
• Surf naar 
https://weekvanhettoerisme.virtual-
event.be

• Je komt op de ‘landingspagina’ van 
het evenement

• Klik op ‘inloggen’

https://weekvanhettoerisme.virtual-event.be/


• Vul je accountgegevens in en 
klik op ‘inloggen’

• Nog geen account?

- Registreer je eerst via 
‘Registreren’



• Wanneer het evenement 
begonnen is (en de aftelklok 
klaar is met aftellen), zal je een 
knop ‘binnengaan’ zien.

• Klik op ‘binnengaan’



• Je komt terecht in de ‘lobby’

• Dit is het centrale punt van het 
evenement, van hieruit kun je 
naar alle onderdelen gaan.

• Weet je niet meer waar je 
bent? Op de witte balk 
bovenaan naast het logo van 
Toerisme Vlaanderen lees je 
waar je je bevindt, in dit geval 
is dat ‘Lobby’

• Wil je weten wat er op de 
planning staat? Ga naar 
‘Programma’



• De ‘Livestream’ gaat door in 
de ‘Plenaire zaal’

• We gaan naar de plenaire zaal 
door eerst terug te gaan naar 
de ‘lobby’ of door gebruik te 
maken van ‘Ga naar…’

• Klik op en hartje rechts om 
een onderdeel toe te voegen 
aan ‘Mijn programma’, dat 
vind je bovenaan in het menu 
onder je naam



• Via deze knop kun je naar de 
Plenaire Zaal, de Infobalie, het 
Programma, de Breakout
Sessies en de Networking 
Lounge

• Laten we gaan naar de 
‘Plenaire Zaal’



• In deze ruimte zal de 
‘Livestream’ doorgaan

• Rechts van de Livestream kun 
je chatten met andere kijkers

• In de tab ‘Q&A’ kan je vragen 
stellen

• We gaan terug naar de lobby 
door links bovenaan op 
‘Lobby’ te klikken



• Klik nu op ‘Networking 
Lounge’



• We maken een onderscheid 
tussen de ‘Publieke Lounge’ en 
de ‘Privé lounge’

• Nu zitten we in de ‘Publieke 
Lounge’

• Hier kan je een keuze maken 
voor deelname aan één van de 
Netwerk Lounges



• Klik op ‘Privé Lounge’

• In de ‘Privé Lounge’ kun je een 
gesprek aan gaan met een 
andere deelnemer.

• Klik op ‘Zoek je chatpartner’
om met een andere deelnemer 
te communiceren.

• Ga nu terug naar de ‘Publieke 
Lounge’



• Nu zitten we in de ‘Publieke 
Lounge’

• Hier zijn ruimtes waar je in kan 
gaan om te chatten. We gaan 
als voorbeeld even naar de 
publieke lounge ‘2. Congressen 
en Events’

• Je kan zowel videochatten 
(links) als tekstueel chatten 
(rechts)

• Klik op ‘2. Congressen en 
Events’



• Indien er toestemming wordt 
gevraagd voor het gebruik van 
je microfoon of camera, druk 
op ‘Toestaan’

• Klik op ‘Join now’



• Nu bevinden we ons in de 
‘Networking Lounge’ van ‘2. 
Congressen en Events’

• In dit voorbeeld is op dit 
ogenblik niemand aanwezig. 
Tijdens het evenement zal je 
hier andere deelnemers en de 
moderator zien en horen

• Links onderaan kan je je 
microfoon / camere aan of 
uitzetten

• Het derde vakje linksonderaan
dient om je scherm te delen



• Met de eerste knop 
rechtsonderaan opent u de 
groepschat van de ruimte

• De tweede knop dient om de 
ruimte te verlaten



• In deze ruimte is het belangrijk 
dat je de website toegang 
geeft tot je camera en 
microfoon. Anders zal je niet 
gezien of gehoord kunnen 
worden.

• Indien je browser dit vraagt, 
kies dan voor ‘Toestaan’

• Ondervind je hier problemen? 
Kom even langs in de 
‘Helpdesk’

• Opmerking: Het platform 
werkt het beste in de browser 
’Google Chrome’



• Tot slot gaan we naar de 
‘Infobalie’

• Veeg met je cursor over de ‘Ga 
naar…’ knop en kies ‘Infobalie’



• Je kan ten allen tijde gebruik 
maken van de helpdesk via 
‘Chat met ons!’ voor hulp



• Kies een bolletje (question 
/problem), vul je mailadres in 
en typ je bericht bij Message

• Klik op ‘Start Chat’ en wij 
helpen je met plezier verder


