
Vragenuurtje 
online sociaal werk



Aanleiding

Andere wereld

Experimenterende sociaal werkers

Versnelling van digitaal sociaal werk

Grote zoektocht

Wat is bruikbaar, wat kan en wat mag

Laten we van elkaar leren



WhatsApp groep 
Digivaardig Sociaal Werk

Aanmelden? 

Stuur je mobiele nummer naar:

info@welzijn30.nl

Of app gelijk naar:

0644062029

mailto:info@welzijn30.nl


Programma

• Een paar spelregels

• Hoe heb je afgelopen week gewerkt?
• Welke digitale middelen heb je geprobeerd?
• Wat was succesvol? 
• Wat heb je nog meer geleerd? 
• Stel je vraag
• Handige zoekwoorden
• Handige links



Een paar spelregels
• Het doel is UITWISSELEN J

• Als je klaar bent met wat je wil zeggen, zeg ‘dat was het’ of ‘klaar’ (mute knop aan/uit)

• Als je even alleen wilt luisteren, zet je microfoon op ‘mute’

• Met veel mensen: alleen de persoon die spreekt, heeft de microfoon aan. Zo wordt je niet 
onderbroken en kun je rustig spreken.

• Als je wat wil zeggen, steek even je hand op, niet beginnen met praten.

• Als je iets wilt zeggen voor later in het gesprek, gebruik de chatfunctie.

https://krachtproef.org/uitgelicht/gedwongen-online-samenwerken-in-de-buurt-ervaringen-en-tips

https://krachtproef.org/uitgelicht/gedwongen-online-samenwerken-in-de-buurt-ervaringen-en-tips


Hoe heb je afgelopen week gewerkt?



Welke digitale middelen heb je geprobeerd?



Wat was succesvol? 



Wat heb je nog meer geleerd? 



Stel je vraag



Online

Videobellen

Tools

Meetings
Beeldbellen

Zorg

Thuiswerken

Innovatie

Handleiding

Digivaardig

AVG / GPDR

NEN7510 en ISO27001

Handige zoekwoorden

Thuisschool



Handige links
• https://www.digivaardigindezorg.nl Zelftest, veel kennisbladen, zelf leren

• https://www.smarthealth.nl/beeldbellen-zorg/ Overzicht downloaden

• https://krachtproef.org/uitgelicht Voor reflectie in crisis-tijd.

• https://www.bpsw.nl/dossiers/coronavirus/ Meer dan online sociaal werk

• https://www.zorgwelzijn.nl/thema/e-health/ Achtergronden

• https://www.sociaalwerknederland.nl Voorbeelden uit het land

https://www.digivaardigindezorg.nl/
https://www.smarthealth.nl/beeldbellen-zorg/
https://krachtproef.org/uitgelicht
https://www.bpsw.nl/dossiers/coronavirus/
https://www.zorgwelzijn.nl/thema/e-health/
https://www.sociaalwerknederland.nl/


Boek           €25,95

Te bestellen op:

• Managementbook.nl
(de link zit in de uitnodiging) 
• BSL-shop
• Bol.com

• Op woensdagen af te halen in Zeist 
met koffie en een goed gesprek J

www.welzijn30.nl

http://www.welzijn30.nl/



