Inteam Online spelregels
Inteam Online helpt je om intimiteit en seksualiteit van
verpleeghuisbewoners bespreekbaar te maken in je team.
In dit spel is er geen goed of fout, het gaat erom dat je jouw
inzichten en ervaringen kunt delen met collega’s. Na afloop
van het spel kun je samen met je collega’s bespreken welke
inzichten zijn opgedaan en welke besluiten jullie nemen.

Goed om te weten
☞ Leeftijd 16+.
☞ Op de website kun je zelf een 		
spelaccount aanmaken.
☞ Op het beginscherm staat de 		
volgende informatie:

De bedoeling
Het spel kan starten als iedereen is ingelogd in de online spelomgeving
en jullie daarnaast een videoverbinding hebben via bijvoorbeeld Teams of
Zoom. Het doel van het spel is om met elkaar letterlijk de lucht te klaren
rondom woonzorgcentrum Camelia. Hoe doe je dit? Jullie lopen straks om
de beurt door woonzorgcentrum Camelia en selecteren een vraag. Deze
vraag beantwoord en bespreek je met jouw team. Als je een vraag hebt
beantwoord en besproken dan verdien je hartjes. Met deze hartjes kunnen
jullie elementen in de omgeving van het woonzorgcentrum selecteren
waardoor de lucht wordt geklaard.

Voorbereiding

Een korte speluitleg, credits, en knop
om het spel te starten.

☞ De game is geoptimaliseerd voor het
gebruik in de browsers Chrome,
Firefox en Safari.
Dat wil niet zeggen dat de game niet
speelbaar is in andere browsers.

☞ Samen het spel spelen
Iedereen kan het spel openen op zijn/haar
scherm. Om allemaal hetzelfde te zien
moeten iedereen zelf doorklikken naar de
ruimtes.

1. De spelleider speelt zelf niet mee. De spelleider:
• nodigt iedereen uit voor een Zoom of Teams overleg.
• geeft aan welke speler aan de beurt is.
• bewaakt de tijd.
• schrijft de belangrijkste inzichten en besluiten op.
• leidt discussies en stelt verhelderende vragen, zoals “Leg dat eens uit?”, “Wat
bedoel je precies?” en “Kun je een voorbeeld noemen?”.

2. Alle spelers gaan naar deze link: www.inteam-online.nl en maken een
spelaccount aan.
Vul hiervoor op www.inteam-online.nl je naam, e-mailadres en een wachtwoord in.
Je ontvangt dan een e-mail waarmee je je account kunt bevestigen.

3. Bepaal de spelersvolgorde, spreek af hoe lang jullie het spel spelen en
hoeveel tijd jullie inplannen voor de nabespreking.

☞ Je mag altijd op de escape knop
klikken
Sommige vragen kunnen ongemakkelijk
zijn om te beantwoorden. Voelt het		
niet prettig om een kaart te
bespreken / beantwoorden, zet een
escape in en pak een nieuwe kaart.

☞ Bepaal zelf hoe je speelt.
Je kunt als groep ook een eigen 		
manier van spelen afspreken.
Willen jullie meer of minder tijd voor 		
een bepaalde categorie, spreek dit dan
af. Het doel van dit spel is om dit thema
bespreekbaar te maken, dus doe dat op
een voor jullie prettige manier.
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Hoe het spel werkt
1. Nadat je op ‘start game’ hebt geklikt, ziet iedere
speler dit scherm:

Je ziet woonzorgcentrum Camelia. De lucht en de
omgeving ogen nogal grauw. Hier kun jij als speler iets
aan doen. Je kunt op de verschillende elementen klikken
als je ze wilt aanpassen. Bijvoorbeeld op de wolken, op de
lucht zelf, of de stippellijnen voor bladeren in de boom.
Er verschijnt dan een pop-up met de vraag of je het het
element daadwerkelijk wilt aanpassen. De hartjes die je
nodig hebt om de lucht te klaren, kun je verdienen door het
spelen van de verschillende kaarten.

Je ziet nu de kamers in het woonzorgcentrum. Klik op een kamer
naar keuze. Na een korte animatie verschijnen er drie spelkaarten
in het scherm. Zie hieronder een voorbeeld:

De speler die aan de beurt is kiest een spelkaart op basis van
de categorie. De kaarten zijn gerelateerd aan de ruimte. In de
recreatiezaal kom je casussen tegen die daar ook in het echt
kunnen gebeuren.

3. Kaart kiezen en bespreken
Als je op de gewenste spelkaart klikt dan opent dit
scherm:

Het aanpassen van de omgeving kost hartjes. Aan het
begin van het spel heeft iedere speler vijf hartjes. Dit kun
je zien door op de knop ‘hartjes’ te klikken rechtsonder in
het menu. Om meer hartjes te verdienen moet je codes
invoeren. Deze codes krijg je van andere spelers na het
bespreken van vragen/casussen.

2. Naar binnen gaan
Ben je aan de beurt? Dan klik je in het vorige scherm op
‘naar binnen gaan’. Vervolgens verschijnt het onderstaande
scherm.

In dit scherm zijn er verschillende opties:
• Voorlezen:
Met de knop ‘voorlezen’ kun je de tekst op de
spelkaart laten voorlezen. Je krijgt dan een code
die je kunt doorgeven aan jouw medespelers. Als jouw
medespelers de code invoeren in hun scherm, dan horen
zij de stem ook.
• Escape:
Met de knop ‘escape’ verlaat je dit scherm en kun 		
je een nieuwe spelkaart kiezen. De spelkaart wordt ook
automatisch uit het spel gehaald.

Inteam Online spelregels
• Timer:
Met de knop ‘timer’ start je een timer van 3 minuten om
het gesprek niet te lang te laten duren.
Vervolgens kun je de vraag of casus op de spelkaart met je
team inhoudelijk bespreken via jullie videomeeting.
De speler die aan de beurt was beoordeelt het
groepsgesprek. Je kunt de andere spelers 3, 4 of 5 hartjes
geven. Je geeft iedereen hetzelfde aantal hartjes. Geef de
code door die achter het aantal hartjes staat. De andere
spelers kunnen dit invoeren via de knop ‘code invoeren’ bij
het buitenaanzicht:

De categorieën
Een ander woord voor...
Jij start met het noemen van een ander woord voor het woord
dat op het kaartje staat. Daarna volgen de andere spelers. Je
draait met de klok mee.

Wat zou jij doen?
Op het kaartje staat een situatie. Lees deze voor en vertel de
andere spelers wat jij zou doen in deze situatie. Als jij klaar
bent, dan mogen de andere spelers hierop reageren en kan er
een dialoog ontstaan. (Tijd: 3 minuten)

Wat weet je ervan?
Lees het kaartje voor en vertel de andere spelers wat jij hiervan
weet. Als jij klaar bent, dan mogen de andere spelers ook
vertellen wat zij ervan weten, zo vergroten jullie samen je
kennis. (Tijd: 3 minuten)

Kruip in de huid van…

Het aantal hartjes wordt nu bij iedere speler toegevoegd
aan de eigen voorraad. Dit is te zien door op de knop
‘hartjes’ te klikken.

Op het kaartje staat een situatie beschreven vanuit een oudere
of een zorgprofessional. Lees de situatie voor aan de andere
spelers. Beeld je in hoe deze situatie is voor deze persoon en
deel dit met de andere spelers. Als jij klaar bent, dan mogen de
andere spelers hierop reageren en kan er een dialoog ontstaan.
(Tijd: 3 minuten)

Wat vind jij?
Op het kaartje staat een stelling. Lees de stelling voor en geef
jouw mening. Als jij klaar bent, mogen de andere spelers hierop
reageren en kan er een dialoog ontstaan. (Tijd: 3 minuten)

Als het spel is afgelopen
Bespreek en noteer tot welke inzichten jullie zijn
gekomen, welke besluiten jullie hebben genomen en per
besluit wie ervoor verantwoordelijk is en wat de deadline
is. Je kunt deze besluiten uitprinten en bijvoorbeeld in de
teamkamer hangen.

