KORTE HANDLEIDING
OM DIGITAAL SAMEN TE KOMEN

Corona zorgt ervoor dat fysiek samenkomen niet zo makkelijk is...
Gelukkig bestaan er heel wat digitale mogelijkheden!
Ben je hiervan niet op de hoogte? Geen probleem, hopelijk haal
je al enkele tips uit document en anders helpt je provinciale medewerker je graag
verder!

VERSCHILLENDE TOOLS
Er zijn ondertussen heel wat verschillende tools waarmee je online kan
videobellen.
Voor je bepaalt welke optie je zal gebruiken met jouw werking ga je best na met
welk programma jouw mede-deelnemers al bekend zijn en wat het doel is van de
samenkomst (moet ik een scherm delen, met hoeveel mensen zullen we bellen, …).
Hierbij al enkele mogelijkheden:
- WhatsApp (via gsm)
- Skype
- Zoom (via computer/laptop)
- Microsoft Teams (via computer/laptop)
- Google Hangouts
- Praatbox (https://praatbox.be/pages/nl/home.html )
- Facebook messenger
- ....
Interessante artikels
https://www.goedgezind.be/dossiers/gezinsleven-coronacrisis/apps-voorvideogesprekken-hou-contact-vrienden-familie/
https://beego.be/artikels/manieren-om-te-videobellen/

HOEVEEL DEELNEMERS ?
Het aantal deelnemers dat je wil betrekken in het videogesprek hangt nauw
samen met de doelgroep en de doelstellingen die je voor ogen hebt.
Met een grote groep videobellen brengt veel prikkels met zich mee; daarom is
het aan te raden om te videobellen in groepjes van maximum 10 personen.
Als je iedereen even aan het woord wil laten, beperkt een videogesprek zich
best tot 5 à 6 personen.
Komen jullie normaal samen in een grotere groep? Probeer dan toch de groep
in kleinere groepjes te verdelen en op verschillende momenten te bellen.
Je kan mensen laten ‘intekenen’ op bepaalde data.
TIP! Wil je zelf de groepjes verdelen en weet je niet goed hoe? Probeer dit
eventueel gewoon alfabetisch op voor- of achternaam, op huisnummer,…
zo willekeurig mogelijk. De volgende keer kan je de groepen door elkaar
gooien, door een ander onderverdeling te gebruiken.
MAAK INDIEN NODIG DUIDELIJK AFSPRAKEN
Soms kan het handig zijn om op voorhand enkele afspraken te maken, om
alles vlot te laten verlopen.
Is er veel achtergrondgeluid en hoor je elkaar niet goed? Vraag dan of iedereen
zijn microfoon op ‘mute’ (stil) zet als je niet aan het praten bent
Steek je hand op als je iets wil zeggen (dit kan met sommige tools ook via de
tool)

LEUKE EXTRA'S !
VRAGEN EN THEMA’S
Je kan altijd op voorhand nadenken over enkele thema’s of al enkele vragen
bedenken die je kan stellen (eventueel kan je deze op voorhand ook
meegeven)
zie ook ‘Samen voor de buis in eigen huis’

SPELLETJES
Je kan ook al videobellend een spelletje spelen! Het moet soms niet zo moeilijk
zijn (denk bijvoorbeeld aan ‘hints’)
=> zie ook ‘Samen online spelletjes spelen’

VERRASSINGSPAKKET
Stuur op voorhand iets op met de post of breng iets rond!
Iets lekkers:
- een mandje met lekkers (om te eten en te drinken tijdens het bellen, samen
klinken is altijd leuk!)
- een chocolaatje en zakje thee (dit past ook in een envelop)
Een ‘verrassings-’envelop die ze pas mogen openen tijdens het videobellen.
vb. hierop kan een lieve, persoonlijke boodschap staan
vb. hier staat een woord op, dat men ‘subtiel’ moet laten vallen in het gesprek.
Op het einde kan iedereen raden wie welk woord had!
UITDAGING
Bedenk een leuke uitdaging voor tijdens het videogesprek!
Gebruik bepaalde woorden niet (met dank aan Bart Demarsin van Samana)
vb. in corona tijden: Covid-19 / corona-virus / pandemie / vaccin / Marc Van
Ranst / ‘tis toch triestig he’ / dat’t maar rap voorbij is / lockdownfeestje

TEST HET OP VOORHAND EENS UIT
Als er mensen zijn die het ‘online’ gebeuren wat moeilijker vinden (wat volledig
te begrijpen is), stel eventueel voor om dit met hen al eens op voorhand uit te
testen. Plan samen een testmomentje in. Indien het niet lukt op het
testmoment, kunnen ze je altijd bellen en kan je aan de telefoon proberen stap
voor stap te assisteren.
Tip! Er bestaan ook veel filmpjes en websites met info waar alles vaak stap
voor stap staat uitgelegd.

