
FAQ : Bezoekers Aqua Nederland Digitaal  
Is het eenvoudig om in te loggen en de app van EventInsight te verbinden met het Let's Get 

Digital-platform? 

Ja, iedereen ontvangt een gepersonaliseerde e-mail met een gedetailleerde beschrijving van wat 

te doen en hoe beide tools te gebruiken. 

 

Is het mogelijk Let's Get Digital te gebruiken zonder de app van EventInsight? 

Ja, dit is mogelijk. Let's Get Digital in combinatie met de app zorgt voor een volledige 

evenementbeleving. De app dient als compositie voor het programma, contacten, 

planningsbijeenkomsten etc. 

 

Welke mogelijkheden met betrekking tot netwerken hebben de deelnemers in Let's Get Digital? 

• 1-op-1 videogesprekken 

• Netwerkcarrousel 

• Speeddate 

• Match maken 

• Communiceer in een privéchat, de lobbychat of in elke sessie 

 

Is het mogelijk om een meeting in te plannen in de virtuele eventomgeving, of moet dat via de 

app? 

Meetings kunnen zowel via de app als via de virtuele evenementenomgeving worden gepland. 

 

Hoe plan je een 1-op-1 meeting? 

Voordat twee mensen hun meeting kunnen plannen, moeten ze eerst verbinding maken door op 

de ster in de rechterbovenhoek van een personenprofiel te klikken. Nadat het 

verbindingsverzoek door de andere persoon is geaccepteerd, is het mogelijk om een afspraak in 

te plannen. 

 

Hoe start ik een videogesprek? 

Ga naar het profiel van de persoon waar u een videogesprek mee wilt starten door op 

“Bezoekers” te klikken in het menu. Voor een directe uitnodiging klikt u op het camera icoon 

(Verzoek Video Gesprek (Nu)) of klik op het agenda icoon (Verzoek Video Gesprek) om een video 

gesprek in te plannen.  

 

Hoe werkt het Netwerk Carrousel?  

Als u het netwerk carrousel heeft toegevoegd aan uw persoonlijke programma, krijgt u een 

melding zodra de sessie live gaat. Heeft u dit niet gedaan, dan kunt u deelnemen aan het netwerk 

carrousel door op de sessie te klikken in het programma. Tijdens de sessie zult u automatisch 

verbonden worden aan andere deelnemende bezoekers via een live video gesprek. Elk video 

gesprek zal 5 minuten duren.  

 

Is het mogelijk om anoniem deel te nemen aan een online evenement? 

Als u reageert in de chat van een sessie of een vraag stelt, wordt de naam altijd weergegeven in 

de chat. Het is mogelijk om niet in de bezoekers lijst te staan. In dat geval kunt u echter niet 

deelnemen aan 1-op-1 chats en andere netwerkactiviteiten. Anoniem deelnemen wordt daarom 

niet aanbevolen, omdat u delen van het evenement zal missen. 

 

Waar kan ik het programma bekijken? 

U kunt het (persoonlijke) programma zowel in het virtuele evenement als in de app bekijken. Dit 

kan onder de button programma voor beide opties. 



 

Hoe creëer ik mijn eigen persoonlijke programma? 

Klik op een sessie, ga naar “meer opties” en selecteer “voeg toe aan persoonlijke programma”. U 

zult nu notificaties ontvangen over deze specifieke sessie. U kunt nu ook de content zien die uw 

voorkeur heeft in de volgende sessie onderaan de pagina.  

 

In welke browser kan ik Aqua Nederland Digitaal het best bezoeken? 

Momenteel is dat mogelijk via: 

• Google Chrome (v50 or higher) 

• Mozilla Firefox (49.x or higher) 

• Safari (12.1 or higher) 

• Microsoft Edge (81) 

 

We raden wel aan om Google Chrome te gebruiken. 

 

Is het mogelijk om Let's Get Digital te openen via een smartphone / tablet? 

Nee, Let's Get Digital is geoptimaliseerd voor desktops en niet toegankelijk via een smartphone 

of tablets. 

 

Hoe download ik mijn contacten?  

Ga naar “Mijn Activiteiten” -> “Mijn Contacten” in de Aqua Nederland Digitaal Events app. In het 

menu, klikt u op de optie “Exporteer mijn contacten”. U ontvangt een email met een Excel 

documenten waarin al uw contacten inclusief gegevens te vinden zijn.  

 


