
Online Vergaderen

GOOGLE
HANGOUTS

Ja, Google account.

App op mobiele

devices.

10 videobellen,

100 chatten.

Ja.

Scherm & bestanden

delen.

Vergadering

opnemen.

Chatfunctie.

De betaalde versie

verdwijnt over een

tijdje (Google Meet =

alternatief)

APP/ACCOUNT
NODIG?

AANTAL
PERSONEN

GRATIS VERSIE?

PRO'S

HOUD
REKENING MET

Hieronder een vergelijking van veelgebruikte applicaties om

online te vergaderen.

JITSI MEET

Nee.

Geen maximum.

Ja, altijd.

TEAMS

Ja, app & account

nodig.

250 personen.

Ja.

Scherm & bestanden

delen. Chat & taken.

Verbonden met

andere Office

programma's.

Microsoft Office 365

vereist.

Max. 4 personen

groot in beeld.

WEBEX

Ja.

Tijdelijk extra opties

gratis

(ongelimiteerd

bellen, scherm

delen, audio

inbellen).

ZOOM

Account: alleen host.

App: ja.

100 personen.

Ja.

Scherm & bestanden

delen. Eigen

achtergrond kiezen.

Afspraak inplannen.

Vergadering

opnemen.

Chatfunctie.

Gratis versie bij

groepsgesprekken

max. 40 minuten. (1-

op-1 onbeperkt).

Account: alleen host.

App: ja, tenzij

installeren niet lukt.

100 personen

(normaal 50).

Scherm & bestanden

delen. Chatfunctie.

tools voor:

Scherm & bestanden

delen.

Chatfunctie.

Op de PC alleen met

Google Chrome. 



FACETIME

Videobellen met

iPhone of iPad.

Ja, maar zit

standaard op de

apparaten.

Alleen voor Apple

apparaten.

Maximaal 32

personen.

HOUSEPARTY

Om gezellig te

kletsen (met video)

& quizzes te doen.

App: ja.

Account: nee.

Maximaal 8

personen.

Engels.

Vaste vragen

Niet voor Windows

browsers.

SKYPE

Videobellen met

familie & vrienden.

Ja app & account

nodig.

Tot max. 50

personen.

Bij 1-op-1

gesprekken

vertaalfunctie.

WHATSAPP

Tijdelijk extra opties

gratis

(ongelimiteerd

bellen, scherm

delen, audio

inbellen).

Max. 4 personen.

Videobellen via

WhatsApp.

Ja.

WAT?

APP/ACCOUNT
NODIG?

HANDIG OM 
TE WETEN

Andere opties om
(informeel) online
te ontmoeten

Naast bovenstaande opties zijn er ook nog

onderstaande platformen om (informeel) online te

ontmoeten.

We hebben met dit overzicht niet het doel beoogd de programma's te beoordelen op bijvoorbeeld privacy en

veiligheid van uw persoonsgegevens. Hiervoor verwijzen we u graag naar de website van de VPN gids.

Meer weten over hoe toegangkelijk diverse videoconference tools zijn? Bekijk de website van Accessibility. 

 

 

Privacy & toegankelĳkheid

https://www.vpngids.nl/veilig-internet/zakelijk/veilig-videobellen-online-vergaderen/
https://www.accessibility.nl/nieuws/2020/03/hoe-toegankelijk-zijn-videoconferentie-tools


Oefen en accepteer

fouten en leer hiervan.  

      

Wees niet te ambitieus met je

agenda! (50% meer tijd, 25%

minder agenda) 

     

Houdt de energie vast door: elke

45 min te pauzeren, elke 10 min

interactie te faciliteren en niet

meer dan 2-3 te videobellen per

dag! 

       

Doe een expliciete check-in en

check-out! Check of iedereen de

knopjes kan vinden en doe even

een rondje langs iedereen zodat

men kan inkomen. Maak bij de

check-out ook weer een kort

rondje, vat afspraken samen en

laat iedereen de room verlaten

voordat je zelf gaat.  

 

Heb je een rommelig huis? Of een

kat die telkens in beeld wil?

Zet dan je achtergrond-

videoscherm aan.

Etiquette online
vergaderen Hieronder de "do and dont's" 

van het videobellen.

OP TIJD

Zorg voor een rustige belplek waar geen huisgenoten door je beeld lopen,

een rustige en goed belichte achtergrond (bij voorkeur kijk je richting een

raam) en een goede wifi-verbinding (kabel is nog beter).

Zorg dat het geluid van apparaten in de buurt uit staat.  Een koptelefoon of

oortjes kunnen helpen om de anderen goed te horen en om achtergrond

geluid te dempen.

Demp je eigen microfoon en speakers een beetje om te

voorkomen dat de ander de hele tijd achtergrondgeluiden of echo hoort.

Wees op tijd:

log als deelnemer minimaal 5-10 minuten van te voren in, zodat je de app

al hebt opgestart/ bent geïnstalleerd! (Host nog eerder zodat je iedereen

kunt opvangen)

RUSTIGE PLEK

GELUID 
DEMPEN

DUIDELIJKE
AFSPRAKEN

Maak aan het begin duidelijke afspraken. Bijvoorbeeld microfoon dempen

(uit) als iemand anders (langer) aan het woord is/ aan het presenteren is. Hand

opsteken bij vragen/als je iets wilt zeggen en niet door iemand anders geen

praten.

WIE DOET WAT
Wijs duidelijke rollen aan (bij meer dan 10-15 mensen zeker). Eén facilitator die

het gesprek begeleid, een moderator die de technische ondersteuning biedt

en één notulist om afspraken vast te leggen/ het verslag te maken.

GEDULD
Tenslotte: heb een beetje meer geduld voor de mensen voor wie al dat

videogebel nieuw is. Hopelijk voelt zo’n videogesprek straks voor iedereen als

een hartverwarmende ontmoeting.

TIPS

Vragen of hulp nodig rond digitaal ontmoeten of samenwerken? Neem

contact op met de Digitale Taskforce van de alliantie

info@leefbaarheidsalliantie.nl.

Vragen of hulp nodig?


