Met telefoon inbellen bij Skypevergadering
Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor
mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden.
Deze werkinstructie beschrijft:
•

hoe u met uw telefoon deelneemt aan een vergadering of online zitting van de
Rechtspraak.

De Rechtspraak kan met behulp van Skype voor bedrijven online vergaderingen en
zittingen houden. De Rechtspraak nodigt partijen uit. Partijen kunnen via Skype de
zitting bijwonen. Heeft u niet de mogelijkheid om via Skype aan te sluiten, dan kunt u de
vergadering of zitting bijwonen via uw mobiele of vaste telefoon. U belt naar een
telefonische vergadercentrum en logt bij de vergadering of zitting in met een vergaderid. Het telefoonnummer en vergader-id ontvangt u van de Rechtspraak. Het vergader-id
dat u ontvangt is alleen bedoeld voor die ene vergadering.
U doorloopt de volgende stappen om een vergadering of zitting bij te wonen:
1.
2.
3.
4.

Bel het volgende telefoonnummer: 088-3610100.
Toets het vergader-id in gevolgd door een hekje.
U hoort de tekst Druk nu op sterretje als u de organisator bent. Hier doet u niets.
U hoort de tekst Spreek na de pieptoon uw naam in en druk vervolgens hekje.
Spreek uw naam in zodat de leden van de vergadering uw naam weten.
5. U moet nu wachten totdat de organisator u toelaat tot de vergadering. Tot die tijd
verblijft u in de lobby en hoort u wacht muziek.
Vier tips deelname aan een vergadering of zitting
•
•
•
•
•

Als u vanuit thuis werkt, zorg voor een rustige kamer.
Doe ramen/deuren dicht vanwege omgevingsgeluid, geen kinderen en huisdieren
in de buurt.
Zet van tevoren notificaties uit van apparaten die in de buurt liggen.
Demp je microfoon: zet hem alleen aan als je spreekt.
Neemt u deel aan de vergadering met een mobiele telefoon, zorg ervoor dat deze
is opgeladen.

