
Beeldbellen zonder digitale ervaring 

 

Je woont in Hilversum Zuid en je hebt geen digitale ervaring. Toch wil je graag beeldbellen met je 
vrienden of familie!  Ken je zo iemand of ben zo iemand meld je dan aan bij Versa Welzijn (de Kleine 
Lelie). 

Jaco van der Velden jvelden@versawelzijn.nl 
tel. 06-13966530 

 

Versa Welzijn heeft  een beperkt aantal speciale computer tablets en wil die uitlenen aan senioren 
zonder digitale ervaring in onze wijk. Senioren die hun familie nauwelijks meer kunnen zien.  Het zijn 
tablets van het type Compaan Klassiek: 

https://www.uwcompaan.nl/over-onze-tablets/compaan-klassiek/ 

Deze tablet is speciaal ontwikkeld voor mensen zonder enige digitale ervaring, maar die nog wel 
graag deel willen uitmaken van onze digitale wereld. Een foto of filmpje ontvangen, een berichtje 
schrijven of beeldbellen? Met de Klassieke Compaan kan dat op een eenvoudige en veilige manier. 
Gebruiksgemak, veiligheid en plezier staan centraal. 

Elke oma of opa bijvoorbeeld kan met een Compaan gemakkelijk kind of kleinkind even zien en 
spreken wanneer daar behoefte aan is. 

 De Compaan heeft een ingebouwde verbinding met het Compaan netwerk (internet - 4G) en Wifi is 
dus niet nodig.  De Compaan zoekt via het Compaan netwerk automatisch verbinding met een 
Compaan App op de smartphone of tablet van bijvoorbeeld  kind of kleinkind.  

Een familielid zorgt er dan voor dat de Compaan goed is ingesteld. Dit kan vanaf eigen huis, dus op 
afstand via het Compaan Portaal. Als de familie liever niet zelf de Compaan instelt kan ook een Versa 
vrijwilliger dat in onderling overleg voor hen doen. Zo wie zo is er een vrijwilliger bereikbaar voor 
advies. 

Dit aanbod is er niet alleen voor oma’s en opa’s maar is er voor senioren/alleenstaanden zonder 
digitale ervaring" die willen beeldbellen met vrienden of familie. 

Versa leent de tablet uit voor de periode van een maand en daarna kijken we hoe we verder gaan. 
Gedurende deze tijd zijn alle kosten voor rekening van Versa Welzijn.  

Je kunt jezelf aanmelden of ook iemand anders opgeven. De aanmelding is bedoeld voor bewoners 
van Hilversum Zuid.  Graag aanmelden met een email naar:   

Jaco van der Velden jvelden@versawelzijn.nl 
tel. 06-13966530 

 


