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Overweldigd door andermans leven

ZelfexpressieContact houden

Anderen volgen Imago

Jan maakt deel uit van een grote familie. Zijn vrouw is overleden maar hij heeft twee kinderen 
en veel broers en zussen.

Eerst was Jan heel negatief t.o.v. digitale media maar nu wil hij hier mee leren werken. Hij zou 
graag meer op de hoogte zijn van wat er in de buitenwereld gebeurt. Hij wil nieuwe mensen 
leren kennen en contact houden met zijn familie. 

Jan heeft soms moeite om alle informatie te verwerken. Vaak geraakt hij overprikkeld. Onlangs 
was hij opgefokt na een paar uur het internet te volgen en had hij een uitbarsting. Hij wil nog 
steeds in contact blijven met zijn familie. 



32 jaar
Yusuf
Yusuf 32 jaar
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Profi elen fout interpreteren
Zelfexpressie

Contact houden

Anderen volgen

Imago

Yusuf is alleenstaand maar heeft wel een goede band met zijn familie. Hij wil volgend jaar 
graag terug gaan werken. Iemand vertelde hem onlangs dat nieuwe werkgevers altijd eens op 
je profi el kijken en daarom wil Yusuf graag dat zijn profi el er goed uitziet. Via sociale media 
kan hij hopelijk nieuwe mensen ontmoeten en een goede werkplaats vinden.  

Yusuf kan soms heel wantrouwig zijn. Als hij iets verkeerd begrijpt, kan hij heel boos worden. 
Zo was er onlangs iemand die een bericht online zette waarvan Yusuf dacht dat het een 
persoonlijke aanval was. Hij heeft uren online ruzie zitten maken en had het er heel moeilijk 
mee. Yusuf wil nog steeds zijn online contacten behouden.
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Zelfexpressie

Eigen imago in gevaar
Contact houden Anderen volgen

Imago

Christine is jong en woonde tot voor kort bij haar ouders. Sociale media zijn voor haar een 
makkie. Ze plaatst dagelijks foto’s van zichzelf en houdt zo haar vrienden op de hoogte van 
haar leven. Veel mensen volgen haar, ook mensen die ze niet kent. Christine vindt het leuk dat 
een foto online populair is en ze is vaak met haar gsm bezig.

Christine heeft soms buien waarin ze zich heel impulsief gedraagt. Ze weet dan niet goed meer 
wat aanvaardbaar is en gooit alles online wat in haar opkomt. Onlangs plaatste ze in zo’n bui 
een heel naakte foto van zichzelf online. Ze wil geen afstand doen van haar profi el.  
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Imago

Contact houden

Ongepaste dingen delen
Zelfexpressie

Anderen volgen

Frederique is mama van 2 kinderen die allebei naar school gaan. Ze gebruikt niet vaak sociale 
media, alleen om af en toe eens foto’s van haar familie en vrienden te bekijken. Haar kinderen 
hebben haar gevraagd om zelf ook foto’s te plaatsen. Frederique vindt het wel leuk om af en toe 
eens iets te delen uit haar leven. 

Frederique zit niet altijd in met hoe anderen zich voelen. Onlangs werd iemand van wie 
Frederique een gênante foto online had gezet heel boos op haar. Frederique dacht dat dit 
grappig was, maar nu bedenkt ze zich. Haar kindjes vinden het wel leuk om foto’s te zien en ze 
wil niet volledig stoppen.



https://www.kwetter.com/

KWETTER

Justine @JuJu
Nieuwe bril... Wat denken jullie?

IK @DeEchteIK
Amai poes, gij moogt vannacht wel bij mij slapen!!! ;) Geef 
maar eens uw nummer!!  

Een seksueel getint bericht is hier erg ongepast, Justine vraagt daar helemaal niet om. Bovendien kan 
iedereen je reactie zien. Waar en wanneer kan je wel een seksuele opmerking geven? 

Contact houden

Contact houden

Imago

Imago

Zelfexpressie

Zelfexpressie

Anderen volgen

Anderen volgen

POST JE DIT OP HAAR PROFIEL?

- - -



https://www.kwetter.com/

KWETTER

Inge @IkbenInge
Op stap met het 
gezinnetje!  Alles is 
perfect!

IK @DeEchteIK
Dat ziet er zalig uit! Ik wou dat ik dat ook had…

Het is niet omdat mensen gelukkige foto’s op hun profi el zetten, dat ze altijd gelukkig zijn. 

Contact houden

Contact houden

Imago

Imago

Zelfexpressie

Zelfexpressie

Anderen volgen

Anderen volgen

POST JE DIT OP HAAR PROFIEL?

- + -



https://www.kwetter.com/

KWETTER

IK @DeEchteIK
Het personeel kan ze kussen, met mij valt er niet te sollen. Als 
je er een probleem mee hebt hou je beter je bek.

Iedereen kan je profi el zien, ook familie, toekomstige werkgevers, begeleiders … Sta je ook zomaar 
met alcohol op de foto?

Contact houden

Contact houden

Imago

Imago

Zelfexpressie

Zelfexpressie

Anderen volgen

Anderen volgen

POST JE DIT OP JOUW PROFIEL?

+ +



https://www.kwetter.com/

KWETTER

IK @DeEchteIK
Toch wel even genieten, zo’n dagje strand.

Let erop dat niet iedereen je foto’s kan zien. Het is beter dat enkel de mensen die je vertrouwt ze kunnen 
zien. Dit kan je doen door je privacy instellingen aan te passen.

Contact houden

Contact houden

Imago

Imago

Zelfexpressie

Zelfexpressie

Anderen volgen

Anderen volgen

POST JE DIT OP JOUW PROFIEL?

Alleen zichtbaar voor vrienden.

+ +



https://www.kwetter.com/

KWETTER

IK @DeEchteIK
Vandaag met de paarden gaan rijden.

Het kan leuk zijn om iets van jezelf te delen als het kan. Zolang niemand herkenbaar is, schend je hun 
privacy niet.

Contact houden

Contact houden

Imago

Imago

Zelfexpressie

Zelfexpressie

Anderen volgen

Anderen volgen

POST JE DIT OP JOUW PROFIEL?

+ + +



https://www.kwetter.com/

KWETTER

TwerkT @TwerkT
Het onderhoudsteam gaat op daguitstap!

Contacten houden met oude collega’s kan helpen om in de toekomst weer banden op te bouwen.

IK @DeEchteIK
Veel succes, collega’s!

Contact houden

Contact houden

Imago

Imago

Zelfexpressie

Zelfexpressie

Anderen volgen

Anderen volgen

POST JE DIT OP HUN PROFIEL?

+ + +



https://www.kwetter.com/

KWETTER

Mijn berichten

Contact houden vanuit het centrum kan aangenaam zijn, maar laat je graag aan iedereen weten waar je 
verblijft? 

Jean @JeanJean
en hoe is het nog in de psychiatrische instelling?

Antwoord op het berichtje van @JeanJean...

IK @DeEchteIK

Contact houden

Contact houden

Imago

Imago

Zelfexpressie

Zelfexpressie

Anderen volgen

Anderen volgen

REAGEER JE OP JEAN?

+ -



https://www.kwetter.com/

KWETTER

Contact houden

Contact houden

Imago

Imago

Vriendschapsverzoeken

Zelfexpressie

Zelfexpressie

Anderen volgen

Anderen volgen

Je kent deze persoon niet, dus weet je niet wat die persoon van jou wil.
Het kan positief of net negatief zijn.

Manuel @Manu1
Wil jouw vriend worden!
Je hebt 0 gemeenschappelijke vrienden

Voeg toe als vriend

VOLG JE DIT PROFIEL?

- +



OPLOSSINGEN
profielen

Voor je iets online zet eerst laten 
nakijken door een begeleider

Voor je een foto van iemand 
online zet eerst vragen of dat 

oké is.

Je privéinstellingen veranderen 
zodat enkel je vrienden je 

berichten kunnen zien.

Geen foto’s delen waarop andere 
bewoners herkenbaar zijn.

Eerst een uurtje wachten voor je 
ergens op reageert.

Gênante foto’s van jezelf 
verwijderen.

Nooit ergens online op reageren 
als je kwaad bent.

Geen seksueel getinte dingen 
plaatsen.

Iemand een privébericht sturen 
wanneer je hem niet goed 

begrijpt.

Gebruik van sociale media 
beperken.

Met andere bewoners spreken 
over wat je op sociale media 

doet.

Je verontschuldigen als je 
anderen hebt gekwetst.
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Foto’s delen

Kunnen praten

Relaties

Gedeelde interesses
Contacten die herstel bemoeilijken

!

Jan gebruikt nog maar net sociale media. Zijn kinderen gaven hem vorig jaar een smartphone 
cadeau en toonden hem hoe hij met hen kon chatten. Sindsdien stuurt Jan dagelijks foto’s van 
zijn verblijf en zijn leven. Hij zou graag ook moppen en cartoons doorsturen die hij in de krant 
vindt. Jan krijgt zo het gevoel dat hij dichter bij zijn familie staat. Hij wil ook graag contact 
opnemen met wat oude vrienden. 

Jan probeert om te gaan met zijn verslaving en boekt veel vooruitgang. Onlangs kwam hij via 
sociale media echter opnieuw in contact met een oude kennis van hem die dealt. Dit bracht Jan 
enorm van slag. 



32 jaar
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Yusuf 32 jaar
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Kunnen praten

Relaties Foto’s delen

Gedeelde interesses

Ruzies en pesten

!

Yusuf voelde zich lange tijd eenzaam en onbegrepen. Sinds hij actiever met sociale media 
bezig is, lijkt dat wel te helpen. Hij heeft weer contact opgenomen met oude vrienden. Het lucht 
soms echt op om met hen te kunnen praten en hij kan online makkelijker dingen vertellen die 
hij in het echt moeilijk kan bespreken. Daarom zou hij graag ook eens praten met mensen die 
hetzelfde als hem meemaken.

Yusuf heeft in een chatgesprek ruzie gehad met een andere bewoner. Wanneer dit overgewaaid 
was, ontving Yusuf geen chatberichten meer van de andere bewoners. Blijkbaar is er een 
nieuwe chatgroep aangemaakt waar Yusuf geen deel van uitmaakt.
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Foto’s delen

Kunnen praten Relaties

Gedeelde interesses

Ongewenste berichten

!

Christine haar favoriete bezigheid is mode. Ze stelt graag nieuwe outfi ts samen en deelt dan 
via sociale media foto’s met haar vrienden. Sinds kort wil ze graag zelf kleren maken. Daar zou 
ze graag meer over praten en ze wil dingen leren van mensen die dezelfde passie delen. Via 
sociale media hoopt ze mensen te vinden die geïnteresseerd zijn in haar hobby. 

Onlangs stuurde Christine een foto van zichzelf in een nieuwe bikini rond. Ze had niet verwacht 
dat hier een aantal grove, seksueel getinte opmerkingen op zouden komen. Ze kreeg zelfs een 
ongewenste naaktfoto toegestuurd. Christine is enorm geschrokken door het voorval.
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Kunnen pratenRelaties

Foto’s delen Gedeelde interesses
Gevoelige informatie delen

!

Frederique is sociaal en mondig. Ze ligt goed in de groep en maakt snel vrienden. Toch wil ze 
met sommige mensen een betere band opbouwen. De laatste tijd wordt er in haar verblijf veel 
afgesproken via sociale media. Zo kan ze in de vrije momenten eens iemand uitnodigen voor 
een rustige wandeling en een babbel. Frederique hoopt dat ze zo een leuke vriendengroep kan 
opbouwen.

Frederique stuurt regelmatig iets leuk of grappig door naar andere patiënten. Onlangs stuurde 
ze een foto van een vriendin die op het toilet zat, wat ze zelf erg grappig vond. Deze foto 
verspreidde zich onder alle bewoners. Frederique haar vriendin is razend.   



https://www.kwetter.com/

KWETTER

Het kan wel helpen als je een therapeut rechtstreeks kunt aanspreken maar dat is niet zomaar gepast. 
Laten we hier goeie afspraken rond maken.

Liesbeth Vande Gintse @LiesbethVG
Therapeut

IK @DeEchteIK

Liesbethje, ik wil eens even praten met jou. Het gaat niet zo 
goed…

Kunnen praten

Kunnen praten

Relaties

Relaties

Foto’s delen

Foto’s delen

Gedeelde interesses

Gedeelde interesses

STUUR JE DIT NAAR EEN PERSONEELSLID?

+ -



https://www.wablief.com/

Wablief

Ook personeelsleden hebben recht op privacy, je kan niet zomaar foto’s van hen doorsturen.

Kunnen praten

Kunnen praten

Relaties

Relaties

Foto’s delen

Foto’s delen

Gedeelde interesses

Gedeelde interesses

IK @DeEchteIK

Daan van het personeel zijn haar is afgeknipt. 

Tom @Tompany

Toon eens?

STUUR JE DIT NAAR EEN MEDEBEWONER?

- -



https://www.wablief.com/

Wablief

Je kan niet zomaar ongevraagde opmerkingen en naaktfoto’s naar mensen sturen. Bovendien kunnen ze 
die foto’s doorsturen naar anderen …

Kunnen praten

Kunnen praten

Relaties

Relaties

Foto’s delen

Foto’s delen

Gedeelde interesses

Gedeelde interesses

IK @DeEchteIK

Hey, ben jij ook zo eenzaam vannacht? Er is bij mij op de 
kamer nog plaats hoor… ;) 

STUUR JE DIT NAAR EEN MEDEBEWONER?



https://www.wablief.com/

Wablief

Het personeel tegenwerken, werkt ook jezelf tegen. Dit kan niet helpen.

Kunnen praten

Kunnen praten

Relaties

Relaties

Foto’s delen

Foto’s delen

Gedeelde interesses

Gedeelde interesses

IK @DeEchteIK

Wat een bucht. Jaak zei in de groepssessie dat dit toch niet 
werkt. Ik ga dit niet nemen hoor.

STUUR JE DIT NAAR EEN MEDEBEWONER?

- -



https://www.wablief.com/

Wablief

Ook al heeft niet iedereen altijd zin, via sociale media kan je rap iemand uitnodigen. Vragen staat vrij. 

Kunnen praten

Kunnen praten

Relaties

Relaties

Foto’s delen

Foto’s delen

Gedeelde interesses

Gedeelde interesses

IK @DeEchteIK

Spreken we af om vier uur?

De koffi  e staat al klaar ;) 

Tom @Tompany

Als ik er zin in heb, heb net een moeilijk gesprek gehad.

STUUR JE DIT NAAR EEN MEDEBEWONER?

+ +



https://www.wablief.com/

Wablief

Andere bewoners rekenen er op dat ze hier veilig zijn. Als je foto’s doorstuurt en dingen deelt uit sessies, 
dan kwets je hun vertrouwen.

Kunnen praten

Kunnen praten

Relaties

Relaties

Foto’s delen

Foto’s delen

Gedeelde interesses

Gedeelde interesses

IK @DeEchteIK

Mathis heeft vandaag verteld over zijn zoon en hij heeft moeten 
blèten.”

STUUR JE DIT NAAR EEN MEDEBEWONER?

- - -



https://www.wablief.com/

Wablief

Ruzies praat je beter uit in het echt dan via sociale media. Omdat je niet altijd weet wat men bedoelt, kan 
je onnodig boos worden. Denk zelf: Bedoelde deze persoon het echt verkeerd?

Kunnen praten

Kunnen praten

Relaties

Relaties

Foto’s delen

Foto’s delen

Gedeelde interesses

Gedeelde interesses

IK @DeEchteIK

Het is bij jou thuis ook niet makkelijk zeker?

Tom @Tompany

Trut, je moet je niet beter voelen omdat we armer zijn dan jou!

STUUR JE DIT NAAR EEN MEDEBEWONER?

- -



https://www.wablief.com/

Wablief

Via sociale media heb je de kans om in contact te blijven met de mensen die er echt zijn voor jou.

Kunnen praten

Kunnen praten

Relaties

Relaties

Foto’s delen

Foto’s delen

Gedeelde interesses

Gedeelde interesses

Tom @Tompany

Hey makker, hoe gaat het ermee? Hoe was het vandaag?

Tom @Tompany

Zin om er over te praten?

IK @DeEchteIK

Frustrerend.

STUUR JE IETS TERUG NAAR JE VRIEND?

+ + +



OPLOSSINGEN
communiceren

Sommige contacten blokkeren.

Zeggen tegen een contact dat ze 
je met rust moeten laten.

Vragen of het oké is om 
seksueel getinte foto’s te sturen.

Nooit berichten sturen als je 
boos bent.

Toestemming vragen voor je een 
foto van iemand naar iemand 

doorstuurt.

Geen foto’s maken waar mensen 
op herkenbaar zijn.

Altijd even wachten voor je een 
bericht stuurt wanneer je kwaad 

bent.

Het persoonlijk zeggen als je 
een probleem hebt met iemand.

Praten over je sociale 
mediagebruik met anderen.

Vragen wat iemand bedoelt als 
je iets niet begrijpt.

Duidelijk maken wanneer je 
een bericht van iemand niet oké 

vindt.

Filters installeren voor sommige 
woorden of foto’s.
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De wereld

Eigen herstel

Interesses

Kennis vergaren
Persoonlijke info in gevaar

Jan komt uit een dorp in Limburg. Zijn familie woont daar nog steeds en Jan wil daarom op de 
hoogte blijven van wat er in het dorp gebeurt. Sinds kort heeft hij een sociaal netwerkaccount 
en hij volgt daarmee een aantal zaken, vrienden en politici. Hij wil graag meer weten over wat 
er in het dorp gebeurt.

Jan reageert ook vaak op berichten en nieuwsartikels. Hij denkt soms niet na over wat je wel 
en niet mag delen op het internet, zeker als hij kwaad wordt of geprikkeld is. Onlangs deelde 
hij online zijn wachtwoord.
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Interesses

Sociale mediastress

Yusuf houdt van koken, daar wordt hij rustig van. Op het internet zoekt hij regelmatig nieuwe 
recepten of tips. Sinds kort is hij lid van een online groep waarmee hij elke week gerechten 
uitwisselt. De groep praat vaak over een bakwedstrijd die ze volgen op tv. Yusuf heeft geen tv, 
maar vraagt zich af of hij de wedstrijd online kan volgen.

Yusuf is steeds meer bezig met de online groep maar kan niet altijd volgen. Hij heeft niet elke 
week de tijd om een nieuw recept te vinden en is ook niet mee met de bakwedstrijd. Hij heeft 
de indruk dat hij steeds meer zijn best moet doen online en hij heeft het hier moeilijk mee.

De wereld

Kennis vergaren

Eigen herstel



21 jaar
Christine
Christine 21 jaar
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De wereld

Eigen herstel

Interesses

Kennis vergaren
Schadelijk advies

Christine wil graag een job als ontwerper of tekenaar. Ze volgt daarom heel wat online pagina’s 
over design met tips en informatie. Via een professionele site probeert ze ook een aantal 
vacatures in de gaten te houden. Nu gaat ze op zoek naar advies dat haar kan helpen tijdens 
het solliciteren. 

Onlangs las Christine in een artikel dat je veel minder kans hebt om aangenomen te worden als 
je een psychiatrisch verleden hebt. Het artikel was niet erg geloofwaardig, maar haar motivatie 
is enorm gekelderd. 



Frederique
45 jaar

Frederique
45 jaar
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De wereld

Sensatie-berichten

Frederique is bezig met yoga. Ze mediteert regelmatig en zoekt artikels op over spiritualiteit. 
Volgens haar helpt dit om haar mentale gezondheid te verbeteren. Ze volgt online ook een 
aantal blogs en webpagina’s over gezondheidstrends. 

Op één van de blogs las Frederique dat vaccins en andere medicatie schadelijke gevolgen 
zouden hebben en dat dokters die informatie geheim houden. Ze denkt dat dit te maken heeft 
met haar eigen problemen en durft door dat ene artikel haar medicatie niet meer in te nemen. 

Interesses Kennis vergaren

Eigen herstel



https://securiweb.be/index.html

7 tips om je account te beveiligen

1. Kies een sterk wachtwoord
Vaak kiest men voor een geboortedatum of huisdier. Dit is 
echter makkelijk om te raden... 

Interesses

Interesses

De wereld

De wereld

Kennis vergaren

Kennis vergaren

Eigen herstel

Eigen herstel

Deze site ziet er duidelijk en betrouwbaar uit. De informatie kan zeker helpen.  

Securiweb
LEES JE DEZE SITE?

+ +



https://lotgenoten.net

Lotgenoten

Interesses

Interesses

De wereld

De wereld

Kennis vergaren

Kennis vergaren

Eigen herstel

Eigen herstel

Lotgenoten kunnen informatie geven over hun ervaring en helpen bij je eigen herstel. Wanneer de 
site wordt gemodereerd en het advies wordt goedgekeurd, kan je ervan uitgaan dat je de site kan 
vertrouwen.

Mijn verhaal, zo ging ik 
om met depressie en 
eenzaamheid…

Site gemodereerd

LEES JE DIT ARTIKEL?

+ +



https://nieuwvandaag.com/

Nieuwvandaag

Interesses

Interesses

De wereld

De wereld

Kennis vergaren

Kennis vergaren

Eigen herstel

Eigen herstel

Kijk eerst of iets er betrouwbaar uitziet voor je het leest. Dit is puur sensatie.

Cannabis is een wondermedicijn!
Lees meer...

Zeven dingen die psychiaters je niet vertellen over…

GELOOF JE DIT ARTIKEL?

- -



https://www.psychiatrischcentum.be/

Psychiatrisch
centrum

Wandelen goed voor lichaam en geest.

Interesses

Interesses

De wereld

De wereld

Kennis vergaren

Kennis vergaren

Eigen herstel

Eigen herstel

Je centrum kan via sociale media ook helpen bij het herstel.

Vrijdagmiddag gaan we wandelen in de bossen!

Dit is waarom wandelen gezond is… 

GELOOF JE DIT ARTIKEL?

+ + +



Interesses

Interesses

De wereld

De wereld

Kennis vergaren

Kennis vergaren

Eigen herstel

Eigen herstel

Valse pop-ups en reclame willen je aandacht trekken zodat je er op klikt. Je kan ze herkennen wanneer 
het een ongelofelijk bericht is waar je op moet verder klikken.

https://lotgenoten.net

Lotgenoten
Mijn verhaal, zo ging ik 
om met depressie en 
eenzaamheid…

Ongelofelijk! HIJ verdiende 
10.000 euro in een week met 

deze truc! Zijn geheim…

Klik om verder te lezen.
KLIK JE OP DIT ARTIKEL?

- -



https://www.thinspire.com/

Interesses

Interesses

De wereld

De wereld

Kennis vergaren

Kennis vergaren

Eigen herstel

Eigen herstel

Niet alle lotgenoten hebben het beste met je voor. Geloof geen schadelijke adviezen. 

Thinspire

Mijn nieuw fi guur laat mij 
enorm goed voelen over 
mijzelf!
Hier is hoe je een hele dag kunt doorstaan 
zonder iets te eten…

LEES JE DIT ARTIKEL?

- -



https://www.seebook.com/

Interesses

Interesses

De wereld

De wereld

Kennis vergaren

Kennis vergaren

Eigen herstel

Eigen herstel

Op sociale media worden heel vaak valse berichten verspreid. Je weet dat er iets niet klopt als er wordt 
gevraagd om het bericht te delen.

seebook

Kristel Verbeke, zangeres van K3, gestorven in een ongeluk in Parijs!

Hans
Rip ;’( 

DEEL JE DIT ARTIKEL?

+ -



https://www.thinspire.com/

Interesses

Interesses

De wereld

De wereld

Kennis vergaren

Kennis vergaren

Eigen herstel

Eigen herstel

Als iets te goed lijkt om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo! De makers van dit bericht zijn uit op je 
gegevens of je geld. 

Thinspire

Mijn nieuw fi guur laat mij 
enorm goed voelen over 
mijzelf!
Hier is hoe je een hele dag kunt doorstaan 
zonder iets te eten…

DEZE RUSSISCHE DAMES 
WILLEN DATEN MET JOU!

!!!REAGEER NU!!!

KLIK JE OP DEZE ADVERTENTIE?

- -



OPLOSSINGEN
informeren

Reacties lezen om te zien of 
anderen het bericht vertrouwen.

Een lijst maken van 
onbetrouwbare sites.

Met een begeleider praten 
wanneer je iets hebt gelezen.

Niet op berichten klikken die 
niet duidelijk zijn.

Geen roddelkranten lezen.

Eens extra opzoeken of iets juist 
is of niet.

Het nationale nieuws volgen.

Meerdere nieuwskanalen 
tegelijk volgen.

Je gegevens online geheim 
houden.

Niet op advertenties klikken.

Bepaalde sites of berichten 
blokkeren.

Maar een uur per dag 
rondsurfen en lezen.



Jan
66 jaar

Jan66 jaar
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Op de hoogte zijn

Zelfstandig zijn

Bezig blijven

Ontspannen
Overweldigd door andermans leven

Jan heeft niet altijd door hoelang hij al naar een serie aan het kijken is en wil vaak ook niet 
stoppen. Hij zet de ene na de andere afl evering op, tot laat in de nacht. Hierdoor is hij overdag 
heel moe en kan hij niet meedoen in de sessies.

Jan is een nieuwkomer op het internet. Hij vond al dat gedoe maar niets, tot zijn kinderen hem 
toonden dat je online ook video’s kan bekijken. Hij vond een aantal oude fi lms uit zijn jeugd die 
hij graag herbekeek. Jan is een fi lmfan en wil graag ook nieuwe fi lms en series volgen. Zijn 
kinderen gaven hem een account op een videosite, maar hij heeft soms nog moeite om ermee 
te werken.



32 jaar
Yusuf
Yusuf 32 jaar
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Escapisme

Yusuf gebruikt het internet ook wel om van zijn problemen weg te lopen. Wanneer hij naar zijn 
muziek luistert, hoeft hij niet na te denken over andere dingen. De laatste tijd zondert hij zich 
meer af en is hij vaak te laat voor groepssessies. 

Yusuf zoekt graag de rust op. Hij vindt het niet altijd makkelijk om met mensen om te gaan en 
surft op het internet wanneer het hem even teveel wordt. Online kan hij zich uren bezighouden 
door naar muziek te luisteren of spelletjes te spelen. Yusuf is een muziekliefhebber en zoekt 
graag nieuwe bands op. Hij zou graag online albums en spelletjes kopen, maar weet niet of dat 
kan.

Ontspannen

Bezig blijven Op de hoogte zijn

Zelfstandig zijn



21 jaar
Christine
Christine 21 jaar
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Bezig blijven

Ontspannen
Overdadig gebruik

Christine speelt ook een aantal gokspelletjes op het internet. Wanneer ze plots een spel 
wint, blijft ze inzetten. Zo is ze onlangs een paar 100 euro kwijtgeraakt door te gokken op het 
internet. 

Christine spendeert een paar uur per dag op het internet. Ze heeft weinig contact met vrienden 
en familie, maar vermaakt zich door rond te surfen, games te spelen en online naar kleren te 
kijken. Christine heeft het gevoel dat ze via het internet actief blijft en is daarom steeds op zoek 
naar nieuwe dingen om te ontdekken. Als ze een dag zonder internet moet doorbrengen, gaat 
ze zich snel vervelen.

Op de hoogte zijn

Zelfstandig zijn



Frederique
45 jaar

Frederique
45 jaar
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Op de hoogte zijn

Verleiden door aankopen

Frederique heeft soms heel impulsieve buien. Als er ergens fl itsende reclame opduikt, dan klikt 
ze daar onmiddellijk op. Onlangs liet ze zich verleiden om online 25 kledingstukken te kopen 
die ze eigenlijk niet nodig heeft. 

Frederique zit af en toe op het internet, vooral om fi lmpjes en foto’s te kijken. Samen met haar 
vriendinnen babbelt ze vaak over wat ze online hebben gezien. Ze kijken allemaal naar een 
detectiveserie en wanneer Frederique een afl evering heeft gemist, kan ze niet meepraten.  
Frederique heeft niet altijd zin om achter een computer te zitten, maar wanneer ze online, is 
heeft ze wel de tijd van haar leven.

Ontspannen

Bezig blijvenZelfstandig zijn



https://www.sandalo.com/

Interesses

Interesses

De wereld

De wereld

Kennis vergaren

Kennis vergaren

Eigen herstel

Eigen herstel

Als je iets kan terugzenden zonder probleem is er minder gevaar. 

SaNDALdo
Sneakers

Kleur: blauw
Niet tevreden? Gratis terugzending

€ 74,95
€ 67,45 incl. BTW

-10%

KLIK JE HIER OP?

+ + +



http://www.winwinwin.com/

Interesses

Interesses

De wereld

De wereld

Kennis vergaren

Kennis vergaren

Eigen herstel

Eigen herstel

Bijna niets is gratis! Door de gegevens die je invult, word je kwetsbaar.

WinWinWin

Vul de volgende vragen in en
ontvang je smartphone vandaag! 

Gratis
iPhone

KLIK JE HIER OP?

- -



Interesses

Interesses

De wereld

De wereld

Kennis vergaren

Kennis vergaren

Eigen herstel

Eigen herstel

Iets samen spelen met een andere bewoner kan helpen om banden te vormen. 

ZOU JE DIT SPELEN MET EEN MEDEBEWONER?

+ +



Interesses

Interesses

De wereld

De wereld

Kennis vergaren

Kennis vergaren

Eigen herstel

Eigen herstel

Dit soort spelen zijn speciaal gemaakt zodat je moet betalen wanneer je het meeste zin hebt om verder 
te spelen.

ZOU JE DIT SPELEN?

- + -



https://www.wablief.com/

Wablief

Karima @Karimari

Interesses

Interesses

De wereld

De wereld

Kennis vergaren

Kennis vergaren

Eigen herstel

Eigen herstel

Filmpjes naar elkaar sturen kan aangenaam en ontspannend zijn.

BEKIJK JE DEZE VIDEO?

Hey, hier een leuk fi lmpje van dansers met vuur!

+ +



Interesses

Interesses

De wereld

De wereld

Kennis vergaren

Kennis vergaren

Eigen herstel

Eigen herstel

Filmpjes naar elkaar sturen kan aangenaam en ontspannend zijn.

BEKIJK JE DEZE VIDEO?

vidbox
The series
Afl everingen vandaag bekeken: 7
Volgende afl evering begint in 12 seconden

- - -



https://www.wablief.com/

Wablief

Jeroen @Jerreke

BETAAL JE EEN MEDEBEWONER VOOR DEZE FILMS?

Hey, ik heb die fi lms die je wou zien op dvd. Wil je hem? Ik wil 
40 euro, dan stuur ik ze allemaal door.

Interesses

Interesses

De wereld

De wereld

Kennis vergaren

Kennis vergaren

Eigen herstel

Eigen herstel

Wees voorzichtig met je geld. Van waar komen deze fi lms? Waarom zou je 40 euro betalen voor digitale 
versies? Je wordt hier opgelicht! 

- -



https://www.songify.com/

LUISTER JE NAAR DIT LIEDJE?

Interesses

Interesses

De wereld

De wereld

Kennis vergaren

Kennis vergaren

Eigen herstel

Eigen herstel

Je kan altijd eens een lied opzetten om te ontspannen.

songify

The Beatles
Hey Jude

+ +



OPLOSSINGEN
ENTERTAINEN

Openlijk vertellen over je online 
activiteiten.

Timer zetten wanneer je online 
gaat.

Geen games spelen waarvoor je 
moet betalen.

Openlijk vertellen over je online 
activiteiten.

Regelmatig pauzes nemen bij 
online activiteiten.

Limiet stellen hoeveel geld je in 
een keer kan uitgeven.

Enkel series of fi lms samen met 
anderen bekijken.

Regelmatig pauzes nemen bij 
online activiteiten.

Vaste momenten afspreken 
waarop je online gaat.

Toestellen ’s nachts in aparte 
kamer laten.

Niet online gaan tijdens 
groepsmomenten en -sessies.

Vaste momenten afspreken 
waarop je online gaat.
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Eindfiche
profielen

1.  ....................................................

Vrienden of familie 
volgen.

Ik weet niet waar ik de 
juiste informatie kan 
vinden.

Infosessies van het 
personeel.

Goed overkomen. Ik heb problemen met 
wat anderen mij sturen.

Samen eens foto’s 
trekken.

Foto’s delen. Ik heb moeite om 
alles te begrijpen.

Het personeel kunnen 
bereiken online.

Contact houden. Ik weet niet of mijn 
gegevens veilig zijn.

Een groepsprofi el 
aanmaken.

Nieuwe contacten 
leggen.

Ik raak soms 
gefrustreerd. 

Eens praten met het 
personeel over sociale 
media.

Tijd verdrijven. Ik raak niet altijd op 
mijn profi elen.

Samen met het 
personeel je profi el 
bekijken.

Mezelf uitdrukken. Ik zie niet altijd als 
iets ongepast is.

Het centrum kunnen 
volgen online.

Foto’s kijken. Ik ken er niets van. Beter voorzieningen 
of wifi .
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4 4 4

3.  ...................................................

2.  ................................................... 4.  ...................................................

WAT WIL JE DOEN? WAAR HEB JE PROBLEEM 
MEE? 

WAT WIL JE DAT ER 
GEBEURD?



Eindfiche
Communiceren

1.  ....................................................

Afspreken met 
elkaar. 

Ik begrijp het niet 
altijd.

Advies van het 
personeel.

Kunnen praten als 
je boos bent.

Ik krijg ongewenste 
berichten.

Personeel kunnen 
contacteren.

Over interesses 
praten.

Ik wordt 
gefrustreerd.

Betere wifi / 
voorzieningen.

Romances. Ik zie niet altijd als 
iets ongepast is.

Samen een groep 
aanmaken.

Foto’s met elkaar 
delen.

Ik kan er niet altijd 
op.

Infomomenten door 
het personeel.

Vrienden maken. Ik heb contacten die het 
moeilijk mij maken.

Kunnen praten over 
je sociale media.

Kunnen lachen. Ik heb ruzie gehad 
met anderen.

Het centrum online 
kunnen volgen.

Nieuwe contacten 
leggen.

Ik weet niet wie te 
vertrouwen.

Filters op sommige 
berichten.
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3.  ...................................................

2.  ................................................... 4.  ...................................................

WAT WIL JE DOEN? WAAR HEB JE PROBLEEM 
MEE? 

WAT WIL JE DAT ER 
GEBEURD?



Eindfiche
informeren

1.  ....................................................

Feiten checken.
Ik weet niet waar ik de 
juiste informatie kan 
vinden.

Infosessies van het 
personeel.

Informatie delen. Ik heb problemen met 
wat anderen mij sturen.

Spreken over mogelijks 
valse berichten.

Nieuws volgen. Ik heb moeite om 
alles te begrijpen.

Het personeel kunnen 
bereiken online.

Bijleren. Ik weet niet of mijn 
gegevens veilig zijn.

Interessante artikels 
ontvangen van anderen.

Interesses volgen. Ik raak soms 
gefrustreerd .

Eens praten met het 
personeel over sociale 
media.

Info zoeken over 
eigen herstel.

Ik raak niet altijd op 
mijn profi elen.

Samen met het 
personeel je profi el 
bekijken.

Artikels lezen voor 
het plezier.

Ik zie niet altijd als 
iets niet klopt.

Het centrum kunnen 
volgen online.

Artikels lezen om op 
de hoogte te blijven. Ik ken er niets van. Beter voorzieningen 

of wifi .
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3.  ...................................................

2.  ................................................... 4.  ...................................................

WAT WIL JE DOEN? WAAR HEB JE PROBLEEM 
MEE? 

WAT WIL JE DAT ER 
GEBEURD?



Eindfiche
entertainen

1.  ....................................................

Muziek luisteren. Ik weet niet waar ik 
dit kan vinden.

Infosessies van het 
personeel.

Ontspannen. Ik heb problemen met 
wat anderen mij sturen.

Spreken over mogelijks 
valse berichten.

Leuke fi lmpjes 
kijken.

Ik heb moeite om 
alles te begrijpen.

Het personeel kunnen 
bereiken online.

Media kunnen 
delen met elkaar.

Ik weet niet of mijn 
gegevens veilig zijn.

Leuke media ontvangen 
van anderen.

Series volgen. Ik raak soms 
gefrustreerd .

Eens praten met het 
personeel over sociale 
media.

Gamen. Ik raak soms de tijd 
uit het oog.

Samen met het 
personeel je profi el 
bekijken.

Mezelf 
bezighouden.

Ik zie niet altijd als 
iets niet klopt.

Het centrum kunnen 
volgen online.

Dingen kopen. Ik ken er niets van. Beter voorzieningen 
of wifi .
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3.  ...................................................

2.  ................................................... 4.  ...................................................

WAT WIL JE DOEN? WAAR HEB JE PROBLEEM 
MEE? 

WAT WIL JE DAT ER 
GEBEURD?


