






ebb training.
Module “Samen aan de slag”

‘Samen aan de slag met Ebb’ – workshop: Intensieve workshop voor duo’s. 
We demonstreren Ebb en laten deelnemers er mee werken.

Video instructies zijn online te vinden op de website: https://ebb.works

Trainers:

Sofi e Sergeant – Disability Studies in Nederland

René Krewinkel  – studio krijst

Sofi e Sergeant – Disability Studies in Nederland



Een app voor tablet en smartphone. 

Deze app helpt je om te praten over wat jij belangrijk vindt in het leven. Dit 

doe je op basis van beelden die bij jou passen of die je zelf hebt gemaakt.

Je kunt belangrijke thema´s en diepere betekenissen in beeld uitdrukken. De 

app heeft aandacht voor talent en zorgt ervoor dat iemand zijn sterktes kan 

laten zien. De app bestaat uit vijf onderdelen:

 1. Home-pagina

 2. Verhalen

 3. Ik in thema’s

 4. Doelen

 5. Agenda

In deze training gaan we je stap voor stap leren werken met de Ebb voor 

WerkSaam. Dit boekje is van jou. Je kan er aantekeningen in maken.

wat is ebb?



beginnen met ebb.
Stap 1:
Zoek op ‘Ebb WerkSaam’ in de Apple Store of op Google Play.

Stap 2:
Download en installeer ‘Ebb Werksaam’.

Stap 3:
Open ‘Ebb voor WerkSaam’ op je telefoon of tablet.





ebb instellen.
De app stelt je enkele vragen:

• Kies je taal (nu alleen Engels of Nederlands);
• Tik je voornaam in;
• Tik je mailadres in (niet verplicht);
• Maak een profi elfoto (niet verplicht);
• Klik op “volgende” om verder te gaan en “vorige” om terug te gaan naar 

het vorige scherm.



let op!!
Ebb heeft de volgende toegang nodig:

• Toegang tot je foto’s om deze aan je verhalen en thema’s toe te voegen;
• Toegang tot je camera om leuke foto’s te maken voor in je  verhalen;
• Toegang tot je agenda zodat al je afspraken en verjaardagen te zien zijn.



de homepagina.
Op de homepagina vind je een samenvatting van wat je met deze app kan: 

• Je profi elfoto bovenaan;

• Emoji’s (hoe voel jij je nu).  Elke keer dat je Ebb opent kan je dit aanpassen;

• Een overzicht van hoe jij je voelde de afgelopen dagen;

• Je doelen (wat je je hebt voorgenomen);

• Link naar je agenda.

Onderaan vind je van links naar rechts:

 o Een huisje: link naar de homepagina;

 o Een tekstballon: link naar verhalen;

 o Ik: link naar jouw thema’s;

 o Dartbord: link naar jouw doelen;

 o Kalender: link naar jouw agenda.





verhalen.





ik in thema’s.
Hier zie je 8 icoontjes verschijnen

• Wat helpt bij stress?
• Ideeën 
• Mijn plekken
• Talenten
• Privé
• Dromen
• Spullen
• Belangrijke anderen

Wat helpt bij stress?

Belangrijke anderen





mijn doelen.





agenda





https://disability.

ebb.works

disabilitystudies.nl

werksaamwf.nl

studiokrijst.com

Op het internet:



https://disability.


