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1. Wat is Teamtalk over corona? 
 
Teamtalk is een tool om op een laagdrempelige en eigentijdse manier als team in gesprek te gaan 
over de impact van de coronacrisis op de werkvloer. Het peilt naar de motivatie van de werknemers 
en creëert tegelijkertijd verbondenheid door samen te ventileren. Als ploegbaas, diensthoofd of 
leidinggevende krijg je zo meer inzicht in wat bij de medewerkers leeft!  
 
Met Teamtalk worden aan het team 10 vragen voorgelegd waarop deelnemers anoniem via hun 
smartphone of tablet een antwoord moeten kiezen uit een meerkeuzelijst. Nadat iedereen alle vragen 
beantwoord heeft, worden de vragen en de antwoorden van de groep één voor één besproken. Bij elk 
meerkeuze antwoord staat het aantal deelnemers die dit antwoord hebben gekozen (anoniem).  

2. Overzicht van de verschillende schermen 
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3. Quickstart

01 SESSIE OPSTARTEN

• Surf naar start.teamtalk.be in een webbrowser (bv. Google Chrome) op een 
smartphone/ tablet of pc

• Druk op ‘Teamtalk over Corona’ bij nieuwe sessie starten
• Vul de gevraagde gegevens in bij ‘onze gemeente’ en ‘ons team’ en druk 

vervolgens op bewaren
• Als de gegevens goed zijn ingevuld druk je vervolgens op ‘> Aanmelden’ 

onderaan of in de bovenste blauwe balk voor punt 2. “aanmelden”. 
• Je kan ook kiezen voor ‘Aanpassen’ in het tweede blauwe kader om de gegevens 

nog aan te passen mocht je een fout gemaakt hebben.
• Er verschijnt een code op het scherm waarmee deelnemers in STAP 03: 

DEELNEMERS MELDEN ZICH AAN kunnen deelnemen

http://start.teamtalk.be
https://youtu.be/Sl0NHEp79wg
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PRESENTATIESCHERM INSTELLEN

• Open een webbrowser (bv. Google Chrome) op een laptop die verbonden is met 
een presentatiescherm (= groot scherm of projector) of gebruik de laptop zelf als 
presentatiescherm bij kleinere groepen

• Surf naar scherm.teamtalk.be
• Het scherm waarop de vragen straks zullen worden gepresenteerd, opent zich 

(afbeelding 1)
• Geef de code in die je hebt aangemaakt in STAP 1: SESSIE OPSTARTEN en druk op OK
• Het verwelkomscherm voor de deelnemers wordt nu gepresenteerd (afbeelding 2)
• Deelnemers kunnen zich nu aanmelden in STAP 3: DEELNEMERS MELDEN ZICH AAN
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http://scherm.teamtalk.be
https://youtu.be/mpsuneSeAEc
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DEELNEMERS MELDEN ZICH AAN

• Deelnemers surfen naar teamtalk.be in een webbrowser (bv Google Chrome) op hun 
smartphone of tablet (afbeelding 1).

• Ze geven de code in die te zien is op het presentatiescherm uit STAP 2 
PRESENTATIESCHERM INSTELLEN

• Ze geven hun naam in om deel te nemen (afbeelding 2). De antwoorden worden 
anoniem bijgehouden, de naam dient enkel om te kunnen zien welke deelnemers 
tijdens het spel nog moeten antwoorden en wie al geantwoord heeft. 

• Er verschijnt ‘Je bent aangemeld’ op het scherm van de deelnemers (afbeelding 3)
• De deelnemers wachten tot de begeleider het spel start in STAP 4: HET SPEL SPELEN
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http://start.teamtalk.be
https://youtu.be/ZYFaJ0ve7UE
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HET SPEL SPELEN

• De begeleider neemt zijn smartphone/ laptop en gaat terug naar het 
begeleidersscherm (afbeelding 1) uit STAP 1: SESSIE OPSTARTEN (start.teamtalk.be).

• De begeleider vraagt of alle deelnemers zijn ingelogd, hij/ zij kan de deelnemers die 
zijn ingelogd zien in de tweede blauwe balk (afbeelding 1). 

• Wanneer alle deelnemers zijn ingelogd, kiest de begeleider in de bovenste blauwe 
balk voor punt 3. “Spelen” of hij/ zij scrolt naar beneden en kiest vervolgens voor > 
Spelen onderaan de webpagina (afbeelding 1).

• Om de vragen zichtbaar te maken op het presentatiescherm tikt de begeleider op het 
nummer in zijn scherm. Wanneer het bolletje groen kleurt is de vraag zichtbaar op 
het presentatiescherm (afbeelding 4) en kunnen de deelnemers de antwoorden zien 
en antwoorden op hun eigen smartphone (afbeelding 5). 

• Om er zeker van te zijn dat iedereen de vraag goed begrepen heeft leest de 
begeleider telkens de vraag hardop voor. De deelnemers kunnen daarna hun 
antwoord anoniem geven via hun smartphone. 

• De begeleider kiest wanneer de volgende vraag zichtbaar wordt door het volgende 
nummertje aan te tikken. 

• De begeleider kan op elk ogenblik terugkeren naar een vorige vraag door op het 
nummer van de vraag te tikken. 

• Op deze manier gaan de begeleider en de deelnemers door de vragen. In deze fase 
worden nog geen antwoorden besproken. De deelnemers geven eerst antwoord op 
alle vragen. 

• Wanneer alle vragen zijn beantwoord gaan we over naar STAP 05: BESPREKEN

04

https://youtu.be/2jYBh5vUgE8
http://start.teamtalk.be
https://youtu.be/ZYFaJ0ve7UE
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VRAGEN BESPREKEN

• De begeleider neemt zijn smartphone/ laptop en gaat terug naar het 
begeleidersscherm uit STAP 1: SESSIE OPSTARTEN (start.teamtalk.be).

• De begeleider kiest punt 4. “Bespreken” in de eerste blauwe balk of hij/zij scrolt naar 
beneden en kiest vervolgens voor > Bespreken onderaan de webpagina (afbeelding 1)

• De deelnemers hebben hun smartphone vanaf nu niet meer nodig.
• Om de vragen en antwoorden zichtbaar te maken op het presentatiescherm 

tikt de begeleider op het nummer van de vraag in zijn scherm (afbeelding 2). 
Wanneer het bolletje groen kleurt is de vraag en de antwoorden zichtbaar op het 
presentatiescherm (afbeelding 4). De groene bolletjes boven de antwoorden op het 
presentatiescherm tonen aan hoe vaak dit antwoord is gegeven. 

• Nu kan de begeleider samen met de deelnemers elke vraag individueel bespreken. De 
begeleider kan hiervoor de ondersteunende fiche gebruiken.  

• De begeleider kiest wanneer de volgende vraag en antwoorden zichtbaar worden 
door het volgende nummertje aan te tikken. 

• De begeleider kan op elk ogenblik terugkeren naar een vorige vraag door op het 
nummer van de vraag te tikken. 

• Op deze manier gaat de begeleider samen  met de deelnemers door de vragen. 
• Wanneer alle vragen zijn besproken drukt de begeleider op de knop einde (afbeelding 

3), er verschijnt een eindscherm op het presentatiescherm (afbeelding 5) en het spel 
is voorbij. 

• Alle schermen kunnen nu worden afgesloten. 
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http://start.teamtalk.be
https://youtu.be/aXoJTv7Tms8
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4. FAQ

Een deelnemer verliest zijn verbinding of is niet meer zichtbaar. Hoe kan ik hem/ haar terug 
toevoegen?
• De begeleider neemt zijn smartphone/ laptop en gaat terug naar het begeleidersscherm uit 

STAP 1: SESSIE OPSTARTEN (start.teamtalk.be).
• De begeleider kiest punt 2. Aanmelden in de eerste blauwe balk 
• Nu kunnen deelnemers zich terug aanmelden via hun smartphone en de URL: teamtalk.be
• Als de deelnemer terug is aangemeld gaat de begeleider terug naar de stap waar hij/ zij was 

aanbeland en speelt het spel gewoon verder

Het spelen van Teamtalk neemt meer tijd in beslag dan eerst gepland. Kan ik het spel 
onderbreken en een andere keer verder spelen?
• Je kan het spel elk moment onderbreken door de schermen af te sluiten (schrijf ergens de code 

van je sessie op)
• Je begint de volgende keer gewoon opnieuw en doorloopt alle stappen, alleen kies je in STAP 

01: SESSIE OPSTARTEN dit keer niet voor ‘nieuwe sessie starten’, maar voor de optie ‘sessie 
hervatten’. Je geeft hier de code van de eerste sessie in en je kunt gewoon verder spelen. 

• De deelnemers loggen in via hun smartphone met diezelfde code. 

Ik heb na het spelen van Teamtalk nood aan extra ondersteuning om aan de slag te gaan met de 
punten die naar boven zijn gekomen in de bespreking van de vragen, wat kan ik doen?
• Diverscity organiseert verschillende keren per jaar de opleiding ‘Leidinggeven voor ploegbazen’. 

In deze opleiding staan we samen stil bij de rol van ploegbaas als leidinggevende en bekijken we 
hoe je van je medewerkers een gemotiveerd team kan maken die kwaliteitsvol werk aflevert. 
We vertrekken vanuit je eigen ervaring en gaan werksituaties analyseren en bespreken.

• Je kan ook steeds Diverscity contacteren via info@diverscity.be, we helpen je graag verder 
vanuit onze expertise met de zoektocht naar gepaste ondersteuning. 

5. Contact

Info@diverscity.be
www.diverscity.be

02/211 55 18 (van ma tot do)

http://start.teamtalk.be
https://www.diverscity.be/ondersteuning/opleidingen/leiding-geven-voor-ploegbazen
mailto:info%40diverscity.be?subject=
mailto:Info%40diverscity.be?subject=
http://www.diverscity.be
http://www.diverscity.be

