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Sinds kort 
is Linda offi cieel 

MediaCoach, als eerste 
bij Gors en één van de eersten in 

Zeeland. Dat is niet zo maar, maar een 
bewuste keuze om veilig gebruik van internet 

voor zowel medewerkers als cliënten mogelijk 
te maken. “Ik ben bij Gors werkzaam als medewerker 
leren & ontwikkelen. Bij deze afdeling krijgen we steeds 
vaker signalen dat cliënten tegen problemen aanlopen. 
Veel cliënten zijn kwetsbaar, zéker ook op internet.” 
Linda en haar collega’s beseffen dat een cursus in een 
behoefte voorziet. “Maar, in een tijd, waarin de digitale 
veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen, vonden 
we het goed om ook naar onze eigen digi-vaardigheden 
te kijken. Om die reden ben ik gestart met de Nationale 
Opleiding MediaCoach. Ik vond het een ‘achtbaan’ aan 
ervaringen: de opleiding was buitengewoon veelzijdig en 
werkelijk alles wat met internet te maken had, kwam aan 
bod.”    

Cursus Veilig Online 
Inmiddels is Linda offi cieel MediaCoach en ligt de eerste 
cursus klaar om mee van start te gaan: de cursus Veilig 
Online. Deze cursus is in de eerste plaats bedoeld voor 
cliënten met een licht verstandelijke beperking. Linda 
werkt hard aan andere, aangepaste moeilijkheidsniveaus, 
zodat Gors hiermee verschillende doelgroepen kan 
bereiken. De cursus is toegankelijk voor cliënten van Gors 
en daarbuiten. “De eerste cursus is gestart in september 
en bestaat uit acht bijeenkomsten. We werken met een 
groepen van minimaal zes deelnemers”, legt Linda uit. 
Onderwerpen die in de cursus aan bod komen, zijn onder 
andere Social Media, Pesten, Game en Gameverslaving, 
Nepnieuws, Hoax en Clickbait en Grooming, sexting en 

sextortion. “Het zijn soms best ingewikkelde begrippen”, 
beaamt Linda, “maar we proberen alles zo eenvoudig 
en duidelijk mogelijk uit te leggen. Zoals de opgeblazen 
ballon, die heel duidelijk een fi lterbubbel uitlegt. We 
gebruiken veel plaatjes en fi lmpjes en er is veel interactie. 
Zo maken we cliënten bewust van de risico’s van internet. 
Natuurlijk zonder de kracht en de meerwaarde ervan te 
vergeten.”

Meerwaarde voor cliënten 
Dat laatste is voor Linda erg belangrijk. Ze ziet er niets 
in om cliënten bij het internet weg te houden. Juist 
omdat het hen ook heel veel kan brengen. “Veel cliënten 
waarderen deze digitale wereld, omdat hun handicap 
daar niet zichtbaar is. Je kunt zijn als ieder ander en 
dat is fi jn. Bovendien stelt het de cliënten in staat om 
makkelijk contacten te leggen. Digitaal een felicitatie 
aan iemand sturen, is soms makkelijker dan bellen of 
een kaart schrijven. Ook als familie ver weg woont, is 
internet ideaal. Bovendien zijn er tal van handige apps 
die het leven een stuk makkelijker kunnen maken.” 
Reden genoeg dus om het internet te omarmen, inclusief 
de bewustwording van de vele risico’s en nadelen die 
het met zich meebrengt. Wat dat betreft, is er ook bij 
haar collega’s nog een wereld te winnen. “Net zoals de 
cliënten, hebben ook veel medewerkers behoefte aan 
scholing. Dat is belangrijk, want juist de cliënten hebben 
baat bij herhaling en iemand die hen voortdurend op de 
juiste manier begeleidt. Ik vraag wel eens gekscherend 
aan collega’s wat ze doen als iemand na de cursus vraagt 
‘Ik heb nu alles geleerd over algoritmes, mijn fi lterbubbel 
zit vol, kun je samen met mij mijn cookies verwijderen? 
De meesten moeten hierop het antwoord schuldig blijven. 
Om die reden is het belangrijk om ook hen te scholen. 
Daarmee starten we in februari van het komende jaar.”
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Met een ballon gevuld met drie puzzelstukjes met picto’s  
geeft  Linda Vergouwen – Vermaire de fi lterbubbel van 
sociale media weer. Want, hoe kom je nu aan informatie 
over de afb eeldingen die niet in de ballon zitten? Dit is 
een voorbeeld van de manier waarop zij, als MediaCoach 
bij Gors, veilig internetten begrijpelijk maakt.
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‘Internet biedt 
meerwaarde als 
je de risico’s kent’ 

Linda 
MediaCoach 


