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Oh kan dat ook zo!?- Nr. 12, (juli 2020) 
Digitale tips die je leven makkelijker maken! 

De twaalfde voorraad met digitale tips! De eerste elf gemist? Scroll even door op 
www.burostrakz.nl/blogs.  
 
We denken vaak al best wel digitaal vaardig te zijn en toch zijn er altijd weer tips waarvan je denkt: 
“Oh, kan dat ook zo!?”. Ik deel daarom regelmatig digitale tips die het leven makkelijker en leuker 
maken! Werk en privé! Ze zijn random en voor de een meer bruikbaar dan voor de ander. Daag jezelf 
eens uit en probeer tenminste 3 nieuwe dingen uit! Alleen, of met je team. #levenlangleren.  
 
In deze uitgave weer allerlei nieuwe toepassingen. Nieuw omdat ze over digitale zaken gaan die net 
pas beschikbaar zijn. Of nieuw omdat iemand uit mijn netwerk ze deelde of nieuw omdat ik ze nu pas 

ontdekt heb      . Dank weer aan de mensen die input geleverd hebben voor deze extra lange uitgave.  
 
   

Post-it boven je camera tijdens beeldbellen 
Moet je vaak presenteren of training geven in Teams of Zoom en heb je neiging om naar de 
mensen of je presentatie te kijken in plaats van naar de camera? Ten eerste: wees gerust. Je 
bent niet de enige. Ten tweede: ik zag een leuke tip op @Checkdiehack op YouTube.  
De presentator maakte een gaatje in een Post-IT en plakte die boven aan zijn scherm.  
Het gaatje zat precies over de camera heen. Teken er een gezellig gezichtje boven of gebruik 
een foto van George Clooney en je praat gegarandeerd de goede kant op!  

 
 
Schermtijd iPhone 
Let op: de volgende tip kan confronterende informatie opleveren. Je kunt op je telefoon zien 
wat je schermtijd was per dag en hoeveel tijd je aan welke app of websites besteed hebt. Je 
ziet hoe vaak je je telefoon opgepakt hebt en hoe laat je dat meeste deed. Je ziet hoeveel 
meldingen je kreeg en hoeveel berichten je ontvangen hebt. Dat is even schrikken. Maar het 
helpt wel met goede voornemens. Je kunt namelijk als je wilt voor jezelf of voor je kinderen 
een maximale schermtijd instellen.  
 

 
Snelzoeken op je laptop met Windows- S 
Een snelle manier om een document op je computer te vinden zonder dat je al je mappen 
hoeft te openen is de volgende: klik tegelijkertijd op de Windows-toets en de letter s en toets 
de documentnaam op het zoekscherm dat verschijnt. Klaar!  
Als je die combi op een Mac gebruikt met het appeltje heb je je document opgeslagen. 
Gebruik bij Apple om te zoeken Command-F. 
 

 
Event aanmaken op LinkedIn 
Wist je dat je naast een bericht ook een gebeurtenis aan kunt maken? Een training, een 
congres of een Webinar! Handig. Hoe? Ga naar je LinkedInpagina. Aan de linkerkant zie je in 
het klein de optie Events staan. Klik op het plusje. Vul al je gegevens in en sla het op!  
Het verschijnt als een bericht op je tijdlijn. Heb je een Nederlandse versie van LinkedIn?  
Soms ligt die qua mogelijkheden iets achter in timing dan de Engelse versie. Geduld in dat 
geval.  

 

http://www.burostrakz.nl/blogs
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Noise cancelling app Krisp  
Is de buurman aan het zagen, je dochter aan het zeuren of je man aan het zingen? Gebruik 
dan een app die je omgevingsgeluid filtert en dimt. De gratis versie dimt je geluid tot 120 
minuten per week op de iPhone, en 120 minuten per week op je computer. Heb je een 
Android? Gebruik dan de app Neutralizer. 
 
 
 

Kaart maken van foto in PostNL- app 
Op een simpele manier een postkaart versturen met foto’s vanaf je eigen telefoon? Dat kan 
nu ook met de PostNl-app.  Hoe werkt het? 

• Ga naar de tab 'versturen' in de PostNL-app, kies voor 'fotokaart' en vervolgens 'Ja, 
probeer nu' 

• Maak een foto of kies er één uit je fotobibliotheek. 

• Bewerk je fotokaart. 

• Schrijf een persoonlijke tekst op de achterzijde. 

• Kies je afleveradres(sen) en de bezorgdatum. 

• Betaal makkelijk en veilig met iDEAL. 
Succes! Ik zie hem vanzelf verschijnen ☺.  
 
 
 

Prikkelarm werken in Word met Focus 
Terwijl je in je Word-document werkt, kun je in de Focus-modus komen. Alle niet relevante 
informatie verdwijnt van je scherm. Je tekst blijft over. Tip van @Enny.  
1. Je kunt op het tabblad Weergave in het lint klikken en Focus kiezen 
De andere manier om dit te doen is: 
2. Onder aan je Word-toepassing kun je Focus op de statusbalk kiezen. 
 
 
 

Snelle toegang tot mappen en bestanden 
Wil je geen 6 x hoeven te klikken in de verkenner om bij je favoriete mapje te komen? Maak 
dan een snelle toegangslink door te klikken met je rechtermuisknop en dan op ‘Aan Snelle 
toegang vastmaken’. Je wist het misschien wel. Nu nog doen ☺. Dank @MarijkeBult. 
 
 
 
 

Knippen, kopiëren en plakken tussen je iPad, iPhone en Mac 
Je kunt materiaal, bijv. tekst of afbeelding tussen verschillende Apple-apparaten kopiëren. 
Je moet ingelogd zijn met hetzelfde Apple ID, verbonden zijn met Wifi en bluetooth  
ingeschakeld hebben: 
- Selecteren, kopiëren, plakken, knippen. That’s it!  
 
 

 

Telefoonbeamer  
Voor de gadgetfreak ☺ van je vakantiegeld.  
Een draagbare projector met Wi-Fi en bluetooth-luidspreker | GV1 die je aansluit op je 
telefoon. Film kijken op je muur, vloer of plafond. oftewel een telefoonbeamer! 
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Photofeeler, objectief de beste profielfoto kiezen 
Wil je een objectieve mening over welke profielfoto het beste weergeeft wat je uit wilt 
stralen? Photopeeler geeft net zoveel meningen als jij zelf ook geeft als deelnemer. Je helpt 
elkaar dus.  
En je kunt gericht invullen op welke eigenschappen je je foto beoordeeld wilt hebben.  
https://www.photofeeler.com/   
 
 

YouTubelink kopiëren vanaf bepaald tijdstip 
Handig als je voor een presentatie of een training maar een deel van de film wilt gebruiken. 
Hoe? Pauzeer de video op het moment waarnaar je wilt verwijzen.  
In de linkeronderhoek van de videospeler zie je de tijdmeter. 
Klik rechts in het videobeeld. Een uitklapmenu verschijnt met daarin een lijst met 
beschikbare opties. 
Klik op ‘Video-URL kopiëren vanaf huidig tijdstip’. Hierdoor wordt een koppeling naar een 
bepaald tijdstip in de video naar je klembord gekopieerd 
 
 

Voorwerpen herkennen op de app ‘Foto’s’ iPhone 
Je iPhone kan precies aflezen wat er op foto’s staat. De foto’s-app herkent duizenden 
objecten, scènes en gezichtsuitdrukkingen en hangt daar dan een categorie aan. ‘Bril’, 
bijvoorbeeld. Dat kun je testen door naar ‘Foto’s’ te gaan en bij ‘Albums’ op het zoekicoontje 
te klikken. Hier kun je allerlei trefwoorden invullen, maar als je het niet weet kun je ook 
beginnen met slechts een letter, de smartphone laat dan een lijst zien met trefwoorden met 
deze letter die in jouw album staan. Hiernaast werd gezocht op ‘bergen’. 
 
 

Ruzzle, je snelheid op peil houden met een woordspel 
Je snelheid op peil houden tijdens je vakantie en je woordenschat trainen?  
Een digitale variant van Boggle is het spelletje Ruzzle. Hierbij moet de speler binnen bepaalde 
tijd zoveel mogelijk woorden maken binnen het rooster van letters. Daarbij speel je tegen 
jezelf, willekeurige tegenstanders of (Facebook-) vrienden. De app is gratis te downloaden in 
de Play Store op een Android-telefoon of in de App Store op een iPhone of iPad. 
 
 

In Word tekst omzetten naar een tabel 
Te lui om een tabel te maken? Maar heb je al wel rijtjes info in Word? Dan is deze functie iets 
voor jou.  
• Selecteer in Word de tekst die je in de tabel wilt zetten. 
• Klik op het tabblad Invoegen. 
• Klik op Tabel. 
• Klik op Tekst naar tabel converteren. 
• Er opent een venster en hierin bepaal je diverse instellingen van de tabel. Standaard 

staan er al een aantal rijen en kolommen. Pas het aantal kolommen eventueel aan. 
• Bepaal onder ‘Lijstscheidingsteken’ welk teken de grens van een kolom bepaalt. Laat 

bijvoorbeeld ‘Tab’ geselecteerd staan als je de tekst hebt gescheiden met de Tab-toets. 
• Tik op OK om de tabel te maken. 
 

 
 
 

https://www.photofeeler.com/
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Leuke podcasttips privé 
Ik luister heel veel werkgerelateerde podcasts. (een soort radio-uitzending op je telefoon) 
Maar het is mooi weer. Veel mensen hebben vakantie dus….in deze uitgave podcasts die ook 
geschikt zijn voor je vrije tijd!  
 
Komen ze: 

• Met stip op 1: BOB (prachtige podcast!!)  

• Tante Jos 

• De showbizzmoord 

• Daders 

• Brand in het landhuis 

• De kasteelmoord 

• De moord op Patrick 

• El Tarangu 

• 100% inspiratie podcast 

• Man Man Man, de podcast 

• Boekenpodcast 
 

Succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb jij ook handige digitale tips?  
Deel ze via Twitter en tag me @suusnijmegen.  
Of mail ze naar suzanne@burostrakz.nl en misschien zitten ze in de volgende ‘Oh kan dat ook zo?!’. 
☺ 
 
Suzanne Verheijden, Buro StrakZ 

Gratis webinar zelf digivaardig worden! 
 
Vind je het leuk om dit soort tips met anderen uit te wisselen? Doe dan mee met het interactieve webinar van 
WGV Zorg en Welzijn! De eerste tips komen van mij, daarna leer je van elkaar.  
De eerstvolgende is op 8 oktober om 10.00 uur.  
Aanmelden kan op: 
https://wgvzorgenwelzijn.nl/actueel/op-verzoek-herhaling-en-vervolg-webinars-digitale-vaardigheden-1227  
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