
In deze handleiding ga ik jullie uitleggen 
hoe je kunt videobellen. 
Hier z�n verschillende programma’s voor. 
B� elk van deze programma’s kan het net iets anders werken.
In grote l�nen werkt het wel hetzelfde. 
 
Veel mensen zitten nu thuis vanwege de genomen maatregelen om
verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.
Het is het lastig om sociale contacten te hebben. Of om je werk te doen. 
Voor zowel je werk als privé kun je gebruik maken van videobellen. 
 
Even b�kletsen met een vriend. 
Je zieke tante een hart onder de riem steken.
Met videobellen is het heel makkel�k. 
Je maakt een account aan en klaar. 
Je kunt nu op veilige afstand toch contacten onderhouden. 
 
Ook voor het werk kun je op een nuttige manier gebruik maken van
videobellen. 
Veel bedr�ven hebben de kantoren gesloten waardoor een bespreking of
vergadering op kantoor niet mogel�k is. 
Door de vergadering online te doen, kun je toch bepaalde zaken laten
doorlopen. 
 
De communicatieafdeling van de LFB maakt ook gebruik van videobellen. 
Op een normale kantoordag zitten onze collega’s 's ochtends even b� elkaar.
Om te k�ken welke werkzaamheden er liggen en wie wat gaat doen. 
Deze 'dagstart' kun je ook online doen. 
Zo kunnen we toch k�ken welke werkzaamheden mensen thuis kunnen doen. 
Helaas kan niet alles thuis vandaan gedaan worden. 
De dingen die niet thuis vandaan kunnen kun je weer oppakken zodra je weer
op je werkplek bent. 
 
Hoe werkt videobellen nou precies?
Er z�n verschillende programma’s waarmee je kunt videobellen. Voorbeelden
z�n Skype, Teams en Hangouts.
Voor het gebruik van deze programma’s moet je eerst een account maken.
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Teams
Teams is een service van Microsoft. 
Om hier gebruik van te kunnen maken moet je een Microsoftaccount aanmaken. 
Als je deze hebt, kun je naast Teams b�voorbeeld ook Word en PowerPoint
gebruiken. 
 
Als je in het programma Teams een team maakt (vandaar de naam) kun je met
de teamleden chatten bellen en videobellen. 
Let er wel op dat je alleen mensen kunt toevoegen in een team die een
Microsoftaccount hebben. 
 
Skype
Om Skype te gebruiken heb je een skypeaccount nodig
Deze kun je gratis aanmaken. 
Aan je profiel koppel je een profielnaam. 
Met deze naam kunnen andere gebruikers van Skype jou zoeken en een
videogesprek starten. 
Ook kun je, net als met Teams, bellen zonder beeld. 
 
Het grote voordeel van met Skype bellen en bellen met je mobiel is dat Skype
gratis is. 
Met je mobiel kost het alt�d belminuten of beltegoed. 
 
Hangouts
Hangouts is een service van Google. 
Google heeft dezelfde functies als Microsoft. 
De functies hebben alleen andere namen omdat het twee verschillende
aanbieders z�n. 
Ook hiermee kun je chatten, bellen videobellen.
Om dit te kunnen gebruiken moet je eerst even een Googleaccount maken. 
 
 
Instructie via Youtube
Vaak w�st zich vanzelf hoe een programma werkt. 
Als je b�voorbeeld via internet 'Skype' invoert, kom je er waarsch�nl�k wel uit
hoe je een account kunt maken en het gebruiken. 
Als je er niet uitkomt kun je op Youtube opzoeken hoe het werkt. 
Je tikt dan in het zoekbalkje 'Hoe werkt (naam van het programma)'. 
Er versch�nen dan allemaal instructievideo’s. 
Verder kun je alt�d iemand uit je eigen omgeving vragen om je te helpen.


