Dédée Voogd
Nationaal MediaCoach
Dédée Voogd-Ruisch is als
zelfstandig Nationaal
MediaCoach actief. De naam
van haar organisatie geeft
meteen haar persoonlijke
missie weer: Vreedzaam
Leven. Ze is naast MediaCoach
ook vertrouwenspersoon en
trainer/coach: “Mijn drijfveren
zijn een Vreedzaam Leven
voor iedereen. Enorm
afgezaagd maar het is wel zo:
‘peace on earth and an end to
war’, het liefst vandaag nog!”

‘Vooral de tijd
nemen en even
nadenken, je
gezond verstand
gebruiken.’

Wat is jouw drijfveer om de
mediawijsheid van jouw
doelgroepen te verbeteren?
“Mijn algemene drijfveer is
mensen op weg helpen, dingen beter
maken en samen tot een beter resultaat
komen. Waar dingen in de omgang met
elkaar fout dreigen te gaan, bied ik graag
een helpende hand. Als MediaCoach vind
ik het belangrijk mensen bewust te maken
van de keuzes die ze in het leven en in de
media hebben. Uiteindelijk mag iedereen
zelf bepalen hoe hij of zij gebruik maakt
van de media. Mijn doel is dat mensen dat
bewust doen. Weten welk risico ze lopen
en wat voor informatie ze van zichzelf prijs
geven. Vooral de begeleiding van
kinderen vind ik ontzettend leuk. Ze staan
onbevangen in het leven en vinden het
ontzettend leuk hun ervaringen te delen.
Als we de jeugd bewust om laten gaan
met de media, dan groeien ze op tot
zelfstandige mensen die weten waar ze
mee te maken hebben en naar ik hoop
vreedzaam met elkaar omgaan.”
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Wat vind je het allerleukste aan
jouw doelgroep? Kun je een
bijzondere praktijksituatie
beschrijven?
“Als zelfstandige zijn mijn doelgroepen per
definitie breed. Ik kan een bedrijf helpen
medewerkers mediawijs te maken, scholen
helpen
bij
hun
mediabeleid
of
leerkrachten op weg helpen bij het
mediawijs maken van hun leerlingen. Het
allerleukste vind ik het mediawijs maken
van kinderen. Ze delen graag wat ze
tegenkomen en vinden het leuk om
hierover te praten. Ze zijn ook erg
enthousiast waar het gaat om de
mogelijkheden voor de toekomst. Ze zijn
vaak precies in staat te benoemen waar
bijvoorbeeld hun ouders niet mediawijs
genoeg zijn. Een jongen beklaagde zich
tijdens de les over het feit dat zijn moeder
een babyfoto van hem op Facebook had
gezet (hij zat in groep 8!) en dat hij dat niet
leuk vond. Een meisje in groep 5 vertelde
dat ze Candycrush van de tablet had
verwijderd omdat haar moeder wel heel
veel speelde. Wat mooi om te zien dat die
kinderen heel snel in staat zijn om de vinger
op de zere plek te leggen. Een mooie
belofte voor de toekomst!”
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Heb jij een bepaalde passie of
speciale expertise die je na
jouw MediaCoach opleiding
verder wilt gaan ontwikkelen en
aanbieden, omdat je dit nodig vindt?
“Mijn volgende stap is het volgen van de
opleiding tot trainer Omgaan met Pesten.
Vanuit persoonlijke ervaringen als kind
maar
helaas
ook
als
ouder
ligt
pestproblematiek me na aan het hart. Ik
wil me graag ook inzetten om kinderen,
ouders
en
scholen
te
helpen
pestproblemen het hoofd te kunnen
bieden en de pestproblemen een plek te
geven (als slachtoffer maar ook als
pester). Cyberpesten hoort daar natuurlijk
ook bij. Daar komt mijn kennis als
MediaCoach weer enorm van pas.”
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Hoe heb of wil je jouw nieuwe
kennis op jouw werkplek kunnen
realiseren? Wat zijn je idealen
hierin?
“Mijn idealen zijn vooral ook zichtbaar
door de keuze van de naam van mijn
bedrijf. Vreedzaam Leven! Mijn drijfveren
zijn een Vreedzaam Leven voor iedereen.
Enorm afgezaagd maar het is wel zo:
‘peace on earth and an end to war’, het
liefst vandaag nog! Als MediaCoach,
vertrouwenspersoon
maar
ook
als
toekomstig trainer omgaan met pesten zet
ik me in voor dat ideaal.”
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Wat is jouw belangrijkste
advies aan collega’s om hen
enthousiast te maken voor
jouw nieuwe mediawijsheid vak als
Nationaal MediaCoach?
“Vooral de tijd nemen en even nadenken,
je gezond verstand gebruiken. Sta open
voor je kinderen (als ouder maar ook als
leerkracht), bekijk de wereld vanuit hen
ogen en probeer mensen bewust te
maken van de gevolgen van bepaald
gedrag, zodat ze daar zelf een keuze in
kunnen maken. Veroordeel niet maar
luister naar elkaar en help elkaar op weg!”
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www.vreedzaamleven.nl
www.mediaenmaatschappij.nl
www.nomc.nl

