Briefing voor team hosts
Straks tijdens de online sessie ben jij degene die de antwoorden namens je team intypt en verzendt. Dat
gebeurt met Primoforum. Als je al bekend bent met het videoconferentiesysteem, dan kun je je
Primoforumscherm delen met de andere teamleden. Is alles nog nieuw voor je, dan kun je Primoforum
het beste bedienen vanaf een tweede scherm. Bijvoorbeeld op een tablet of smartphone.

Aanmelden Primoforum
1.

Open je internetbrowser (liefst Chrome of Firefox).

2.

Ga naar go.primoforum.com (let op: geen 'www' ervoor).

3.

Toets de code in:

4.

Vul je teamnaam + aantal teamleden in (klik dan op 'sign up’).

5.

Wacht tot de facilitator de eerste vraag voorlegt.

6.

Zodra de eerste vraag wordt gestart kun je antwoorden invoeren.

(klik dan op 'log in’).

Tips
1.

Draai je tablet of smartphone in staande positie (portret) dan zijn je toetsenbord en de groene verzendknop
allebei in beeld.

2.

Als je meer dan één antwoord wil geven, verzend elk antwoord dan apart. Dat maakt het rangschikken van
antwoorden straks makkelijker.

3.

Lees de vraag (of de keuzemogelijkheden bij een stemronde) duidelijk voor, zodat al je teamleden weten
waar het over gaat.

4.

Als niet het juiste scherm verschijnt, ververs dan de pagina door op het cirkelpijltje te klikken links van het
URL-adres (bovenin je scherm).

De 7 spelregels voor een goed gesprek
1.

Vertel vanuit je eigen perspectief en ervaring. Vermijd ‘je’ of ‘men’.

2.

Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen.

3.

Wees écht nieuwsgierig naar de ervaringen, gedachten en gevoelens van anderen. Probeer je open te
stellen en tot je door te laten dringen wat de ander zegt.

4.

Waardeer het verhaal van anderen, oordeel niet. Elk perspectief en ieders bijdrage telt.

5.

Sommigen mensen zullen langer tijd nodig hebben om over hun antwoorden na te denken. Sta toe dat
mensen zoeken of dat het even stil is.

6.

Vraag bij algemeenheden om concrete voorbeelden en om toelichting als je iets niet begrijpt.

7.

Behandel de ander zoals je zelf zou worden behandeld: met respect en vriendelijkheid.

Deze spelregels zijn ontleend aan de ‘Socratische Dialoog’, een eeuwenoude methode die nog steeds met succes wordt
toegepast om blinde vlekken en vaste denkgewoonten op te sporen. Er ontstaan nieuwe perspectieven op eigen en
gemeenschappelijke denkbeelden.
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