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Oh kan dat ook zo!?- Nr. 16, (juni 2021) 
Digitale tips die je leven makkelijker maken! 

De zestiende voorraad met digitale tips! De eerste vijftien gemist?  
Scroll even door op www.burostrakz.nl/blogs of (Nieuw!) meld je aan voor de nieuwsbrief om er 
nooit meer 1 te missen.  
 
Ik verzamel en deel 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 uit en probeer 
tenminste 3 nieuwe dingen uit! Doen helpt je om beter te onthouden. Alleen, of met je team. 
#levenlangleren.  
 
Deel de tips gerust met je collega’s of familieleden. Samen worden we steeds digislimmer.  
 

CoronaCheck-app: Vaccinatiebewijs toevoegen aan app 
Lekker actueel! Download de CoronaCheck-app voor iPhone of Android en zorg ervoor dat je 
de recentste versie (2.0 of nieuwer) hebt geïnstalleerd. Volg daarna onderstaande stappen. 
- Open de app en tik op 'Maak QR-code' 
- Kies voor 'vaccinatie' of een andere optie 
- Log in met je DigiD 
- Volg de stappen op het scherm 
CoronaCheck heeft een koppeling met de systemen van het RIVM én de GGD. Door in te 
loggen met je DigiD, worden de gegevens automatisch opgehaald en in de app geplaatst. 
Vanaf 1 juli kun je op deze manier ook een 'Herstelverklaring' aanmaken. Deze toont aan dat 
je in de afgelopen 6 maanden corona hebt gehad en daarvan hersteld bent. @Appletips  
     
 
Audioberichten in WhatsApp versneld afspelen? 
Sommige mensen sturen voiceberichten die grappig zijn, maar net iets te lang. Daar is een 
oplossing voor.  

• Pak je telefoon erbij en open WhatsApp; 

• Tik op het bekende driehoekje om het fragment af te spelen; 

• Een ‘1x’ verschijnt, tik daar op om de snelheid te verhogen; 

• Tik op ‘1,5x’ om de snelheid te verhogen naar ‘2x’. 

Gebruik het ook vooral voor de berichten die ik zelf inspreek      .  
@Androidplanet 

 
 
7 tips om de accu in je smartphone op de juiste manier op te laden 
Ik versleet accu’s en werd er geïrriteerd van. Ik ben me keurig gaan houden aan deze tips van 
de batterijvervanger en sindsdien gaat de accu een stuk langer mee! Mijn telefoon lag ’s 
nachts standaard de hele nacht aan de oplader en dat bleek de grootste boosdoener te zijn! 
1. Laad meerdere keren per dag kort op 
2. Laat je telefoon niet uren aan de lader liggen 
3. Gebruik je smartphone niet tijdens het opladen van de accu 
4. Pas op met hoge temperaturen 
5. Maak gebruik van instellingen die de batterij beschermen 
6. Schakel de donkere modus in en  
7. Gebruik lite-versies van apps.  
 
 

http://www.burostrakz.nl/blogs
https://apps.apple.com/nl/app/coronacheck/id1548269870
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rijksoverheid.ctr.holder
https://www.androidplanet.nl/wp-content/uploads/2021/04/accu-smartphone-opladen.jpg
https://www.androidplanet.nl/wp-content/uploads/2021/04/accu-smartphone-opladen.jpg


 

2 
 

70 gratis tips voor PowerPoint 
Ik heb een cursus PowerPoint gevolgd bij dit bedrijf. Ze delen op LinkedIn regelmatig tips 
over PowerPoint, maar geven ook gratis slides weg die je kunt downloaden. Met animaties er 
in die je heel simpel zelf kunt aanpassen voor jouw presentatie. Handig!  
Voor de tips: https://pptsolutions.nl/kennisbank/tips-tricks/ 
Voor de slides: https://pptsolutions.nl/template-weggever/ of  

https://pptsolutions.nl/weggever/ voor een leuke pauzeslide      .  
 
 
Invulbaar formulier maken in Word 
Wil je een formulier maken dat mensen in kunnen vullen en retour kunnen sturen zonder dat 
je een online tool hoeft te gebruiken? Dat kan. In Word!  
Je kunt aanvinkvakjes maken, een datumkiezer maar ook invulvelden. Lees de uitgebreide 
uitleg hier of hier.  
Succes!  
 
 
7 tips voor Spotify 
Wil jij:  
1 je volume verhogen? 
2 Spotify en Google Maps koppelen? 
3 de automodus gebruiken met grotere knoppen? 
4 Spotify als wekker gebruiken met Google Klok en wakker worden met je eigen muziek? 
5 in slaap vallen met je favoriete muziek? 
6 Data besparen terwijl je luistert naar Spotifymuziek? 
7 Artiesten blokkeren zodat die niet meer voorbij komen dan wel aangeboden worden? 
Kijk dan hier!         @Androidplanet 
 
 
Handige apps op reis 
Steeds meer landen zijn toegankelijk voor een vakantie! Veel mensen maken plannen of 
misschien ben je al wel onderweg. Ik geef je wat tips voor handige reisapps! 

• Spitwise, een app waarmee je alle kosten kunt verdelen als je met een groep op vakantie 
gaat. Dat kan ook met Wiebetaaltwat.  
 

• Reizigersrechten app: gaat er iets mis en wil je weten wat je rechten zijn? Binnen Europa 
kan dat met deze gratis app.  
 

• WifiFinder: wil je weten waar gratis WiFihotspots in de buurt zijn? Gebruik dan deze app. 
Let natuurlijk wel op de veiligheid en gebruik het niet om je saldo te checken. De app 
Open Signal is ene alternatief met hetzelfde doel.  
 

• Trip Advisor: waarschijnlijk ken je hem wel van naam, maar  gebruik je hem ook? Geen 
gelikte advertenties maar eerlijke meningen van andere reizigers voor de mooiste, 
leukste en lekkerste plakjes op vakantie in binnen-of buitenland.  
 

• Google Translate: even de menukaart scannen en het gerecht wordt vertaald in het 
Nederlands. Zo weet je zeker dat je kippenborst in plaats van kikkerbillen bestelt. 
 

• Pompmeister: wijst je naar het goedkoopste tankstation.  
 

https://www.linkedin.com/in/ferrypereboom/
https://pptsolutions.nl/kennisbank/tips-tricks/
https://pptsolutions.nl/template-weggever/
https://pptsolutions.nl/weggever/
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/formulieren-maken-die-gebruikers-in-word-kunnen-invullen-of-afdrukken-040c5cc1-e309-445b-94ac-542f732c8c8b
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/formulieren-maken-die-gebruikers-in-word-kunnen-invullen-of-afdrukken-040c5cc1-e309-445b-94ac-542f732c8c8b
https://www.androidplanet.nl/tips/spotify-tips-android/
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Passen de pasjes niet meer in je portemonnee? 
Iedere keer hopeloos op zoek naar de juiste klantenkaart als de verkoper erom vraagt?  
Een overvolle portemonnee door alle pasjes van verschillende winkels? Stocard biedt de 
oplossing. In de app sla je gratis al je klantenkaarten digitaal op. Met de scanner maak je 
eenmalig een foto van je klantenkaart en voeg je hem binnen een paar seconde toe.  
Vanaf dat moment heb je ze altijd bij de hand. In de winkel pak je je smartphone erbij en laat 
je je scherm scannen voor een snellere transactie.    @www.mobiel.nl  
 

 
Succes! 
 
No more excuses. Gun jezelf de tijd om een diva te worden! 
Ik merk dat mensen blij worden van de tips. En allerlei leervragen hebben. En hun applicaties maar 
half benutten. Maar deze mensen roepen ook dat ze geen tijd hebben om digivaardiger te worden. 
Tijd is prioriteit in dit geval. We hebben het allemaal druk. Plan het daarom in in je agenda en volg 
een cursus, bekijk een tutorial of scroll eens door de helpfunctie van je applicaties! Korte termijn 
investeren = voor lange termijn profiteren! 
 
Liever live tips met elkaar uitwisselen? Meld je dan aan voor de gratis online sessie op 23 
september 2021: Gratis samen online digitale slimmigheden uitwisselen - Buro Strakz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb jij ook handige digitale tips?  

Nee, formuleer het niet alleen als goed voornemen voor jezelf. Doe het nu echt!        
Mail ze naar suzanne@burostrakz.nl en misschien zitten ze in de volgende ‘Oh kan dat ook zo?!’.  
 
 
Suzanne Verheijden, Buro StrakZ 
Juni 2021 

https://www.burostrakz.nl/agenda/gratis-samen-online-digitale-slimmigheden-uitwisselen/
mailto:suzanne@burostrakz.nl

