
Tools om contact te houden in tijden van corona   

 
In tijden van social distancing blijven lotgenoten graag verbonden. Sociale afstand bewaren, 

betekent niet noodzakelijk sociaal isolement. Fysieke bijeenkomsten zijn even niet mogelijk, maar 

verenigingen kunnen zich uit de slag trekken met diverse communicatietools. Zo kan je een-op-een 

het gesprek aangaan of in groep met elkaar in contact blijven. 

Telefoneren 
Zoek het niet te ver. De gsm of de vaste telefoon is nog steeds een heel makkelijke manier om even 

te polsen hoe het met de ander gaat of om zelf een luisterend oor te zoeken.  

Whatsapp 

Je kan via WhatsApp ook een gesproken bericht achterlaten. Met gesproken berichten kun je direct 

communiceren met je contacten en groepen in WhatsApp. 

https://faq.whatsapp.com/nl/iphone/23702247 
 

Videobellen 

Praatbox 
Praatbox.be is een initiatief om mensen via videochat met elkaar in contact te brengen tijdens de 

lockdown. Met het ingeven van drie woorden maak je je eigen praatbox zonder account aan te 

maken. Je ontvangt een vaste weblink om met anderen af te spreken en te videobellen. 

https://www.praatbox.be/ 

Skype 
Skype is het meest gekend, maar je moet wel een account aanmaken. Je kan ook gewoon bellen 

zonder beeld.  

https://www.skype.com/nl/ 

WhatsApp 
Met de functie Videobellen kun je videogesprekken voeren met je contacten. Met de functie 

Groepsbellen kunnen maximaal 4 deelnemers elkaar videobellen. 

https://faq.whatsapp.com/nl/iphone/26000028/?category=5245237 

Messenger 
Je kan chatten met video en videogroepschats voeren.  

https://www.messenger.com/ 

Zoom 
Gratis 1-op-1 videobellen. Wil je in groep videobellen? Met het gratis account vergader je tot 40 

minuten met 3 of meer deelnemers. *De limiet van 40 minuten wordt tijdelijk opgetrokken tijdens 

de COVID-19-maatregelen voor bepaalde accounts, zoals onderwijsinstellingen. 

https://zoom.us/ 

Google Hangouts 
Praat een-op-een met iemand of nodig al je vrienden uit voor groepschats (tot 100 mensen) of 

videogesprek (tot 10 mensen). 

https://hangouts.google.com/  
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Facetime 
Video- en audiogesprekken op de iPhone, iPad of iPod touch: 

https://support.apple.com/nl-be/HT204380 

 

Geschreven contact: mailen, berichten sturen, chatten… 

E-mail 

Sms via gsm, smartphone 

Google Hangouts 
https://hangouts.google.com/ 

Messenger 
https://www.facebook.com/messenger/ 

WhatsApp 
Voer gesprekken een-op-een gesprekken of in diverse groepen.  

Zowel op je smartphone als op je computer: https://web.whatsapp.com/ 

Skype 
Via Skype kan je ook gewoon chatten.: https://www.skype.com/nl/ 

Instagram 
https://www.instagram.com/?hl=nl 

 

Meer inspiratie? 
Online vergaderen en onderwijzen van thuis: hoe doe je dat het best? 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/13/online-vergaderen-en-onderwijzen-van-thuis-hoe-pak-

je-dat-het-b/ 

11 tools voor videobellen & online meetings 

https://www.frankwatching.com/archive/2020/03/20/tools-voor-videobellen-online-meetings/ 
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