bij WhatsApp gebeuren dat een vraag of 
opmerking verkeerd opgevat wordt.” Verder legt Nienke uit dat het risico 
op verslaving ook altijd aanwezig is. Net als bij mensen zonder beperking, 
trouwens. “Het is moeilijk om te stoppen met iets wat leuk is.” Hier ligt 
dan ook een rol voor de begeleiders en voor de gedragskundigen. Nienke: 
“Als gedragskundige hebben wij een signalerende rol. In gesprekken met 
cliënten en begeleiders proberen we te polsen wat de cliënt bezighoudt 
en of we daarbij kunnen ondersteunen. Of afremmen als dat nodig is. Als 
begeleiders of cliënten vragen hebben, zijn we altijd bereid om mee te 
denken.” 

De afdeling Kwaliteit en Veiligheid en de gedragskundigen 
hebben samen een document opgesteld dat begeleiders 
kan helpen bij de ondersteuning van cliënten bij het 
gebruik van sociale media. Twee onderdelen uit dit 
document staan in het midden van dit magazine. Het 
complete document is te vinden in het Kwaliteitshandboek 
van De Twentse Zorgcentra.

Trends; de constatering 
van een gedragskundige

Nienke

Wist 
je dat

het blauwe licht van het 
beeldscherm het inslapen 
kan verstoren? 

Wist 
je dat

er een knop op je telefoon zit 
of er een blauwlichtfilter App 
voor kunt downloaden om 
het schadelijk licht te kunnen 
filteren? 

10



Editie Oktober 2020

Het loopt als een rode draad door de lessen van de cursus ‘Veilig omgaan met sociale media’: 
voorzichtigheid. Drie deelnemers vertellen er meer over.

Cursus sociale media: van 
bewustwording tot gesprek

Keuzes maken
In het afgelopen jaar heeft een aantal bewoners 
van Binnenhof 6 en Burcht 78 de cursus ‘Veilig 
omgaan met sociale media’ gevolgd. De cursus 
werd gegeven door Ria Bloemen van Bureau 
Zeggenschap. Op zeven avonden was er een 
uurtje les in de ColckHof. Allerlei vormen van 
sociale media kwamen aan bod: WhatsApp, 
Facebook, Instagram, Snapchat, enz. De jongens 
van Binnenhof 6, Ryan Martina, Dyon van den 
Barselaar en Frencis Ekkel, weten precies wat het 
allemaal is. Samen met de begeleiding maken 
ze ook bewuste keuzes in het gebruik ervan. 
Dyon: “Op mijn Facebook plaats ik zelf geen 
berichten. Ik gebruik het alleen om mensen te 
volgen, bijvoorbeeld mijn moeder en mijn favoriete 

voetbalclub.” Frencis vertelt dat je via Facebook 
in contact kunt blijven met mensen van school 
of met mensen die ver weg wonen. Ryan maakt 
vooral gebruik van Instagram, Snapchat en 
Youtube: “Ik vind het leuk om foto’s te posten en 
filmpjes te bekijken.”

In gesprek blijven
Ook de begeleiding van Binnenhof 6 was 
actief betrokken bij de cursus. Iedere les werd 
bijgewoond door één of twee begeleiders. 
Daarnaast werd (en wordt) het cursusmateriaal 
samen met de bewoners doorgenomen. Karoline 
Bolleman: “We gebruiken de cursusmap om 
in gesprek te blijven met onze jongens. We 
bladeren er doorheen en gaan in gesprek over 

de onderwerpen die we tegenkomen. We maken 
ook samen afspraken over het gebruik van de 
telefoon.” De cursus heeft trouwens niet alleen de 
jongens nieuwe kennis opgeleverd, maar ook de 
docent. Ryan vertelt: “Wij hebben aan Ria geleerd 
dat je via WhatsApp kunt videobellen met een 
groep!”

Kijk uit!
De jongens sluiten af met een aantal tips, waaruit 
de hoofdboodschap van de cursus opnieuw 
duidelijk naar voren komt: Ryan: “Wees voorzichtig 
met het plaatsen van foto’s en filmpjes van jezelf.” 
Dyon: “Kijk uit met reclame en advertenties die je 
tegenkomt.” Frencis: “Maak alleen contacten aan 
met mensen die je kent en die je vertrouwt.”

Cursus sociale media: van 
bewustwording tot gesprek

Ryan, Dyon en Frencis

Medewerkers van Bureau Zeggenschap geven diverse cursussen op het gebied van veilig internetten en 
veilig gebruik van sociale media. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via 
bureauzeggenschap@detwentsezorgcentra.nl of 088 430 4556.
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Het komt steeds vaker voor: even een foto of filmpje maken met je telefoon. 
Heel handig, maar wat mag nou eigenlijk wel en wat niet? 

Beeldmateriaal in 
de communicatie 
met cliënten

Een begeleider van ’t Bouwhuis, we noemen hem Anton, zocht het uit, 
omdat er op zijn groep regelmatig gebruik gemaakt wordt van foto- 
en filmmateriaal in het contact met bewoners. “Het is voor sommige 
bewoners een prettige manier om te communiceren en om dingen 
duidelijk te maken. We wisten echter niet precies welke regels hiervoor 
gelden.” Navraag leerde hem dat je er vooral op moet letten welke 
personen op het beeldmateriaal voorkomen en op welke apparaten het 
beeldmateriaal staat.

Anton legt uit dat er verschillende situaties kunnen voorkomen: 
•  Als je met een apparaat van De Twentse Zorgcentra 

beeldmateriaal van cliënten opneemt, moet je ervoor zorgen 
dat alleen collega’s die met de betreffende cliënten werken, 
het kunnen bekijken. De beste oplossing hiervoor is om het 
beeldmateriaal te koppelen aan het dossier van de cliënt.

•  Als je een privé-tablet of smartphone gebruikt, moet je de beelden 
na gebruik direct wissen.

•  En als je een apparaat van de cliënt zelf gebruikt, is het belangrijk 
om na te gaan wie er naast de cliënt verder op het beeldmateriaal 
staan.

Anton licht dit punt toe: “Het gebeurt weleens dat ik mezelf film om 
iets aan een bewoner duidelijk te maken of te laten zien. Als ik dit doe 
met een tablet van de bewoner, moet ik bij mezelf nagaan of ik het erg 
vindt dat mijn foto of filmpje op dat apparaat blijft staan. Als ik dat 
niet wil, moet ik het na gebruik verwijderen.” Kortom: sta stil bij wat 
je doet.

Beeldmateriaal wordt niet alleen gebruikt 
in de communicatie met cliënten, maar 
ook voor algemene communicatie over de 
organisatie of de groep. Hiervoor geldt dat 
de cliënten die afgebeeld worden, hiervoor 
toestemming moeten verlenen. Soms 
kunnen ze dat zelf, in andere gevallen 
is er toestemming van de (wettelijk) 
vertegenwoordiger nodig.

Wist 
je dat

je privacy instellingen kunt 
aanpassen op Facebook via 
Instellingen en Privacy?

Beeldmateriaal in de 
communicatie met cliënten

‘Anton’
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Trophy hunter
Wobbie noemt zichzelf een trophy hunter: “Ik wil in ieder spel zo ver mogelijk 
komen en zoveel mogelijk mijlpalen halen. Als je in een spel de platinum 
trophy behaalt, betekent dit dat je alle eerdere trofeeën van het spel al 
gewonnen hebt. Dat geeft een kick!” Deze uitleg geeft meteen aan wat het 
leuke is van gamen: ver komen. Daarnaast legt Wobbie uit dat gamen aan 
sommige mensen de mogelijkheid biedt om even uit de dagelijkse realiteit te 
stappen. “Je waant je voor even in een andere wereld.” Als ultiem voorbeeld 
hiervan noemt hij Virtual Reality. “Als je de VR-bril op doet en oordoppen in je 
oren stopt, ben je letterlijk afgesloten van alles wat er om je heen gebeurt.”

Waarde hechten aan het spel
Toch brengt veel gamen ook risico’s met zich mee. Wobbie legt uit dat gamen 
ook te belangrijk kan worden: “Als je andere dingen die belangrijk voor je zijn, 
niet meer doet, bijvoorbeeld sporten of contact houden met je familie, dan 

moet je opletten. Ook als je liever thuis blijft om te gamen in plaats van naar 
je werk te gaan, is dat een slecht teken.” Als derde signaal benoemt Wobbie 
de emotie die optreedt als je verliest of als je moet stoppen. “Als je hier heel 
boos of agressief over wordt, dan hecht je misschien te veel waarde aan het 
spel.” Begeleider Niek vult aan dat stoppen inderdaad een lastig punt is: “Als 
begeleiding houden wij voor Wobbie de tijd in de gaten. Anders is de kans 
groot dat hij iets vergeet of te laat komt op zijn werk of op afspraken. Gamen 
is ontspanning, maar ook een grote valkuil.” 

Als afsluiting heeft Wobbie nog wel een goede tip voor gamers: “Let goed op 
of je een spel kan pauzeren en of er opgeslagen wordt wat je gedaan hebt. Het 
zou zonde zijn als je ver bent gekomen en het gaat verloren omdat je pauze 
houdt of afsluit.” 

Gamen; verslaving of 
tijdverdrijf?

Wobbie

Wist 
je dat

het niet goed is om vlak voor het 
slapen gaan gebruik te maken van 
digitale media? En je dan te veel 
prikkels krijgt en dit voor onrust zorgt?

Het scheelt niet veel, of Wobbie Baars staat er mee op en gaat er mee naar bed: gamen. Als klein jongetje 
had hij al een playstation. Wat begon als iets kleins, is in de loop van de jaren steeds groter geworden. 
Inmiddels speelt Wobbie iedere dag wel een spel, kort of lang, vooral ’s middags na werktijd of ’s avonds.

Gamen; verslaving 
of tijdverdrijf?

13



Incident? Leermoment! Een magazine van De Twentse Zorgcentra

De digitale wereld 
voor EMB-cliënten

Begeleider Wilma van ’t Hof vertelt: “Johan komt bij ons voor dagbesteding 
en zag een groepsgenoot bezig met een tablet. Hij was duidelijk 
geïnteresseerd en probeerde het na te doen.” Wat er op de betreffende tablet 
stond, was te moeilijk voor hem. Toch was Johan z’n interesse aanleiding voor 
Wilma om, na overleg in het ‘Mijn Leven’ gesprek, contact op te nemen met 
Bureau Zeggenschap, afdeling cliëntscholing. Vanuit deze afdeling kwam 
Ria op de groep. In een aantal oefensessies heeft Ria verschillende apps 
aangeboden aan Johan. Zo ontdekten Ria en Wilma proefondervindelijk wat 
hij leuk vindt en wat hij kan. Vooral het luisteren naar liedjes en het spelen 
van belevingsgerichte actie-reactie spelletjes sloegen aan. Daarom is hier 
verder mee geoefend. Inmiddels is er ook een tablet voor Johan aangeschaft 
door zijn familie.

Om Johan zoveel mogelijk zelfstandig met de tablet te laten werken, is deze 
ingesteld op de kind veilige modus. Dit betekent dat hij niet overal bij kan 
en geen instellingen kan veranderen. Verder heeft Johan soms een beetje 
hulp nodig. Zo kan hij wel tikken op de tablet, maar niet slepen. Het vraagt 
dus soms wat tijd om Johan te helpen, maar dat is het zeker waard. Wilma: 
“Het is een mooie manier om Johan wat andere vormen van bezigheden aan 
te bieden. We zien dat hij het leuk vindt. Door hem te ondersteunen bij het 
gebruik van de tablet, is er een nieuwe, belevingsgerichte dimensie aan zijn 
dagbesteding toegevoegd.” 

Voorbeelden van belevingsgerichte 
actie-reactie spelletjes
•  SoundTouchLite (dieren aantikken, met geluiden)
•  Duplo Trains (treintje loopt parcours, interactief)
•  Colorfull Balloon
•  Music Sparkle
•  Art of Glow
•  Joy Doodle
•  Match it up 1

iPads te leen
Bureau Zeggenschap heeft vijf iPads te leen voor woon- en 
dagbestedingsgroepen. De vijf apparaten zijn ingesteld op verschillende 
niveaus. Zo kan getest kan worden welk niveau bij de bewoner of 
deelnemer past, of hij/zij het leuk vindt en of hij/zij er mee om kan 
(leren) gaan.

Bij cliënten die tablets, smartphones en sociale media gebruiken, wordt al gauw gedacht aan de LVB+ 
cliënten. Toch zijn zij niet de enigen die hiermee werken. Ook aan EMB-cliënten gaat de digitale wereld 
niet voorbij. Een voorbeeld hiervan is Johan Leussink.

Johan
Wilma

Wist 
je dat

veiligheidsinstellingen en het 
gebruik van filters kunnen 
helpen voorkomen dat de cliënt 
ongeschikte dingen ziet? 

De digitale wereld 
voor EMB-cliënten

Wilma
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Mediawijsheid
Op sociale media is veel te beleven
en je komt er van alles tegen.

Je kunt chatten en dingen opzoeken.
Op internet kan dat zonder boeken.

Er kunnen ook gevaren loeren.
Dan kun je wel eens om hulp roepen.

Schaam je daar niet voor,
want dat is helemaal niet erg hoor.

Je kunt beter tien keer vragen
dan dat je er een last van moet dragen.

In dit magazine staan voorbeelden van bewoners.
Zij dragen de kennis aan jullie over.

Rika Joan

Elly
Deze pagina is gemaakt door cliënten van De Twenmtse Zorgcentra.

Mediawijsheid

Rika, Joan en Elly
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