SAMEN STERK MET EEN BETER OFFLINE – ONLINE NETWERK

ONS ONDERZOEKSTEAM HEEFT JOUW
HULP NODIG!

Gebruik jij sociale media om met anderen te kunnen communiceren?
Wij, onderzoekers verbonden aan de universiteit van Leuven, hebben
jouw hulp nodig!

Wij nodigen jou (en indien je dit wenst ook je begeleider) uit voor een reeks
vormingen over sociale media.
Het doel van ons project is versterking van je netwerk. Samen bekijken we wat je
als moeilijk ervaart en wat nog beter kan!
Hiernaast ontwerpen we samen een hulpmiddel om andere mensen te helpen met
hun sociale mediagebruik.
Tijdens de eerste sessie geven we meer informatie. We polsen ook al eens naar
jouw mediagebruik. Wij bieden jou:

Een toegankelijke, leuke leeromgeving
Een cursus mediawijsheid
Een lekker hapje en drankje, een lunch
Een ontmoetingsmoment
De mogelijkheid om anderen te helpen via een onderzoek

VOOR WIE?
Personen die mobiele ambulante ondersteuning krijgen (eventueel met
begeleiders), die online gaan om via sociale media met anderen te kunnen
communiceren.
WANNEER?
Een volledig traject bestaat uit 5 sessies:
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Twee sessies waarin we polsen naar jouw media-ervaring: 11 januari; 26 januari
drie vervolgsessies waarin we zoeken naar oplossingen: 6 februari; 21 februari; 6
maart
De sessies duren telkens maximum 3 uur. Je kan kiezen voor een sessie in de
voormiddag (10u-13u) of een sessie in de namiddag (14u-17u).

WAAR? Alle sessies gaan door in Leuven op wandelafstand van het station!
We spreken af aan de achterkant van het station. Hier zal iemand je opwachten
met een affiche met tekst ‘Onderzoek sociale media’. De opeenvolgende sessies
gaan door in het Vlaams administratief centrum, Diestsespoort 6, Leuven. Voor
meer info over de locatie, volg deze link:
http://bit.Ly/locatiecursus

Interesse? Zin om ons te helpen? Vragen? Wil je graag deelnemen aan
ons onderzoek, maar liever niet in groep en op een ander moment of
dichter bij jou in de buurt?
Geef ons een seintje voor 5 januari 2018 via mail Jori.decoster@ucll.be ,
telefonisch 0496/72 28 54 of via je begeleider.

Hoogachtend,
Jori De Coster,
Tom Vandries,
Davy Nijs

