
WIJKZORG & WERK
Welkom bij de Webinar

Pak je extra 
device/

smartphone 
er alvast bij!

Hoe kunnen we elkaar aanvullen en versterken?

We 
starten 

stipt 
om 

11.00!



PROGRAMMA 

• Welkom: leuk dat je er bij bent! 
• Kort filmpje: Anita
• Aan de slag met: Mentimeter deel 1 
• De Amsterdamse 

Maatwerkmethode (AMM)
• Aan de slag met de Mentimeter 

deel 2

• In gesprek in breakoutrooms n.a.v. 
stelling 

• Terugkoppeling vanuit 
breakoutroom

• Afronden met de Mentimeter deel 3



EEN FILMPJE

Anita wil en kan aan het werk (3.31min)
https://www.youtube.com/watch?v=-qkGAT50V4I&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=-qkGAT50V4I&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=-qkGAT50V4I&feature=share


MENTIMETER DEEL 1

• Pak je extra device/ smartphone erbij!
• Ga via je webbrowser naar; menti.com 
• Voer de cijfer code 35 86 220 in 
• Druk op knop Submit
• Je kan nu starten met het beantwoorden 

de vraag!

Laat de site open voor de volgende ronde! 



DE AMSTERDAMSE MAATWERK 
METHODE 

Marie-José van de Driessen 
vertelt kort wat deze methode 

Inhoudt

https://youtu.be/DkIOYyYkLaY

https://youtu.be/DkIOYyYkLaY


MENTIMETER DEEL 2

• Pak je extra devies/ smartphone er weer 
bij!

• Je kan doorgaan met het beantwoorden 
de vragen

Al ben je per ongeluk uitgelogd;
• Ga via je webbrowser naar; menti.com
• De cijfercode 35 86 220
• Druk op knop Submit



NAAR DE BREAKOUT ROOMS

Een ieder wordt nu in een breakout-room geplaatst 
en je komt vanzelf hier weer terug!

Veel plezier met het gesprek aldaar!



KORTE TERUGKOPPELING 

Wat is de kern vanuit het gesprek
in de breakout room die jullie willen delen? 



MENTIMETER DEEL 3

• Pak je extra devies/ smartphone erbij!
• Je kan doorgaan met het beantwoorden 

de vragen

Al ben je per ongeluk uitgelogd;
• Ga via je webbrowser naar: menti.com
• Cijfercode 35 86 220
• Druk op knop Submit



DANK VOOR JE 
DEELNAME!
Wij zorgen ervoor dat je deze presentatie met de uitkomsten van de 
Mentimeter in je mailbox krijgt!


