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MATRIX MOGELIJKHEDEN OM TE VIDEOBELLEN  

 

Programma Wat moet er op voorhand 
geïnstalleerd, gedownload, 
aangemaakt worden?  

Welke gegevens moeten 
vrijwilliger en anderstalige(n)  
uitgewisseld worden? 

Ondersteunende functies Voor wie? 

Whatsapp Vrijwilliger en anderstalige: (Gratis) 
app Whatsapp installeren op 
smartphone 

Vrijwilliger en anderstalige 

Telefoonnummers uitwisselen  

 

 • 1-1 

• 1-2/3/4 (beperkte 
groep) 

Viber Vrijwilliger en anderstalige:  (Gratis) 
app Viber installeren op smartphone 

Vrijwilliger en anderstalige 

Telefoonnummers uitwisselen  

 

 • 1-1 

• 1-2/3/4 (beperkte 
groep) 

Facebook Vrijwilliger en anderstalige 

• Via internetadres 
(facebook.com) of (gratis) 
Facebook app te downloaden 
op 
computer/tablet/smartphone 
 

• Facebook account aanmaken  

Vrijwilliger en anderstalige  

Vriendschapsverzoeken om 

facebookaccounts aan elkaar te 

koppelen  

 

(Mogelijkheid om  aparte account 

aan te maken) 

• Mogelijkheid om 
scherm te delen (indien 
vrijwilliger en 
anderstalige dezelfde 
device gebruiken) 

 

• 1-1 

• 1-2/3/4 (beperkte 
groep) 

 

Teams Vrijwilliger: 

• (Gratis) Teams App 
installeren op 

Vrijwilliger bezorgt een link aan 
de anderstalige. 
 

• Mogelijkheid om 
scherm te delen  

• Mogelijkheid om 
‘handje’ op te steken 

• 1-1 

• 1-2/3/4 (beperkte 
groep) 

• 1- grote groep  



computer/tablet/smart-
phone 

• Heeft een werk/school 
account nodig om een Teams 
vergadering aan te maken. 

 
Anderstalige(n): 
/ 

• Chatfunctie 
 

 

Skype Vrijwilliger en anderstalige:  

• (Gratis) Skype App installeren 
op computer/tablet/ 
smartphone 

 

• Skype account aanmaken 
 

Vrijwilliger stuurt eerste bericht 
naar anderstalige. Anderstalige 
accepteert bij recente chats. 
 
 

• Mogelijkheid om 
scherm te delen  

• Chatfunctie  

• Iedereen is zichtbaar 
 

• 1-1 

• 1-2/3/4 (beperkte 
groep) 

• 1- grote groep 
 

Praatbox Vrijwilliger maakt praatbox vaan op 
praatbox.be 
 
Enkel indien vrijwilliger en 
anderstalige via smartphone werken, 
moet de Jitsi app worden 
geïnstalleerd 

Vrijwilliger bezorgt link van 
praatbox of de drie woorden 
waarmee anderstalige kan 
inloggen in de praatbox 
 

• Mogelijkheid om 
scherm te delen  

• Chatfunctie 

• Mogelijkheid om 
‘handje’ op te steken  

• Via smartphone max. 4 
mensen zichtbaar, via  

• Iedereen is zichtbaar 
(computer) 

 

• 1-1 

• 1-2/3/4 (beperkte 
groep) 

 

Zoom Vrjjwilliger: aanmaken van een 
(gratis) Zoom account 
 
Enkel indien vrijwilliger en 
anderstalige via smartphone werken, 
moet Zoom app geïnstalleerd 
worden. 

Vrijwilliger bezorgt een link van 
de Zoom sessie aan de 
anderstalige. 
 

• Mogelijkheid om 
scherm te delen  

• Chatfunctie 

• Mogelijkheid om 
‘handje’ op te steken  

• Iedereen is zichtbaar 
(computer) 

• 1-1 

• 1-2/3/4 (beperkte 
groep) 

• 1- grote groep 
 

 


