
Sterk online – hoe leg ik verbinding?
Digitale toerusting



Agenda

• Opening – waarom contact met jongeren?

• Hoe leg ik verbinding?
o Vorm
o Applicatie/programma

• Tips voor digitaal groepscontact

• Vragen bespreken en ervaringen delen

• Afsluiting



Ervaringen delen

Jeugdwerk in coronatijd:
hoe heb jij de afgelopen 

maanden ervaren? 



Welke vorm?

Groep Individu



Tip: leef mee!

› Verjaardag? In quarantaine? Overlijden in familie? Even geen club/JV?

› Schrijf een persoonlijk kaartje

› Pen 'm vol: meeleven, Bijbeltekst, bemoediging

› Doe er evt. een attentie bij: snoeprol, reepje chocola, etc.



Welke vorm?

Er is onderscheid tussen een onlinegesprek met beeld en geluid (2 richtings-communicatie), en een livestream (1 
richtings-communicatie). Zie de tabel voor meer informatie.

Apps Geschikt voor Doel Interactie
Zoom / Teams / Jitsi 
Meet / Google Meet / 
Google Hangouts

Onlinegesprek met beeld en 
geluid

Bespreking in kleine groep Actief gesprek mogelijk

YouTube / Facebook / 
Instagram / Platform 
eigen gemeente

Livestream, video-uitzending Een grote groep bereiken Voornamelijk zenden.
Reageren is live mogelijk



Welke applicatie?

App Beschikbaarheid Veilig Voordeel Nadeel Link
Microsoft 
Teams

Gratis voor non-profit en 
beschikbaar binnen het onderwijs

+ • Scholieren zijn gewend om 
hiermee te werken
• Platform biedt veel extra 
mogelijkheden

• Organisator moet account 
aanmaken

Link

Jitsi Meet Gratis onbeperkt gebruik tot 50 
personen

+ • Geen applicatie nodig
• Gesprek is makkelijk op te zetten
• Groepen kunnen van tevoren 
worden aangemaakt

https://meet

.jit.si/

Google 
Meet / 

Hangouts

Gratis en betaald. Bij een gratis 
variant stopt de sessie na 60 
minuten

+ • Makkelijk online te gebruiken • Betaalde software voor langere 
sessies

https://meet

.google.com/

Zoom Gratis en betaald. Bij een gratis 
variant stopt de sessie na 40 
minuten

- • Mogelijk om mensen in aparte 
groepen (breakout rooms) te 
zetten, voor groepsgesprek

• Je moet account aanmaken 
• Bij sommige organisaties 
verboden vanwege onveiligheid.
Betaalde software

https://zoom

.us/

https://www.microsoft.com/en/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://meet.jit.si/
https://meet.google.com/
https://zoom.us/


Verbinding maken

1. Start een nieuwe vergadering / meeting →maak een naam aan

2. Nodig jongeren uit:
• Deel de link van meeting onder de jongeren → appgroep
• Voer hun naam en mailadres in → ze krijgen een uitnodigingsmail



Belangrijkste functies in digitaal groepsgesprek

1. Gesprek beëindigen

2. Microfoon van jezelf dempen en aanzetten

3. Beeld van jezelf uitzetten en aanzetten

4. Chat

5. Scherm delen

6. Persoon aan gesprek toevoegen

7. Hand opsteken

8. Achtergrond vervagen

Jitsi Teams Google Meet



Tips voor digitaal groepsgesprek

Voorbereiding
• Gebruik een rustige omgeving. Kies weinig afleiding op de achtergrond en zo min mogelijk achtergrondlawaai 

(dat geeft ruis)

• Hou rekening met het licht. Zorg dat het licht in je gezicht straalt en niet van achteren (ga met je gezicht naar 
het raam zitten). Anders zien de anderen alleen je silhouet

• Zorg voor een goede internetverbinding

Tijdens het gesprek
• Luister goed naar elkaar en laat elkaar uitspreken. Juist in digitale groepsgesprekken is dit nog belangrijker dan 

in normale vergaderingen. En merk je dat iemand wat wil zeggen, maar er niet tussen komt? Probeer er ruimte 
voor te maken

• Spreek af, dat iedereen zijn/haar microfoon dempt die niet aan het woord is (dit kun je vaak ook zelf doen voor 
anderen)



Voorbereiding
Tip 1: Stel een duidelijk programma op. Bouw het op in onderdelen, zodat er variatie is. De spanningsboog van jongeren is digitaal beperkter dan op 
een normale avond. Onderdelen kunnen zijn:
• Opening
• Inleiding op thema/Bijbelgedeelte
• Plenaire groepsdiscussie (Lagerhuis/praatprogramma) 
• Gesprek in subgroepjes
• Samen kijken naar een lied / een paar leden zingen samen
• Ontspanning: digitaal spel / quiz 

Tip 2: Maak gebruik van technieken die voorhanden zijn. Denk bijvoorbeeld aan een livestream via geluid/beeld die in de kerk aanwezig is. Dit scheelt 
veel regelwerk, en de kwaliteit is vaak goed.

Tip 3: Als je tweezijdige communicatie wil, via videobellen, kies dan een applicatie (computerprogramma) die passend is. Neem bij voorkeur een app 
die jongeren ook voor andere doeleinden gebruiken. Dan zijn zij er al mee bekend.

Tip 4: Bereid de avond voor door met een klein groepje betrokkenen een testsessie te houden. Zo weet je zeker dat de techniek werkt en dat 
voorkomt verstoring of letterlijke ruis op de lijn. 

Tip 5: Stel voor elke onderdeel van het programma één iemand aan die de leiding heeft, dit voorkomt dat er onnodig door elkaar gepraat wordt, en 
geeft daarmee rust.

Tip 6: Overweeg per programmaonderdeel om de groep deelnemers op te splitsen. Dit heeft als nadeel dat er meer van de leiding gevraagd wordt. 
Het voordeel is wel dat je aandacht beter kunt verdelen en meer ruimte hebt om vragen te stellen en te beantwoorden. Een combinatie is ook 
mogelijk, een centrale inleiding en dit nabespreken in kleinere groepjes.



De avond zelf
Tip 7: Geef jongeren bij het digitaal binnenkomen even de kans om met elkaar te praten. Dit gebeurt op een normale avond ook. Zo 
kan iedereen zijn zegje doen, dit noemen we landen. Als leidinggevende kun je hier ook actief aan mee doen. Maak een 
persoonlijke opmerking of stel een geïnteresseerde vraag.

Tip 8: Degene die de leiding heeft geeft een duidelijk teken dat hij/zij begint. De microfoons van iedereen worden gedempt. Zo is 
alleen de leidinggevende aan het woord. Spreek af dat als iemand een vraag heeft, hij zijn hand mag opsteken en dat zijn 
microfoon dan opengezet wordt.

Tip 9: Leg helder uit wat er op het programma staat, zo geef je duidelijkheid wat jongeren kunnen verwachten. 

Tip 10: Bidden op afstand voelt onnatuurlijk. Met gevouwen handen praten tegen je laptop of tegen camera en microfoon. Toch is 
het een wezenlijk onderdeel van een JV-avond. Hiermee betoon je afhankelijkheid en het geeft onderlinge verbondenheid. Er kan 
gekozen worden om in kleine groepjes de avond af te sluiten.

Tip 11: Na de inleiding is er op een normale JV-avond vaak ruimte voor ontspanning. Bijvoorbeeld in de vorm van een groepsspel. 
Onderlinge competitie maakt het vaak leuk. Digitaal zijn hier ook oplossingen voor. Voorbeelden zijn:
• Bingo op afstand. Gebruik een digitaal spel of bezorg geprinte bingokaarten bij jongeren vooraf thuis
• Digitale escaperooms
• Digitaal teken- en raadspel. Bijvoorbeeld https://skribbl.io/?75AZbxvAFzFu
• Kahoot-quiz 



Na afloop van de avond
Tip 12: Evalueer als leiding/bestuur wat goed ging, en wat een volgende keer beter kan. Doe dit eventueel ook met een aantal 
jongeren, hoe hebben zij het ervaren?



Afsluiting

Marleen Vos
Jeugdwerkadviseur

Wim Klop 
Jeugdwerkadviseur

Vragen? Mail ons!
secretariaat@hhjo.nl

mailto:secretariaat@hhjo.nl


Optie: ‘deelnemers kunnen scherm niet delen’

› In Microsoft Teams bestaat de optie om scherm delen voor deelnemers uit te 

zetten. Dit gaat als volgt:

A. Kies ‘Vergaderopties’ B. Selecteer een optie bij ‘Wie kan presenteren?’



Optie: ‘deelnemers (niet) toestaan het dempen op te heffen’

› In Microsoft Teams bestaat de optie: deelnemers toestaan het dempen op te 

heffen. Als deze op nee staat kunnen deelnemers dus niet zelf hun microfoon 

aanzetten als ze iets willen zeggen.



Vraag over toegang Jitsi

› Heeft iedereen toegang tot de meeting als je de uitnodigingslink gedeeld hebt?

Antwoord: Standaard wel. Wil je dit niet, kies dan het oranje schildje 

(beveiligingsopties). Vervolgens kun je een lobby inschakelen. 

Een tweede optie is om een wachtwoord in te stellen.



Aantal deelnemers in beeld

› Standaard zet Teams maximaal 9 mensen in beeld. Via de optie ‘Grote galerie’ is 

dit uit te breiden. Dit leek niet iedereen te kunnen, waarom is onduidelijk.



Deelnemer vastpinnen
› Als je binnen Microsoft Teams een groot groepsgesprek hebt, kun je deelnemers 

‘vastpinnen’ (blijvend in beeld houden). Dat doe je door onderaan op de naam van 

betreffende persoon met de rechtermuisknop te klikken en dan te kiezen voor vastpinnen.


