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Thema: constante verandering van computerprogramma’s en wachtwoorden.
De groep is gelukkig niet te groot zodat iedereen voldoende aan het woord kan komen.
Ook vanmiddag is de sfeer weer gemoedelijk. Het maakt niet uit met welke bagage je bent gekomen.
Gebruiksvriendelijker
De veranderingen van computerprogramma’s levert bij de jongeren nauwelijks problemen op, omdat zij
van jongs af aan al gewend zijn aan veranderingen. Doordat jongeren dagelijks veel tijd met de computer
bezig zijn hebben zij minder last dan de ouderen die de computer af en toe eens gebruiken.
De computer wordt dan ook steeds meer als vriend gezien. Computerprogramma’s worden steeds
gebruiksvriendelijker en ondersteunender. Vaak komen er suggesties bij de juiste spelling wat het
haatgevoel naar de computer doet afnemen.
Wachtwoorden
Tot enkele jaren geleden werd één wachtwoord voor veel verschillende sites gebruikt. Tegenwoordig is dit
onveilig en moet je wel veel wachtwoorden hebben. De mens wordt steeds creatiever met het maken van
veel wachtwoorden. De Netwerkmiddag zorgt dat iedereen van elkaar leert om simpele, maar wel veilige
wachtwoorden te maken.
Nu een opsomming van de problemen waar de netwerkers tegenaan liepen bij het gebruik van
computerprogramma’s en wachtwoorden. (Dit is het gedeelte voor de pauze)
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Websites kennen zoveel doorklikmogelijkheden dat men de weg kwijt raakt en de volgende keer op
dezelfde manier terug te keren naar de ‘eindpagina’ is moeilijk. Het kost zoveel tijd dat er wordt
afgehaakt.
De wachtwoorden uit elkaar houden. Wat hoort nu waar bij?
Pagina’s die de Engelse termen gebruiken zorgen voor verwarring
Bij het afdrukken zijn er zoveel opties verstopt achter de tabbladen dat het pas na veel doen het
duidelijk is wat het eindresultaat gaat worden
Gemeente met DigiDcode waar naar verloop van tijd je weer een ander wachtwoord moet
gebruiken die moet voldoen aan tig voorwaarden.
Bij het intoetsen van het wachtwoord zie je *** en bemerk je niet dat bijvoorbeeld Caps Lock
aanstaat, terwijl je wachtwoord in kleine letters is
Bij facebook moet je eerst lid worden en dan moet je eerst denken aan heel veel opties. Teveel, dus
maar geen lid worden. Als je niet op facebook zit is er ook geen probleem hoe je op berichtjes moet
reageren.
Als de computer vastloopt niet weten hoe is op te lossen, terwijl anderen zeggen dat is heel simpel.
De computer confronteert je soms ook met wat je niet kunt. Toegeven is lastig. Moet je het de
ander wel vertellen? Soms komen dan ook oude faalgedachten weer naar boven.
Als je al vaker om hulp heb gevraagd om dingen die voor de ander simpel zijn wordt de drempel
steeds hoger om hulp te vragen.
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Een agenda op de computer is handig, maar het kan ook makkelijk fout gaan. Zoals het overzetten
van items. Als het niet lukt is niet te begrijpen wat er fout ging, dus is het nog lastiger om hulp te
vragen.
Anderen zeggen: dat is toch normaal, ik stuur je wel even een link, weet je dat dan nog niet?!?!
Als je het niet gewend bent moet je alles leren. Veel lezen is saai, automatiseren lukt niet zo
makkelijk
Gaat het af en toe fout, dan ben je geneigd steeds minder met de computer te doen.
Onthouden gaat niet vanuit de cognitieve kennis, maar vanuit de beweging die je maakt tijdens het
intoetsen van je pincode.
Met stress lukt nog minder op de computer, terwijl het dan juist het snelst moet gaan
Iconen zijn makkelijker te onthouden dan woorden. Verandert echter het icoontje dan is er even
stress.
Foto’s terugvinden op facebook is een ramp. Wat moet ik allemaal aanklikken om er te komen?
Het wachtwoord werkt niet meer. Waar zit de fout? Ik kan niks meer. Fouten tijdens het intoetsen
merk je in eerste instantie niet op, omdat je niet ziet wat je doet.
Oude wachtwoorden vervallen. Het kost tijd voordat je in je hoofd de nieuwe hebt.
De computer is soms je vriend, soms je vijand. Gelukkig oordeelt de computer niet en kun je wel 20
keer iets opnieuw intoetsen.
E-mails niet lezen. Teveel tekst, dus stress. Soms lastig te zien welke belangrijk zijn.
De ander zegt bij uitleg: “Het is zo makkelijk. Je hoeft het niet allemaal op te schrijven.” Dat geeft
onbegrip, omdat er dan weer geen overzicht is als je het later nog eens wilt doen.

Na de pauze
Wat kan een oplossing zijn;
• Wachtwoorden een vast en een wisselend deel geven. Bijvoorbeeld als laatste letter een a, daarna
een b, een c. Ben je bij de z , dan doe je dit vooraan.
• Het wisselende deel is jouw geheim. De wisselende delen kun je opschrijven of in een mapje
plaatsen
• Bedenk altijd logische variabelen voor het geval dat je stress hebt, zodat je in ieder geval het
wachtwoord weet
• Maak een apart mapje bij je e-mail waarin je wachtwoorden zijn opgeslagen. Het is dan een
kwestie van kopiëren en plakken, en je maakt geen intoetsfout.
• Begin een cijferwachtwoord met #
• Gebruik altijd het zelfde leesteken in een wachtwoord
• Snap je de werking van een programma niet? Op Youtube staan tig voorbeelden hoe iets werkt,
bijvoorbeeld Wat is het teken van delen in Excel? Er staat altijd wel een filmpje dat het op de
manier uitlegt die jij begrijpt.
• Googletranslate kan helpen een pagina te vertalen
• Cdroms leggen aan ouderen op een simpel manier uit hoe een programma werkt.
• ABNAMRO laat je zelf je wachtwoord kiezen. Het is zelfs bij de pinautomaat, daarna nog te
verwijderen. Neem bij je pincode de geboorte datum van je kind of partner. Is het pinpad een keer
anders dan weet je in ieder geval de getallen in de juiste volgorde.
• Twijfel je of je wel op LinkedIn wil, laat het je dan uitleggen door iemand die er al wat langer mee
werkt. Zo kun je bepalen of het jou wat lijkt.
• Zit je op een website met veel doorklikpagina’s maak dan steeds PRINT SCREEN, zodat je de
volgorde nog weet als je er later nog eens naar terug wilt.
• Mail die je ongewenst blijft krijgen? Beantwoord ze steeds ‘leeg’ dan gooit de verzender je er
vanzelf wel een keer uit. In sommige mails kun je onderaan ook aangeven dat je je afmeldt.
• Gebruik filter bij je e-mailontvangst, desnoods een privémailadres en één voor nieuwsbrieven
• Op sommige telefoons is in te stellen dat er een (ander) geluid is bij privémails.
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