Handleiding
Online meedoen

(zonder stress ☺ )

Inleiding
Herken je dit;
Je was 2020 net lekker begonnen; je ging eropuit, stond open voor nieuwe ervaringen, leuke
ontmoetingen. En toen kwam corona en viel ineens het sociale doek.
Daar zat je dan, thuis….
Voor ons als medewerkers van het Zelfregiecentrum is het herkenbaar. Wij moesten
namelijk enorm zoeken naar manieren om contact te krijgen en te houden met onze
bezoekers. Ook privé met vrienden en familie zochten we naar manieren om contact te
houden. Er bleek veel mogelijk, maar het was wel even een digitaal oerwoud waar we ons
doorheen moesten worstelen.
Inmiddels is het gelukt om ook online activiteiten aan te bieden. Daarbij gebruiken we Skype
als digitale omgeving.
Omdat we je graag online ontmoeten, delen we hier onze ervaringen met jou, zodat jij ook
makkelijk online mee kan doen.
Hopelijk zien we je gauw online!
Het Zelfregiecentrum Nijmegen

Hoe werkt het?

Eerst gaan we samen je doel bepalen;
Wat heb je nodig? Wat wil je graag digitaal gaan oppakken?
Je kan hier deze beslisboom voor gebruiken:

Ik wil digitaal:

Contact maken met anderen

Iets organiseren voor anderen

Ik leer het best:

Door zelf doen en uitproberen

Door nadoen en samendoen

Ik werk met:

Smartphone

laptop

tablet

En nu:
1. Wil je graag zelf aan de slag en heb je digitale middelen, lees dan de instructies in
deze gids en ga aan de slag, je kan het! ☺
2. Wil je graag zelf aan de slag, maar heb je geen digitale middelen, neem dan contact
op met Birgit, via secretariaat@zrcn.nl. Dan zoeken we samen naar een oplossing.
3. Wil je graag samen aan de slag, neem dan contact op met Annemieke,
a.vd.gronden@zrcn.nl. Wij zorgen ervoor dat er een online-coach telefonisch contact
met je opneemt. De online-coaches staan voor je klaar om je stap voor stap op weg
te helpen.

Onze online coaches
Omdat we je heel graag online willen ontmoeten, maar ook snappen dat je hier (nog) niet
vertrouwd mee bent, hebben we online coaches klaar staan. Zij kunnen jou telefonisch
ondersteunen bij het inloggen, maar ook bij het organiseren van een online-activiteit.
Wil je eerst even rustig oefenen, dat kan ook. Je kan dan de eerste paar keer alleen met de
coach afspreken. Jullie kunnen dan online kennismaken, een praatje maken, vragen stellen
en oefenen.
Wil jij hulp? Mail naar a.vd.gronden@zrcn.nl om je aan te melden of bel 024 – 7511120.
Peter
Hoi, mijn naam is Peter. Gezellig dat je mee wilt doen met
een van onze activiteiten die we online aanbieden. Best
spannend wanneer je dit voor het eerst doet.
Graag help ik je met het aanmaken van een
Skypeaccount. Ook wanneer je hierna nog vagen hebt over
het gebruik van Skype, dan help ik je daar graag bij.
Ik leg je rustig uit wat je doet, net zolang je zelfstandig Skype
kunt gebruiken!
Jaheed
Mijn naam is Jaheed Andishmand. Begin maart 2020 begon de coronacrisis. We moesten
allemaal thuis werken en kijken hoe we verder gingen. Dus kwamen we op idee digitaal
vaardigheden cursus te maken. Ik vond het ook lastig kijken hoe alles moest, maar na paar
weken had ik het onder de knie.
Ik en de stagiairs hebben een digitaal vaardigheden cursus
opgesteld.
Gelukkig konden we in 2020 de cursus fysiek geven in het
Zelfregiecentrum samen met de stagiairs.
Om aan de deelnemers te laten zien hoe ze digitaal aan de slag
kunnen aan activiteiten deel te nemen.
En het gaat de goede kant op maar sommige deelnemers
vinden het nog steeds lastig om digitaal te werken. Ik help je er
graag bij!
Sabrina
Hallo, mijn naam is Sabrina en ik stel me even voor:
Ik ben 40+ en moeder van een volwassen dochter. Ik ben al
een jaar of 6 bekend met het Zelfregiecentrum. Ik kwam in
het begin samen met mij maatje mee om eens te kijken bij de
bruisende vrijdag. Nu verzorg ik de open inloop op maandag
en bak dan wat lekkers. Om de dinsdag help ik mee met de
soep en lunch. Bij technische vragen over skype kunt u bij mij
terecht. Samen doorlopen we stapje voor stapje uw vraag,
zodat u uiteindelijk gezellig met ons mee kan doen! Ik hoop
tot snel!

Deelnemen aan de online inloop
Het Zelfregiecentrum is gestart met de online-inloop. Normaal gesproken kun je iedere
ochtend tussen 10u en 12u bij ons langskomen op de St. Jorisstraat 72 voor een kopje koffie,
het lezen van de krant, een praatje, een spelletje of een activiteit.
Eigenlijk is de online-inloop hetzelfde als onze gewone inloop, alleen zet je je eigen koffie en
thee
. Ook digitaal is er ruimte voor een praatje, maar er worden ook activiteiten
georganiseerd, zoals een quiz, het maken van gedichten, of iets creatiefs.
Als digitale omgeving heeft het Zelfregiecentrum voor skype gekozen.
Via deze link: https://www.zrcn.nl/kom-jij-ook-naar-de-digitale-inloop/ kun je hier meer over
de digitale inloop lezen. Er staat ook een link in waarmee je direct via skype bij de digitale
inloop. Het wijst zich (bijna) vanzelf:
Zo ziet het eruit op onze site:

Als je op die link klikt, kom je op dit scherm:

Er staat: Join as guest (doe mee als gast) hier kun je op klikken.
In dit voorbeeld staat ‘test’, hier kun jij je naam typen. Vervolgens klink je op ‘Join’

Je komt nu in het onderstaande scherm:

In dit voorbeeld staan de camera en microfoon uit. Je zet ze aan door de schuifjes naar
rechts te schuiven. Je bent dan zichtbaar en hoorbaar voor de andere deelnemers.
Vervolgens klink je op ‘start Meeting’. Je komt nu in de digitale inloop en wordt daar door
de gastvrouw en/of heer ontvangen. Veel plezier!
Deelnemen aan de Bruisende vrijdag
Tijdens de bruisende vrijdag worden er ook digitale activiteiten aangeboden. Hiervoor wordt
een andere link gebruikt:
https://join.skype.com/btLZth78H47D
Als je hierop klikt, kun je dezelfde stappen volgen zoals hierboven beschreven. Leuk als we je
dan online ontmoeten!

Werkt de link niet in dit document, kopieer hem dan, dat gaat als volgt:

Selecteer het adres; houd je linker muisknop ingedrukt en sleep nu over de link. Je arceert
de link nu als het ware, deze kleurt grijs. Klik vervolgens op de rechtermuisknop. Er
verschijnen verschillende opties, kies ‘kopiëren’.
Ga nu naar internet:

Ga met je muis in de adresbalk staan en klik op je rechter muisknop, er verschijnen weer
keuzes (zie afbeelding) kies ‘plakken’.

Het skype-adres verschijnt nu in de adresbalk, druk op enter.

Je komt nu in dit scherm:

Kies ‘skype openen’ en vervolgens ‘Join as guest’. De rest van de stappen ken je, die zijn
hetzelfde als hiervoor beschreven.
Voor de uitgebreide skype uitleg en hoe je skype kunt installeren hebben Jaheed, Julien en
Fleur een uitgebreide instructie voor jou gemaakt. Stuur een mailtje naar
a.vd.gronden@zrcn.nl en de instructie wordt naar jou verstuurd.

Een korte samenvatting:
Skype
Geschikt voor: contact maken met anderen / iets organiseren voor anderen
Nodig: smartphone/ tablet/ laptop, internetverbinding
Moeilijkheidsgraad: goed te doen
Max. aantal deelnemers online: afhankelijk van de kwaliteit van internet max. 4-6 anders is
het moeilijk goed aandacht voor elkaar te hebben als iedereen door elkaar praat.
Hulp nodig?
Neem contact op met de online coach via a.vd.gronden@zrcn.nl,. De coach zal je stap voor
stap ondersteunen.
En nu; vooruit met de pret!
Wat kun je bij ons doen?
Oké, nu weet je hoe je kan inloggen, maar waar kun je aan meedoen?
Tussen 11u en 12.00 u zitten onze gastvrouwen en -heren klaar om je online te ontvangen.
Hierbij een greep uit ons aanbod, het wisselt wel, dus houd onze website in de gaten of
neem contact op met een online coach voor het laatste nieuws.
Bijkletsen op maandag
Hoe was je weekend?
Wat zijn je plannen voor deze week?
Dialoog + doe-dinsdag
Ga in gesprek of ben samen creatief.
Wijze beweging woensdag
Wat is wijsheid? Soms gaan we hierover in gesprek, andere keren besteden we aandacht aan
een gezonde leefstijl met leuke oefeningen, dans of een mindfulness-oefening.
Dichterlijke donderdag
Samen een gedicht schrijven? Of alleen en dat aan elkaar voorlezen?
Het kan allemaal!
Bruisende Vrijdag
Het bruist online met muziek, creativiteit of een online drama-les. De tijden hiervoor zijn;
Online creatief atelier 10u
Drama 11.30
Muziek 13.30u
Je mag overal meedoen, meekijken/luisteren of je kiest
alleen waar je zin in hebt.
We geven ook online workshops. Houd onze site of
facebook daarvoor in de gaten, of vraag een online coach
wat het actuele aanbod is en bekijk samen wat bij je past.
We proberen steeds een gevarieerd aanbod te hebben en
we staan open voor nieuwe ideeën, zie volgende hoofdstuk.

Iets organiseren voor anderen
Heb je een leuk idee om online te organiseren? Laat het ons weten, daar worden we blij van!
Hoe pak je het aan:
1. Bespreek je idee met een online coach
2. Bepaal vervolgens:
• Wat ga je doen?
• Voor wie is het geschikt?
• Wat is het maximale aantal deelnemers?
• Wat heb jij nodig?
• Wat hebben zij nodig?
• Datum en tijdstip?
• Welke ondersteuning wens je?
3. Bepaal of je de link gebruikt van de online inloop:
• https://www.zrcn.nl/kom-jij-ook-naar-de-digitale-inloop/
• De bruisende vrijdag: https://join.skype.com/btLZth78H47D
• Of dat je liever een eigen link maakt (Dat leggen we je zo uit)
4. Maak een wervende tekst en mail die naar secretariaat@zrcn.nl , zij zorgt er dan voor
dat jouw activiteit onder de aandacht gebracht wordt via de nieuwsbrief, onze
website en facebook.
5. Wanneer je met jouw activiteit start, is dit handig om te weten:
• Spreek vooraf af dat iedereen in het begin zijn/haar microfoon uit heeft staan,
dit voorkomt ruis. Jij kan hierdoor rustig starten en uitleggen wat je gaat
doen.
• Afhankelijk van wat je gaat doen, kun je afspreken dat je een handje kan
opsteken als je iets wilt zeggen. Hierdoor voorkom je dat iedereen door elkaar
gaat praten (afbeelding van het handje zie je hieronder).
• Maak de activiteit niet te lang, een uur is vaak genoeg.
• Online is het vaak moeilijker om non-verbale communicatie te ‘lezen’, vraag
daarom regelmatig of alles duidelijk is, of er nog vragen zijn en noem mensen
bij naam, zodat iedereen ruimte krijgt om inbreng te hebben.
Handopsteken tijdens een online-activiteit:

Your hand is raised
Vertaling:Je hand is opgestoken

Een eigen link maken
Als je een activiteit gaat organiseren voor een kleine, vaste groep dan is het fijn om een
nieuwe link te maken. Gebruik je bijvoorbeeld de bestaande link van ‘de open inloop’, dan
kunnen er steeds mensen online ‘binnenkomen’, dit is soms fijn, als een activiteit een open
karakter heeft, maar kan ook onrustig en/of voelt onveilig voelen als er persoonlijke zaken
besproken worden.
Hoe doe je dat?

Start skype op en klik op vergadering. Er wordt nu een nieuw gesprek geladen:

Hier staat: Een nieuw gesprek maken…

Nu is je vergadering klaar. Dit ziet er standaard zo uit, maar je kan de naam wijzigingen, dit
doe je door in dit scherm te gaan staan en er iets nieuws in te typen, zoals; de online
breiclub.

Hier staat de link, alleen deelnemers die jij de link stuurt, kunnen deze gebruiken.
Je kan deze link met andere delen door hier te gaan staan. De volgende opties vouwen dan
uit:

Kies welke optie je prettig vindt, wij kiezen de eerste optie; link kopieren.
Vervolgens openen we onze mail en plakken deze link in de mail, zoals:

Als het goed is, staat niks je nu nog in de weg om een leuke online-bijeenkomst te
organiseren! Veel plezier!

Tot slot
We hopen dat we jou met deze gids op weg
kunnen helpen om ons ook online te
bezoeken.
Heb je nog vragen; de online coaches staan
voor je klaar!
We ontmoeten je graag binnenkort online!
Het Zelfregiecentrum Nijmegen.

