
Verschillende mogelijkheden om online te vergaderen  

 

 Microsoft Teams  

 

 Je kunt makkelijk chatten, vergaderen en bestanden delen. Het grote Microsoft Teams biedt 

uitgebreide mogelijkheden voor online vergaderen: 1 op 1, met je team of met een aantal (externe) 

projectgroepleden. Het is zelfs mogelijk om een live event / webinar voor maximaal 10.000 

deelnemers op te zetten. In deze blog delen we een stappenplan voor online vergaderen met 

Microsoft Teams met je. 

Voordelen 

 Altijd en overal vergaderen vanaf ieder device 

 Audio- en videovergaderen 

 Van 1 tot 10.000 deelnemers 

 Documenten delen, presenteren en bespreken 

 Van agenda naar actie 

 Volledige integratie met Office 365 

 

Eenmaal in de vergadering heb je de volgende mogelijkheden: 

Camera inschakelen 

Geluid uitschakelen / dempen 

Vergadering opnemen (beeld en geluid) 

Delen van je scherm(en), bureaublad of een openstaande applicatie om documenten / presentaties 

te tonen 

Gebruikmaken van Microsoft Whiteboard 

Achtergrond vervagen 

Notulen weergeven 

Tijdens de vergadering kun je eenvoudig live de notulen / actielijst bijhouden, een presentatie geven 

of een document bespreken. Je kunt een deelnemer aan de vergadering toevoegen en eenvoudig 

brainstormsessies houden met behulp van Microsoft Whiteboard. 

Live-bijschriften gebruiken in een live-gebeurtenis 

Deelnemers aan de Live-activiteit kunnen een kop-en ondertitels en ondertitels bekijken in maximaal 

zes talen, naast de taal die wordt gesproken. Organisatoren van gebeurtenissen kunnen de talen 

selecteren in een lijst van meer dan 50. 

Opmerking: Live-bijschriften en ondertitels zijn alleen beschikbaar voor Live-activiteiten die zijn 

geproduceerd met teams. 



 

Optimaal gebruikmaken van bijschriften en ondertitels 

 Spreek duidelijk, langzaam en rechtstreeks op de microfoon. 

 Vermijd locaties met achtergrond geluiden. 

 Voorkom dat meerdere mensen tegelijkertijd spreken. 

 Gebruik de beste professionele teams-gecertificeerde apparatuur  

meer info: 

https://support.microsoft.com/nl-nl/office/live-bijschriften-gebruiken-in-een-live-gebeurtenis-

1d6778d4-6c65-4189-ab13-e2d77beb9e2a 

 

 Google Hangouts 

Google Hangouts is een uitgebreide chatdienst van Google waarmee je zowel kunt (video)bellen als 

chatten. Dit kun zowel één-op-één doen als met een groep. Gebruik het bijvoorbeeld voor 

teammeetings of voor een brainstorm met een of meerdere collega’s. Een perfecte manier om 

contact te onderhouden met collega’s en prima voor online vergaderen. 

Waarom is Google Hangouts handig? 

 In Hangouts kun je met maximaal 10 mensen tegelijk videochatten 

 Het is via je computer, laptop, smartphone en tablet te gebruiken 

 Het gebruiksgemak is groot 

 Je kunt gemakkelijk je scherm delen met anderen 

Wat is wat minder handig? 

 Hangouts werkt niet als meer dan 10 mensen inbellen, dus niet geschikt voor hele grote 

teams 

 Alle deelnemers hebben een Google-account nodig 

Hangouts Meet ondersteunt voortaan live ondertiteling 

Google heeft voor G Suite-abonnees live ondertiteling ingeschakeld binnen Hangouts Meet. Enkel de 

iOS-app moet nog even geduld hebben. Voorlopig wordt enkel Engels ondersteund en is de functie 

maar beschikbaar tijdens live meetings. Opnames achteraf automatisch laten ondertitelen kan 

voorlopig niet. 

Doven en slechthorenden kunnen voortaan automatische ondertitels activeren binnen Hangouts 

Meet. Wie de Engelstalige app gebruikt, krijgt voortaan een CC-icoontje te zien rechts bovenaan op 

de Android app. Hetzelfde geldt voor web- en Chromebase-meetings en toestellen met een Mimo-

aanraakscherm. 

Wie geen Engelstalig besturingssysteem draait, kan de optie aanvinken via het optiemenu (de drie 

puntjes rechts bovenaan). Voorlopig geniet enkel de Engelse taal ondersteuning van live 

ondertiteling. 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2086056
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/live-bijschriften-gebruiken-in-een-live-gebeurtenis-1d6778d4-6c65-4189-ab13-e2d77beb9e2a
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/live-bijschriften-gebruiken-in-een-live-gebeurtenis-1d6778d4-6c65-4189-ab13-e2d77beb9e2a
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-hangouts/knipolnnllmklapflnccelgolnpehhpl?hl=nl


 

 

 

 Whereby 

Whereby (voorheen Appear.in) is een app waarmee je gemakkelijk een videogesprek kunt houden 

met collega’s. Het grote voordeel is dat je nergens hoeft in te loggen, waardoor het net even wat 

makkelijker en sneller in gebruik is. 

De pluspunten van deze app: 

 Je hoeft je niet te registreren. Je kunt gewoon een link naar alle deelnemers sturen 

 Het is gebruiken via je computer, laptop, smartphone en tablet 

 Het werkt in Chrome, FireFox en Opera, zonder dat je iets hoeft te installeren 

Hier moet je rekening mee houden: 

 Je kunt met maximaal 4 mensen tegelijkertijd videobellen 

 Met ieder gesprek maak je een nieuwe link aan 

Wat biedt de Premium-versie? 

Hier heb je beschikking over meer functies, zoals de mogelijkheid om een speciale link te reserveren 

voor eigen gebruik. 

 

 

 Skype 

Net zoals Google Hangouts en Appear.in is Skype een internetdienst waarmee je gratis kunt 

videobellen met mensen uit de hele wereld. 

Waarom zou je het willen gebruiken? 

 Je kunt zien wanneer de ander beschikbaar is en je eigen status aanpassen 

 Tegen geringe kosten kun je naar vaste lijnen bellen 

 De verbinding is voorzien van een encryptie, anderen kunnen dus niet meeluisteren 

Hier moet je rekening mee houden: 

 Je moet Skype downloaden en installeren op je computer. Daarna moet je ook een account 

aanmaken. 

 De andere persoon moet ook een Skype-account hebben 

 Je kunt met maximaal 5 mensen tegelijkertijd videobellen 

 Er is een grote bandbreedte vereist om een goede gesprekskwaliteit te waarborgen 

 

https://whereby.com/
https://www.skype.com/nl


 

Hoe kan ik live-bijschriften en ondertiteling inschakelen tijdens een Skype-gesprek? 

https://support.skype.com/nl/faq/FA34877/hoe-kan-ik-live-bijschriften-en-ondertiteling-

inschakelen-tijdens-een-skype-gesprek 

 

 Google Meet 

Met Google Meet kun je gemakkelijk met collega’s (video)bellen. De integratie met G-suite zorgt 

ervoor dat het mogelijk is om tijdens het bellen documenten en presentaties te maken. Met een 

specifieke inbelnummer kun je zorgen dat alleen uitgenodigden toegang hebben tot de vergadering. 

Wat is er zo handig aan Google Meet? 

 In de proefperiode van 14 dagen kun je testen of het iets voor je is 

 Je kunt gebruikers van je bedrijf toevoegen, maar ook mail-aliassen gebruiken 

 Er zijn mogelijkheden om externe gebruikers toe te voegen 

Hier moet je wel even op letten: 

 De premium business-mogelijkheden kosten 23 euro per maand per gebruiker na de 14-

dagen proefperiode 

 In de premiumversie kunnen maximaal 150 deelnemers aan een gesprek deelnemen 

 

 BlueJeans 

Dit is een videoconferentietool voor bedrijven die je in je browser gebruikt. Met deze tool kun je in 

meer dan 40 landen gratis bellen, ook met externe partijen. BlueJeans heeft de mogelijkheid om 

speciale opties voor evenementen aan te schaffen. 

Wat is een voordeel van de app? 

 Er is een gratis proefversie van 30 dagen 

 het is gemakkelijk aan populaire integraties te koppelen 

Hier moet je rekening mee houden: 

 Premiumversie voor 15,82 euro per maand 

 Alleen beschikbaar in de browser 

 

 

 

 

 

https://support.skype.com/nl/faq/FA34877/hoe-kan-ik-live-bijschriften-en-ondertiteling-inschakelen-tijdens-een-skype-gesprek
https://support.skype.com/nl/faq/FA34877/hoe-kan-ik-live-bijschriften-en-ondertiteling-inschakelen-tijdens-een-skype-gesprek
https://gsuite.google.nl/intl/nl/products/meet/
https://www.bluejeans.com/


  Anymeeting 

Met Anymeeting kun je in HD videobellen en verder bestanden delen. Je kunt dit met collega’s en 

externe partijen gemakkelijk doen. Met de 30 dagen gratis proefversie kun je een maand bekijken of 

Anymeeting schikt voor jou. 

Waarom handig? 

 30 dagen gratis proefversie 

 Veiligheid gegarandeerd met de SOC 2-audited cloud 

 Met de light versie kunnen er 50 mensen worden toegevoegd worden aan een webinar 

Hier moet je rekening mee houden? 

 De premiumversie kost per gebruiker 298 dollar per maand 

 

 Zoom 

Als vooroploper van videobellen biedt Zoom uitstekende audio- en videofunctionaliteiten. Met deze 

gratis versie is het al mogelijk om 100 deelnemers toe te voegen aan een vergadering. Hiermee kun 

je ook buiten kantoor vergaderingen houden. 

Waarom zou je voor Zoom kiezen? 

 Het is makkelijk te koppelen aan populaire integraties 

 Bellen met externen gaat gemakkelijk 

 Het heeft uitstekende audio- en videofunctionaliteiten 

 Er zijn mogelijkheden om schermen te delen 

Hier moet je rekening mee houden: 

 De premiumversie kost 18,99 euro per maand, per gebruiker 

  Privacy moet ingesteld worden 

 

 WebEx 

WebEx van Cisco is te vergelijken met Zoom: het is ook met deze tool niet moeilijk om met interne en 

externe gebruikers te (video)bellen. Je kunt het koppelen aan je e-mailclient en zo afspraken 

gemakkelijk inplannen. 

Waarom handig? 

 Je koppelt WebEx makkelijk aan populaire integraties 

 Bellen met externen gaat gemakkelijk 

 Met de WebEx-app kun je buiten de deur vergaderen 

 Er zijn e-mailnotificaties voor herinneringen 

https://www.anymeeting.com/
https://zoom.us/
https://www.webex.com/


Hier moet je rekening mee houden: 

 De premiumversie kost per gebruiker maandelijks 25,65 euro 

 

 

 Join.me 

Met Join.Me heb je mogelijkheid om te videobellen. Je kunt presentaties tijdens het gesprek houden 

en maken en je scherm delen. Met de overzichtelijke rapportages kun je gemakkelijk zien hoeveel er 

gebeld is. 

Wat zijn de voordelen? 

 Met één klik plan je een vergadering 

 Met de whiteboard-functionaliteit kun je een brainstormsessie houden 

 De app is fijn om onderweg te kunnen vergaderen 

Hier moet je rekening mee houden: 

 De premiumversie kost maandelijks 24 euro per gebruiker 

 

 

 

 

 Houseparty 

Who’s in the house? In deze app kun je met maximaal acht personen tegelijk videobellen. Iemand 

uitnodigen om aan het gesprek mee te doen gaat eenvoudig via een linkje, 06-nummer of 

gebruikersnaam.  

Een groot nadeel (kan ook een voordeel zijn) is dat iedereen die jouw gebruikersnaam weet zomaar 

kan ‘inbreken’ in jouw Houseparty. Als iedereen zomaar in- en uitstapt is het natuurlijk lastig om een 

serieuze meeting te houden. 

Tip: Wat je wel kunt doen, is je ‘party’ op slot zetten zodra hij vol zit. Dan kunnen er geen 

andere gebruikers meer worden toegevoegd. Maar, al met al, voelt Houseparty meer aan als 

een app voor ‘gezellig kletsen’ dan voor serieuze vergaderingen. Over de privacy van de app 

kun je hier meer lezen. 

 

https://www.join.me/nl

