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Inleiding   
In   je   Google   account   kun   je   handig   gebruik   maken   van   de   onderling   uit   te   wisselen   gegevens   van   
je   contactpersonen   met   andere   Google-apps.   
Als   je   in   Google   contacts   (contacten)   de   gegevens   van   je   contacten   volledig   maakt   dan   zijn   er   veel   
handigheidjes   binnen   handbereik.   

Waar   vind   je   je   contacten?   
Open   je   Google   Account   en   klik   rechtsboven   op   de   negen   bolletjes   en   je   krijgt   een   menu:   

  
  

De   volgorde   kan   anders   zijn   dan   in   dit   voorbeeld,   je   kunt   dit   zelf   eventueel   aanpassen   door   de   
icoontjes   te   schuiven.     

Contacten   SeniorWeb   Landelijk   
Op   de   website   van   SeniorWeb   Landelijk   vind   je   een   aantal   basiszaken   uitgelegd.   Contacten   
toevoegen,   importeren,   verwijderen   etc.   Wellicht   handig   om   dat   eerst   nog   even   te   lezen.   Om   naar   
de   site   te   gaan    klik   hier   
Hieronder   geef   ik   uitleg   over   de   verschillende   opties   in   Contacten,   die   ik   zelf   vaak   gebruik   en   
handig   vind.   

Contacten   en   E-mail   
De   primaire   toepassing   van   je   contacten   is,   naast   telefoneren,   natuurlijk   het   kunnen   sturen   van   een   
mail.   Als   je   in   Gmail   een   nieuwe   mail   wilt   schrijven   en   je   typt   in   het   vak   [Aan]   de   eerste   letter(s)   van   

  

https://www.seniorweb.nl/artikel/google-contacten-het-digitale-adresboek#:~:text=Surf%20naar%20contacts.google.com,wachtwoord%20en%20klik%20op%20Volgende
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de   persoon   die   je   wilt   mailen,   dan   komen   alle   namen,   die   je   bij   je   contacten   hebt   staan,   in   beeld   die   
met   dezelfde   letters   beginnen. 

  
  

Klik   op   de   juiste   persoon   en   je   kunt   je   bericht   verder   afmaken.   

Contacten   en   Labels   
Een   heel   handige   optie   in   contactpersonen   is   het   toevoegen   van   een   label   aan   personen.   Je   kunt   
bijvoorbeeld   alle   leden   van   je   koor   het   label   ‘koor’   geven.   Als   je   dan   in   Gmail   in   het   vak   [Aan]   het   
woord   ‘koor’   typt,   komen   alle   mailadressen   van   de   koorleden,   die   je   dit   label   hebt   gegeven,   in   het   
vak   [Aan]   te   staan.   

Hoe   voeg   je   een   label   toe:   
Klik   op   de   persoon   die   je   wilt   ‘labelen’   en   klik   op   het   potloodje   rechtsboven   (contact   bewerken).   

  
Je   krijgt   dan   het   venster   met   alle   gegevens   die   je   bij   deze   persoon   hebt   ingevoerd   en   bovenaan   zie   
je   dit:   

  
Klik   op   [Geen   label]   en   je   kunt,   als   je   al   labels   hebt   aangemaakt,   een   al   bestaand   label   toevoegen   
aan   dit   contact.   Ook   kun   je   ter   plekke   een   nieuw   label   aanmaken.   Die   optie   vind   je   onder   het   lijstje   
met   de   al   aangemaakte   labels.   Klik   op   [enter]   en   het   wordt   aangepast.   
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Ga   zo   al   je   koorleden   af   en   geef   ze   allemaal   het   label   ‘koor’.   Je   ziet   ook   meteen   hoeveel   mensen   
dit   label   hebben   gekregen.   
Probeer   het   even   uit   met   een   nieuwe   mail   en   type   ‘koor’   achter   het   vakje   [Aan]   en   je   zult   zien   dat   al   
je   koorleden   in   de   aan-balk   komen   te   staan.     

Contacten   en   Google   Agenda   
Als   je   bij   je   contacten   de   geboortedatum   hebt    ingevuld,   dan   kun   je   de   melding   van   deze   
verjaardag   automatisch   in   je   Google   Agenda   laten   tonen.   
Ga   naar   je   Google   Agenda   (ook   via   het   menu   met   de   negen   bolletjes)   en   kijk   in   de   linkerkolom.   
Daar   zie   je   ‘mijn   agenda’s’:   

  
  
  

In   het   rijtje   onder   mijn   agenda’s   staat   ook   de   optie   ‘contacten’.     

  
  

Zet   een   vinkje   in   het   vakje   voor   ‘contacten’   en   alle   verjaardagen   worden   automatisch   getoond   in   je   
agenda.     

Wil   je   de   verjaardagen   met   een   speciaal   kleurtje   in   je   agenda   zien?   Klik   dan   achter   het   zojuist   
aangevinkte   woord   ‘contacten’   en   kies   het   kleurtje   van   jouw   wens.   In   dit   voorbeeld   is   gekozen   voor   
blauw.   Alle   verjaardagen   krijgen   dan   deze   kleur   in   je   agenda.   
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Contacten   en   Google   Maps   
Als   je   bij   je   contacten   het   huisadres   hebt   ingevuld   kun   je   door   de   naam   in   te   tikken   in   Maps,   de   
route   op   je   scherm   krijgen.   

Hoe   het   werkt:   
● Ga   naar   Google   Maps   (kan   op   je   computer   ook   weer   via   de   negen   bolletjes) .    Op   je   telefoon   

kun   je   de   app   Google   Maps   installeren   en   dan   heb   je   meteen   een   navigatiesysteem   voor   
onderweg.     Type   in   het   zoekvenster   de   naam   van   de   persoon   uit   je   contacten   waar   je   
naartoe   wilt   gaan.   Je   krijgt   dan   mogelijk   meerdere   opties   te   zien   (iedereen   met   dezelfde   
naam).   Kies   en   klik   op   de   juiste   persoon.   
  
  

Computer  Smartphone 
  

  
Je   krijgt   dan   meteen   de   kaart   van   de   omgeving   van   het   adres   waar   je   naartoe   wilt.     

● Klik   op   route.     

    
  

Geef   je   vertrekpunt   aan   (dat   is   meestal   ”thuis”*   of   “je   locatie”)   en   Maps   toont   meteen   de   
route,   met   eventuele   alternatieve   routes,   op   de   kaart   aangegeven.   Je   ziet   ook   hoe   lang   je   
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erover   zult   doen   en   hoe   laat   je   zult   arriveren.   Je   ziet   ook   of   er   op   dat   moment   files   en/of  
ongevallen   zijn   op   de   route.     
Je   hoeft   op   deze   manier   dus   nooit   het   adres   waar   je   naartoe   wilt   reizen   in   de   typen.   
*Handig   is   als   je   ook   je   eigen   gegevens   aan   contacten   hebt   toegevoegd   onder   de   naam   
‘thuis’.  

  

● Een   adres   dat   niet   in   mijn   contacten   zit   
Je   kunt   dit   ook   doen   met   bijvoorbeeld   de   naam   van   je   hotel   waar   je   naartoe   wilt   reizen.   Of   
van   een   restaurant.   Google   Maps   zoekt   dan   het   adres   en   stippelt   de   route   voor   je   uit.   
    

● Een   adres   dat   in   mijn   agenda   staat   
Zet   (knip   en   plak)   het   adres   van   je   hotel   bij   ‘Locatie’   in   je   agenda   en   met   één   klik   daarop   
stippelt   Google   Maps   de   route   naar   je   hotel   uit.   

  

● Vervoermiddel   
Bovenin   kun   je   je   vervoermiddel   selecteren:   

  
Klik   op   de   auto   als   je   met   de   auto   gaat   en   op   de   fiets   als   je   wilt   gaan   fietsen.   Of   kies   een   
van   de   andere   opties.   Google   Maps   past   de   route   aan   het   gekozen   vervoermiddel   aan.   

  

● In   de   app   Google   Maps   op   je   telefoon   werkt   het   hierboven   vermelde   hetzelfde.   
  
  
  
  
  

Klik   in   de   app   op   je   smartphone   op   ‘start’   en   je   navigatie   
begint   en   je   kunt   vertrekken.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Afbeelding   van   een   route   in   Maps   op   je   smartphone   
  


