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Oh kan dat ook zo!?- Nr. 20 (maart 2022) 
Digitale tips die je leven makkelijker maken! 

 
De twintigste voorraad met digitale tips. De eerste negentien gemist?  
Scroll even door op www.burostrakz.nl/blogs en/of meld je aan voor de nieuwsbrief om er vanaf nu 

nooit meer 1 te missen.      
 
Het is de maand van de digitale fitheid! (Kijk eens op www.maandvandedigitalefitheid.nl)  
 
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. Ook dit keer heb ik weer veel tips binnengekregen! Superleuk, dank aan de gulle delers! 
 

Liever live tips met elkaar uitwisselen?  

Meld je dan aan voor de gratis online sessie op 7 april om 16.00 uur.  
Via deze link is het zo gepiept: Gratis online digitale slimmigheden uitwisselen - Buro Strakz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handige sneltoetsen 
Ik begin er meer en meer gebruik van te maken. Snelcodes. Onthouden is lastig, gebruiken is 
simpel. Ik heb weer wat nieuwe voor je verzameld. Probeer ze eens uit! 
 
- Windows + V klembord. Daar kun je de hele dag al je gekopieerde linkjes terug 

zien. Handig als je iets nieuws gekopieerd hebt en het oude daardoor kwijt bent. Gebeurt 

mij vaak.  

- Windows + D daarmee ga je direct naar je bureaublad. Nog een keer klikken en dan ben 

je weer terug 

- CTRL + Z is laatste actie ongedaan maken. Handig voor digicoaches om te leren aan 

digitale starters. “Geen paniek, alles kan hersteld worden”.  

 

Sneltoetsen in Outlook 

- CTRL + G in je Outlook-agenda en dan kun je de datum kiezen waar je heen wilt 

- Met CTRL + T ga je snel terug naar vandaag in je Outlook-agenda 

- Met CTRL + N maak je een nieuwe mail. 

- Met CTRL + Enter verzend je je mail.  

 

http://www.burostrakz.nl/blogs
http://www.maandvandedigitalefitheid.nl/
https://www.burostrakz.nl/agenda/gratis-online-digitale-slimmigheden-uitwisselen-2/
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*****sneltoets van de maand **** 
CTRL ALT R in Outlook. Mijn nieuwe favoriet! Je klikt op een mail en dan toets je de 

sneltoetsen in. Dan maakt ie een vergaderverzoek a.d.h.v. die mail. Dus jouw mail komt dan 

in het agendaverzoek  terecht waardoor iedereen weet waar de afspraak over gaat. 

Superhandig! 

Bron: Topefficciency.nl  

Linkje maken in Word of Outlook 

Je typt tekst. Die selecteer je, dan klik je op de rechtermuisknop, kiest hyperlink toevoegen 

en voegt bij adres het internetadres in. Kan ook met CTRL K. Ik kende het zonder sneltoets al 

in Word maar superhandig ook in de mail.  

 

Hyperlink linken naar telefoonnummer 

Wil je in een agendaverzoek bij locatie meteen het telefoonnummer kunnen bellen vanaf je 

telefoon? Typ dan bij locatie je telefoonnummer met tel: ervoor zoals in dit voorbeeld. 

tel:0621485535 en dan wordt het een hyperlink. Iemand opent de agenda, drukt op je 

nummer en is direct aan het bellen. Kan alleen vanaf je telefoon. 

 

Podcast over veiligheid op het internet 
Daniël Verlaan heeft een interessante podcast voor de liefhebbers over veiligheid op het 
internet ‘Ik weet je wachtwoord’ Podcast Luisteren (PodNL): Ik weet je wachtwoord. 
“In Ik Weet Je Wachtwoord onderzoekt techjournalist Daniël Verlaan ongelooflijke verhalen 
die online spelen. Elke aflevering duikt Daniël in een nieuwe zaak en gaat hij ook het gesprek 
met de hackers aan. Elke laatste woensdag van de maand verschijnt er een nieuwe aflevering 
in je app!” 

 
 

Nieuwe optie LinkedIn 
Tegenwoordig kun je meerdere foto’s toevoegen aan een LinkedIn-bericht. Via de app van 
LinkedIn (iOS en Android) Deze functie is binnenkort ook beschikbaar voor desktop 
gebruikers. Je app maakt er gelijk ook een leuke collage van. 
 
 

Later lezen? Artikelen of rapporten bewaren met Instapaper 
Ik ben blij met mijn nieuwe app! Ik zie regelmatig artikelen of rapporten die ik wil lezen maar 

waar ik dan op dat moment geen tijd voor heb. Dan is Instapaper handig.    
Je kunt Instapaper (geen relatie Instagram) het beste vergelijken met een knipselkrant. Als je 
deze app op je toestel zet, kun je ieder artikel dat je tegenkomt opslaan in Instapaper via de 
deelopties van Safari. Je klikt bijvoorbeeld op delen en dan deel je met Instapaper i.p.v. mail 
of WhatsApp. Je kunt ook linkjes mailen naar je instapaper-emailadres. Android en iOS.  

En dan leestijd inbouwen in je agenda      . Alternatief is de app ‘Pocket’ 
  

 

 Makkelijke taal gebruiken? 
Wil je een woord of tekst controleren op geschiktheid voor het gemiddelde taalniveau van 
Nederland (en dat ligt lager dan je denkt…), gebruik dan de website: www.ishetb1.nl  

 
 

tel:0621485535
https://podcastluisteren.nl/pod/Ik-weet-je-wachtwoord
https://www.iculture.nl/uitleg/safari/
http://www.ishetb/
http://www.ishetb1.nl/
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 Hoor wie appt daar kinderen?  
Je kunt per persoon het geluid van een nieuw bericht instellen. Dit doe je via het 
chatgesprek, vervolgens klik je op de persoon bovenaan het gesprek en daarna klik je op 
‘Achtergrond en geluid’. Onderaan dit scherm kun je het ‘Meldingsgeluid’ aanpassen. Dit kan 
ook met groepsgesprekken. 

 
 
 

 Voor de klusser! Het AR-meetlint van de IPhone 
Sinds de update sterk verbeterd. Een afstand meten met behulp van Augmented reality! Vet.  
• Open de app Meten (iOS) die automatisch op jouw IPhone staat 
• Volg de instructies op het scherm en beweeg jouw telefoon 
• Verplaats de witte cirkel op het scherm naar het object wat je wilt meten 
• Druk op het plusteken 
• Beweeg jouw telefoon tot het punt waar je wilt meten 
• Druk opnieuw op het plusteken 

 
 

 AirMeasure voor Android 
AirMeasure is een app die met dezelfde technologie werkt als de IPhone app, de 
toegevoegde realiteit. Deze app werkt ook met Android en heeft meer opties dan de IPhone 
heeft, zo zijn er wel drie modi om in te meten.  
 
 
 

Design-queen worden? 
Wil je eerst een goed plan maken voor het klussen en een interieur of plattegrond 
intekenen? De app Floorplanner helpt je! Goeie tip van @Lisette.  
 
 
 

Honderden rekentools op 1 site 
Je BMI uitrekenen? Je maandlasten voor een hypotheek berekenen of euro's naar 
Amerikaanse Dollars omrekenen? Op de website berekenen.nl vind je honderden 
rekenhulpmiddelen. 
 
 
 

Zoekmachine voor gratis afbeeldingen 
Creative Commons heeft een zoekmachine waarmee je naar gratis content zoeken in het 
publieke domein en onder Creative Commons-licenties. Creative Commons biedt auteurs, 
kunstenaars, wetenschappers, docenten en andere auteursrechthebbenden een keuze uit 
standaardlicenties waarmee de auteursrechthebbende bepaalt in welke mate zijn of haar 
werk verder verspreid, met anderen gedeeld of bewerkt mag worden. 
Op de nieuwe CC Search website zijn meer dan driehonderd miljoen afbeeldingen te vinden. 
Het grootste deel van de vrij te gebruiken afbeeldingen is afkomstig van Flickr. 
 
 
 
 
 

http://berekenen.nl/
https://ccsearch.creativecommons.org/
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Appen met jezelf 
Misschien doe je het de hele dag al, maar als je dingen niet wilt vergeten kun je WhatsAppen 
met jezelf. (Tikje typisch maar het kan). Je start een groepsgesprek of pakt een verouderd 
groepsgesprek waarin niet meer wordt gepraat. Vervolgens verwijder je alle deelnemers, 
behalve jezelf. En voilà: je hebt een gesprek met jezelf. 
De naam van de groep kun je vervolgens veranderen naar bijvoorbeeld ‘Notities’ of 
‘Reminders’. En de groepsafbeelding kun je natuurlijk aanpassen naar iets wat hierbij past. 
Erg handig om hersenspinsels en ideeën in op te slaan. 
Je kunt de groep ook uit twee personen laten bestaan en boodschappen benoemen. Zo maak 
je met je partner een boodschappenlijstje. Kan ook met Listonic (dank @Trudy) of Any.do 
(dank @Rianne of Google Keep (dank @Matthijs).  
 
 
Je kleurplaat tot leven brengen 
Voor mensen met kinderen of werkzaam met kwetsbare doelgroepen. De ColAR app! Die app 
brengt kleurplaten tot leven in Augmented reality. Die is gratis te downloaden in de iOS App 
store en de Google Play Store. Dank @Maaike!  
 

  
Heel veel succes met alle tips!  
 
Heb jij ook handige digitale tips?  

Nee, formuleer het niet alleen als goed voornemen voor jezelf, doe het nu echt!       
Mail ze naar info@burostrakz.nl en misschien zitten ze in de volgende ‘Oh kan dat ook zo?!’ 
 
 
Suzanne Verheijden, Buro StrakZ.  
Maart 2022 

https://itunes.apple.com/us/app/colar-mix/id650645305?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/us/app/colar-mix/id650645305?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix
mailto:info@burostrakz.nl

