
Beeldbellen en Online overleg - Hoe doe je dat?

Omdat we afspraken en directe ontmoetingen moeten vermijden, zijn beeldbellen en online 

bijeenkomsten een waardevol alternatief om contact te houden met collega’s, partners, 

klanten, patiënten en inwoners. Maar beeldbellen en online overleg, hoe doe je dat? En hoe 

doe je het goed, veilig en verantwoord? 

Dit factsheet bevat uitleg om beeldbellen en online bijeenkomsten met meerdere personen 

goed te laten werken. 

Onze conclusie: het is eventjes wennen en het werkt naar volle tevredenheid!

Aanleiding
Sinds de corona-uitbraak in Nederland, krijgt jb Lorenz veel vragen over de (on)mogelijkheden voor 

beeldbellen met collega’s, met partners en met relaties, patiënten en inwoners. We hebben inmiddels de 

nodige ervaring opgedaan en waardevolle lessen van anderen verzameld. Daarom willen we graag onze 

inzichten met jullie delen!

Hoe doe je een video-overleg?
Een overleg per video is echt anders dan dat je bij elkaar om de tafel zit. Eén persoon regelt het overleg 

en nodigt de anderen uit. Hoe dat werkt hangt van het tool af dat je gebruikt. Reserveer in ieder geval 

genoeg tijd! 

Voorbereiding op video-overleg!

1. Spreek af wie het video-overleg regelt; de organisator.

2. De organisator nodigt de andere deelnemers uit.

3. Zorg er voor dat iedereen een link heeft om deel te nemen.

4. Als deelnemer; controleer of je een link gekregen hebt voor het overleg.

Het houden van het video-overleg

5. Kom op tijd.

6. Open met het doel van de videovergadering.

7. Begin met een rondje hoe iedereen zich voelt en of geluid en beeld goed is.

8. Neem regelmatig een pauze (het is best intensief namelijk)

9. Sluit af met het samenvatten van de afspreken en acties en stuur een verslagje na.
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Deelnemers etiquette

10. Let op hoe je er bij zit (zo zien de anderen je)

11. Gebruik een headset (of je oordopjes van je telefoon)

12. Vraag het woord (en ga er niet doorheen praten)

En de belangrijkste

13.  Houdt je microfoon uit als je niet praat! (hoe minder ruis hoe beter)

Wil je een indruk hoe het niet moet, bekijk dan het filmpje ‘A Conference Call in Real life’:

https://www.youtube.com/watch?v=DYu_bGbZiiQ

Tips.
En dan nog een paar tips.

•  Oefen eerst met 1 of twee collega’s om een overleg te plannen en te houden. Probeer met elkaar 

de opties uit, die het pakket biedt.

•  Veel tools bieden handige functies zoals het laten zien van een presentatie en het online maken 

van notulen (die iedereen direct mee kan lezen).

•  Wil je het overleg ook een beetje luchtig houden, gebruik dan de ‘jb Lorenz Thuiswerk video call’ 

Bingo.
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