
 

Primoforum kan in tal van situaties worden ingezet, zoals: 
	 •	 inspraakbijeenkomsten 
	 •	 beleidsbepaling 
	 •	 gebiedsontwikkeling 
	 •	 co-creatie 
	 •	 evaluatie 
	 •	 tevredenheidsonderzoek 

Met Primoforum heb je als gemeente een krachtig instrument in 
handen om snel, eigentijds en doeltreffend vorm en inhoud te geven 
aan burgerparticipatie. Zowel kleine als grote groepen deelnemers 
kunnen direct en gelijktijdig hun input geven.  
Primoforum is ontwikkeld vanuit de behoefte en ervaring van de 
gebruiker: flexibiliteit, gebruiksgemak en bewegingsvrijheid staan 
voorop. Geen onnodige toeters en bellen, geen keurslijf. 

Zo kun je bijvoorbeeld alle bijdragen van de hele groep direct voor 
iedereen zichtbaar maken. Dat bespaart niet alleen heel veel tijd, 
maar het zorgt er ook voor dat iedereen aan bod komt. En omdat 
iedereen actief een bijdrage kan leveren, kan de uitkomst van de 
sessie automatisch rekenen op draagvlak onder alle deelnemers. 

Burgerparticipatie

Stel, je wilt burgers raadplegen over de inrichting van een 
nieuwe wijk. Of je wil inventariseren met bewoners en 
bedrijven hoe je de veiligheid op straat kunt bevorderen. 
Je wilt zienswijzen en argumenten verzamelen om tot 
nieuw beleid te komen…

De techniek: een laptop voor de gespreksleider, een 
tablet/phone voor de deelnemers, een centraal 
scherm en een draadloze internetverbinding (WiFi).
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Easy does it 
Met Primoforum is het kinderlijk eenvoudig om een bijeenkomst 
voor te bereiden en uit te voeren. Formuleer je eigen vragen of haal 
ze uit de vragenbibliotheek. Verrijk de discussie met beeld, geluid of 
video. En breng ritme aan met de handige timer. Het enige wat je 
nodig hebt is een laptop met een beamer en een internetverbinding. 

Wat levert het op? 
Er zijn genoeg redenen om Primoforum in te zetten: 
• Tijdswinst gelijktijdige input, snellere inhoudelijke discussie, 

directe rapportage 
• Meer kwaliteit korte interventies in kleine teams zorgt voor 

kwalitatief betere input  
• Hoger rendement echt iedereen doet mee; geen idee blijft 	

verborgen of onontdekt 
• Enthousiasme iedere deelnemer raakt zeer betrokken en ervaart 

deelnemen als zeer positief 
• Flexibiliteit je eigen aanpak behouden en eenvoudig vragen 

aanpassen tijdens de sessie 
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Bij het schermontwerp is veel aandacht besteed aan gebruiksgemak, zodat de gespreksleider de aandacht vooral kan richten op het 
groepsproces. De vormgeving is eigentijds en is bewust sober gehouden.

Primoforum wordt onder meer gebruikt door:

GET THE CONVERSATION FLOWING

INTERESSE IN EEN DEMO? 
Of heb je een andere vraag? Neem gerust contact met ons op:   

info@primoforum.com •  020 - 2613460
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Wil je er zeker van zijn dat de hardware in orde is? 
Huur dan je tablets of laptops bij Flex IT Rent. Zij 
zorgen ervoor dat alle apparaten optimaal zijn 
ingesteld voor gebruik met Primoforum. Je 
bestelling wordt een dag van tevoren geleverd en 
een dag na je sessie weer opgehaald. Vraag naar 
de speciale Primoforum aanbieding.
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