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Sticky Wall
Veel plezier met deze onmisbare tool voor iedere facilitator: de Sticky Wall (3 x 1,5 m): hét zelfklevende doek
dat een groot werkoppervlak biedt voor begeleiding van groepen met de methodes van ICA's Technology of
Participation (ToP®), presentaties én alle andere vormen van (visuele) facilitatie. Gemaakt van sterk,
lichtgewicht en duurzaam materiaal (ripstop nylon), is dit doek ideaal om mee te nemen en eenvoudig om op
te hangen.
ToP® methodieken helpen om energieke, productieve, inclusieve en betekenisvolle participatie te realiseren.
Gestructureerde participatie zorgt voor een dieper niveau van betrokkenheid, het optimaal benutten van de
wijsheid van de groep, het creëren van eigenaarschap en het maken van gezamenlijke beslissingen.
De voordelen van de sticky wall:
• Een groot werkoppervlak waardoor je zowel grote flip-over papieren als kleine
papieren kunt ophangen en verplaatsen.
• Ideaal in situaties waarbij je geschreven ideeën op papier wil groeperen en
hergroeperen.
• Het is licht en extreem duurzaam.
• Het kan steeds opnieuw worden gebruikt en het is makkelijk te vervoeren.
Tips voor gebruik:
• Om je sticky wall plakkend te maken, spray je de sticky wall (de voorkant!) in met Repositionable Spray
Mount, van bij voorkeur het merk 3M. Deze spray is verkrijgbaar in de betere kantoorvakhandel.
• Om het doek goed te benutten is de eerste keer goed inspuiten belangrijk. Zorg dat het volledig doek op
de grond ligt. Om te voorkomen dat er spray op de grond komt leg je onder de randen van het doek
kranten. Vervolgens spay je het doek in met een paar lagen. Volg de aanwijzingen op de spuitbus voor de
juiste afstand van de spuitbus tot het doek en de juiste wachttijd tussen spraybeurten. Spray in een goed
geventileerde ruimte.
• Je kunt de sticky wall zo vaak bijspuiten als nodig is om extra plakkracht te genereren, dit is niet voor ieder
gebruik nodig. De sticky wall kun je ook inspuiten terwijl het aan de muur hangt. Zorg er dan voor dat er
papier op de grond ligt, zodat er geen lijm op de grond belandt. De sticky wall is goed wanneer deze
plakkend genoeg is om papier vast te houden, maar het niet moeilijk is om ze er weer af te halen.
• Om de sticky wall te gebruiken; bevestig deze op een brede, vlakke muur met brede papiertape (die van de
kluswinkel blijft het beste hangen). Deze is (in de meeste gevallen) gemakkelijk te verwijderen van de muur
en het doek.
• Om te voorkomen dat papier van het doek dwarrelt, positioneer de sticky wall plat tegen de wand en weg
van luchtstromen.
• Om de sticky wall schoon te houden, vouw de sticky wall altijd op met de plakkende zijde aan de
binnenkant; let op dat de plakkende zijde niet de grond of andere stoffige oppervlaktes raakt.
• Het is veel makkelijker om de sticky wall op te hangen en af te halen met hulp, maar alleen is ook mogelijk.
Veel plezier ermee, en mail ons als je vragen hebt over het doek of onze ToP trainingen: info@icanederland.nl.
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