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Handleiding als genodigde deelnemen aan een MS Teamsvergadering 
 
 
1. Bel op tijd in 
Zorg dat u op tijd uw voorbereidingen treft: pak een kop koffie of thee en zorg dat u de 
vergaderstukken bij de hand heeft. Zoek de e-mail op met het inloglinkje en log enkele 
minuten voor aanvang van de vergadering in.  
 
2. Let op omgevingsgeluiden 
U kunt als deelnemer aan de MS-Teamsvergadering wellicht niet iedereen altijd zien. Om die 
reden is geluid extra belangrijk. Daarom vragen we u om uw microfoon uit te zetten aan het 
begin van de vergadering en wanneer u langere tijd luistert en niets zegt. 
 
Houd verder rekening met omgevingsgeluiden; Geluiden van kinderen, de hond, geritsel van 
papier, e.d.. Trek u terug op een rustige plek en gebruik zo mogelijk een koptelefoon of 
headset (bijv. van uw mobiele telefoon).   
 
 
3. Zorg dat alles naar behoren werkt 
Maak zo veel mogelijk gebruik van een bekabelde aansluiting of sterk wifi-signaal. Zo houdt 
u uw videoverbinding goed. Ga niet met uw camera gericht op een raam zitten. De camera 
denkt dan dat er veel licht is en maakt het beeld donkerder. Als u iedereen te zacht hoort 
staat uw eigen geluid waarschijnlijk te zacht. U kunt het volume van uw laptop dan verhogen. 
Zorg dat de camera ongeveer op ooghoogte staat. Dat is voor de beleving en uw houding het 
prettigste. 
 
 
4. Log in via het inloglinkje  
Neemt u als gast deel aan de MS-Teamsvergadering dan onderneemt u de onderstaande 
stappen: 

a) Ga naar de uitnodiging voor de vergadering en selecteer ‘deelnamen aan MS-
Teamsvergadering’ 

b) Er opent nu een webpagina met twee keuzes: ‘download de windows-app’ en ‘neem 
deel aan de webversie’.  
Wanneer u de MS-Teams-app niet heeft geïnstalleerd op uw computer, kunt u kiezen 
voor deelnemen aan de webversie. 
Neemt u deel op het internet, zoals hierboven uitgelegd, dan gebruikt u het beste 
Microsoft Edge of Google Chrome als browser.  
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Voer uw naam in en kies de audio- en video-instellingen. Geef toestemming voor het 
gebruik van de microfoon en camera, zodat u zichtbaar bent en geluid hebt bij de 
vergadering. 

c) Bent u klaar met instellen klik dan op “nu deelnemen”. 
d) U komt nu in een wachtruimte. De organisator van de vergadering krijgt hiervan een 

melding en laat u toe tot de vergadering. 
 
 
5. Tijdens de vergadering  
Zodra u bent toegelaten tot de vergadering ziet u wanneer u uw muis over het scherm 
beweegt, een taakbalk verschijnen. 
 
 

 
 
 
Via deze taakbalk kunt u uw camera aan- of uitzetten. Dit geldt ook voor de microfoon (zie de 
rode pijlen in het plaatje) 
Wij verzoeken u uw microfoon uit te zetten gedurende de vergadering wanneer u niet 
zelf aan het woord bent. U dempt de microfoon door op het icoontje te klikken. 
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Wanneer u een vraag wilt stellen, dan klikt u op het tekstballonnetje in de taakbalk (blauwe 
pijl in het plaatje). Aan de rechterzijde van uw scherm opent zich het chatoverzicht. Onderin 
het overzicht ziet u een balk met de tekst: “een nieuw bericht typen”. Hier kunt u uw vraag 
typen. Verzendt het bericht door op de rechterpijl te klikken onder uw vraag. Er is tijdens de 
vergadering een moderator die alle vragen screent en bijhoudt welke vragen wel/niet 
beantwoord zijn. De onbeantwoorde vragen zullen ingebracht worden tijdens de vergadering. 
 
In deze ledenraadvergadering wordt niet gewerkt met de functie ‘handje opsteken’; vragen 
kunnen alleen gesteld worden via de chat. 
Ook is het mogelijk dat u met uw regiovoorzitter afspreekt dat u uw vragen aan hem/haar 
stelt via een whatsapp-bericht zodat uw regiovoorzitter de vraag kan inbrengen in de 
vergadering. 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 


