Handleiding voor het aanmelden als 'tafelorganisator'
en het organiseren van dialoogtafels
De stichting Amersfoort in Dialoog organiseert, ondersteunt en faciliteert dialogen.
Een dialoog wordt gevoerd tussen maximaal 8 deelnemers aan een zogenaamde
dialoogtafel.
Als u een dialoogtafel wilt organiseren moet u zich eerst aanmelden als
'tafelorganisator'. Wij verzoeken u om dit vooraf aan ons te melden per email
(info@amersfoortindialoog.nl) of via het contactformulier op onze website
(www.amersfoortindialoog.nl). Wij moeten u namelijk accepteren als 'tafelorganisator' alvorens u een dialoogtafel kunt organiseren / plannen.
Ga naar onze website (www.amersfoortindialoog.nl) en klik onder de tab
'AANMELDEN' op 'AANMELDEN ALS TAFELORGANISATOR'. Op de pagina
die dan verschijnt klikt u vervolgens op de tekst 'klik dan hier!' (zie onderstaande
figuur).

Dit leidt u naar het inschrijvingsformulier. De volgende gegevens moet u invullen:
• Email (het is belangrijk dat u uw juiste email-adres invult!)
• Voornaam
• Achternaam
• Telefoonnummer
• Wachtwoord
• Bevestig wachtwoord
Het ingevulde wachtwoord moet u goed onthouden!
Nadat u op de knop 'Registreer' heeft geklikt ontvangt u een email met een link; u
moet op de link in deze email klikken om uw account te bevestigen!
Als uw account door ons is goedgekeurd krijgt u een bevestigings-email. Vanaf dan
kunt u inloggen als tafelorganisator. Klik daarvoor op de link in de bevestigingsemail of ga naar de website: http://dialoogtafels.azurewebsites.net. Op de pagina die
dan verschijnt klikt u rechtsboven op 'Log in' (zie onderstaande figuur).

Vervolgens vult u uw email-adres en wachtwoord in en klikt op de knop 'Log in'.
Binnen uw account heeft u nu drie opties (zie onderstaande figuur):

• Locaties beheren
• Dialogen en inschrijvingen beheren
• Plan een nieuwe dialoog op een van de locaties

1) Locaties beheren
U dient (minimaal) een locatie aan te maken. Klik hiertoe op 'Locaties beheren' en
vervolgens op 'Nieuwe locatie maken'. De volgende velden moeten worden ingevuld:
• Locatie (hier geeft u uw locatie een naam; dat kan bv. de naam van een bedrijf of
instelling zijn, maar ook de naam van een wijk en / of straat)
• Straat
• Huisnummer
• Postcode
• Plaatsnaam
• Eventueel kunt u een plaatje van de locatie uploaden. Let op: het bestand mag
maximaal 512 kB groot zijn!
• Als alles is ingevuld klikt u op de knop 'Create'.

2) Plan een nieuwe dialoog op een van de locaties
Om een dialoog(tafel) te organiseren klikt u op de optie 'Plan een nieuwe dialoog op
een van de locaties'. De volgende velden moeten worden ingevuld:
• Naam (hier geeft u uw dialoogtafel een naam; dat kan bv. het (verkorte) thema van
de dialoog zijn)
• Omschrijving (hier kunt u bv. het thema van de dialoog wat uitgebreider
beschrijven)
• Opmerkingen (geef eventuele opmerkingen weer)
• Opmerking in bevestigingsmail (deelnemers die zich aanmelden voor uw dialoogtafel krijgen een bevestigingsmail waarin de opmerking die u hier geeft wordt
opgenomen; de eerder opgegeven opmerkingen worden niet in de bevestigingsmail weergegeven.)
• Locatie (als u één locatie heeft gecreëerd staat deze hier al weergegeven; heeft u
meer locaties gecreëerd dan kunt u in deze box de juiste locatie kiezen)
• Start-datum + tijd (het format is: 01-02-2017 20:00; u kunt ook de kalender en het
klokje gebruiken om de datum / tijd in te stellen)
• Eind-datum + tijd (als hierboven)
• Aantal deelnemersplekken (gespreksleider niet meegerekend) (5-7)
• Aantal gereserveerde deelnemersplekken (als u zelf al met een aantal personen
heeft afgesproken dat ze aan de dialoog deelnemen kunt u hier het aantal aangeven)
• 'Ik zorg zelf voor een gespreksleider' (wij vinden het noodzakelijk dat gespreksleiders onze 'Training voor gespreksleiders' hebben gevolgd, daarom zien we
graag dat u met ons contact opneemt via info@amersfoortindialoog om te overleggen)
• Eventueel kunt u een afbeelding uploaden. Let op: het bestand mag maximaal 512
kB groot zijn! Uiteindelijk wordt op de website één figuur getoond; de figuur die
u hier uploadt heeft voorrang op de figuur die u bij de locatie heeft geüpload.
• Tenslotte klikt u op de knop 'Create'.
Nu is uw dialoog zichtbaar op onze website en kunnen potentiële deelnemers zich
aanmelden.
3) Dialogen en inschrijvingen beheren
Als u klikt op de optie 'Dialogen en inschrijvingen beheren' krijgt u een overzicht te
zien van uw opgegeven dialo(o)g(en). Ook ziet u hier welke personen zich hebben
aangemeld als deelnemer met hun email-adressen.
Wij wensen u veel succes met het organiseren van uw dialo(o)gen!

