
Digitale vaardigheden

Tips: digitale vaardigheden 
Animatievideo ter introductie van het 
thema, inclusief tips.

Hoe gebruik jij sociale media? 
Quiz met stellingen die resulteren 
in een type gebruiker: de starter, de 
nieuwsgierige volger of de sociale 
media fan.

Pas op voor fraude 
Oplichting via WhatsApp, e-mail en 
sociale media.

Zoek en vind op internet 
Cookies, zoekfunctie, veel gestelde 
vragen, openen in een nieuw tabblad, 
contact opnemen, website opslaan.

Veilig online winkelen 
Veilig website herkennen, kopen op 
afbetaling, cookies en reclame.

Vloggen met je smartphone 
Wat is vloggen en hoe maak je een 
goede vlog?

Video’s met medewerkers 
Over digitaalvaardiger worden en 
over het gebruik van de smartphone.

Festival-app 
Sterk aan het Werk 
Online activiteiten via 
www.lerenwerktvooriedereen.nl

Prettig samenwerken

Tips: prettig samenwerken 
Animatievideo ter introductie van het 
thema, inclusief tips.

Wat voor collega ben jij? 
Quiz met stellingen die resulteren in 
een type collega: de rustige collega, 
de gangmaker of de aanvoerder.

Samen op sociale media 
Privacy-instellingen, reageren op    
(onaardige) berichten, berichten      
(laten) verwijderen.

Iedereen is anders 
Autisme, lichamelijke beperking,    
faalangst.

In gesprek 
Jouw ontwikkeling, verlof aanvragen, 
als iemand boos is.

Video’s met medewerkers 
Zorgen voor een prettige werksfeer, 
praktijkvoorbeelden.

Festival Sterk aan het Werk
Ontdek hoe leuk leren kan zijn in de 

gratis Festival-app, geschikt voor smart-

phone, tablet en pc. De webapp bevat 

oefeningen, puzzels en video’s. Een 

activiteit duurt maximaal 10 minuten. 

Bij elke activiteit kun je een muntje 

verdienen. Verzamel ze allemaal!

Hoe werkt het?
Ga naar www.lerenwerktvooriedereen.nl. 

Klik op start, kies een thema en kies een 

activiteit. Optioneel kunnen teksten worden 

voorgelezen. Inloggen is niet verplicht, 

maar een gratis account heeft voordelen. 

Je voortgang wordt dan bijgehouden én je 

kunt een bewijs van deelname downloaden. 

De app snel terugvinden? Zet deze dan 

op het startscherm van je telefoon. In de 

app wordt uitgelegd hoe je dit kunt doen. 

Bekijk ook de introductievideo in de app.



Taal & cultuur

Tips: verschillende talen en culturen 
Animatievideo ter introductie van het 
thema, inclusief tips.

Woorden op het werk 
Arbeidsovereenkomst, cao, verlof, ver-
zuim, pensioen, ondernemingsraad.

Gebarentaal 
Gebaren rondom veiligheid, gebaren 
herkennen en nadoen.

Nederlandse spreekwoorden 
Als twee druppels water, de prins op 
het witte paard, van de vloer eten, 
na regen komt zonneschijn, met het 
verkeerde been uit bed stappen, als 
de kat van huis is, dansen de muizen 
op tafel, een addertje onder het gras.

Een andere cultuur 
Eetgewoonte, afspreken, suikerfeest.

Video’s met medewerkers  
Video’s over verschillende culturen, 
taalambassadeurs en het leerplein 
van de bibliotheek.

Geld & rekenen

Tips: geld en rekenen 
Animatievideo ter introductie van het 
thema, inclusief tips.

In gesprek over geld 
Geldzorgen, betaalachterstand, 
gokspelletjes, gratis advies krijgen.

Geldhulp 
Administratie op orde, hulp bij 
brieven lezen, toeslagen, advies en 
hulp bij geldzorgen.

Geld uitlenen 
Wel of niet uitlenen?, nee zeggen, 
afspraken maken over terugbetalen.

Slim omgaan met geld 
Geld besparen en duurzaam bezig 
zijn, energie besparen, minder plastic, 
voedselverspilling voorkomen.

Video’s met medewerkers 
Omgaan met schulden, 
praktijkvoorbeeld.

 LeReN WeRkT 
vOOR iEDErEeN!

Gezond & veilig werken

Tips: gezond en veilig werken 
Animatievideo ter introductie van het 
thema, inclusief tips.

Zorg goed voor jezelf 
Persoonlijke hygiëne, gezond eten, 
ontspannen, geen stress, genoeg 
slapen.

Veilig op het werk 
Verkeersborden, waarschuwings borden, 
gebodsborden, verbodsborden.

Bewegen en ontspannen 
Wandelen, dansen, zit-fit oefeningen, 
ontspannen.

Veilig werken en leven 
Ziek van de warmte, tekenbeet, 
snijwond, brand, enkel verzwikken.

Video’s met medewerkers 
Gezond en met plezier aan het werk, 
stress voorkomen, praktijkvoorbeelden.



Wist je dat er op de WERK-portal.nl ook 
korte leersnacks te vinden zijn?  
De leersnacks sluiten aan op de thema’s van het  
festival. Ze zijn geschikt voor laptop, tablet en 
smartphone.

Digitale vaardigheden

Leersnack: Pas op voor nepberichten  
• Fraude en phishing 
• Nepberichten herkennen 
• Wat moet je doen?

Leersnack: App-wijzer  
• Wekker zetten 
• Lijstjes maken  
• OV-reis plannen  
• De weg zoeken  
• Het weer 
• ICE contact  

Leersnack: Veilig mobiel  
• Sociale media  
• Wachtwoorden  
• Betalen met je mobiel  
• Digiveiligheid

Haal meer uit je mobiel 
• Veilig mobiel 
• Handige apps (alarm, agenda etc.) 
• Apps voor onderweg 
• Communiceren met je mobiel 
• Apps die helpen met taal

Prettig samenwerken

Leersnack: Hoe reageer jij?  
• Verschillende meningen 
• Ruzie 
• Elkaar niet begrijpen 
• Met elkaar in gesprek 

Leersnack: Tips top 5  
• Pesten en agressie  
• Samenwerken met collega’s 
• Complimenten geven en ontvangen  
• Kritische feedback geven en ontvangen 
• Op tijd om hulp vragen

Gezond & veilig werken

Leersnack: Fit aan het werk 
• Zitten  
• Staan  
• Meer bewegen  
• Stress voorkomen

Leersnack: Gezond eten 
• De Schijf van Vijf  
• Gezonde keuzes maken  
• Suiker  
• Cafeïne  
• Alcohol 
• Water  
• Zout  
• Etiket lezen

Geld & rekenen

Leersnack: Geldzaken geregeld  
• Inkomsten  
• Uitgaven 
• Loonstrook  
• Betalen

Leersnack: Aan de slag met geldzorgen 
• Geldzorgen  
• Wat zijn schulden?  
• Schulden voorkomen  
• Wie kan helpen?

Taal & cultuur

Leersnack: Gebarentaal 
•  Oefenen met gebaren, 

gezichtsuitdrukkingen en houding

Leersnack: Woorden op het werk 
• Vaktaal algemeen 
• Woorden in de schoonmaak  
• Woorden in het groen 
• Woorden in de montage

TIP: Ga naar www.WERK-portal.nl voor
meer gratis online leerprogramma’s. 


