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VIDEOBELLEN MET MICROSOFT TEAMS – UITGEBREIDE HANDLEIDING (1 APRIL, 2020) 
 

VIDEOBELLEN MET ONZE BEWONERS  
 
Geen bezoek maar toch contact? Dat kan met videobellen! Alles wat u nodig heeft is 
een PC, tablet of smartphone. Op het door u gekozen tijdstip stellen wij een 
(gedesinfecteerde) tablet beschikbaar en helpen wij uw dierbare bij het opstarten van 
het videogesprek. Hoe dit alles precies in zijn werk gaat leest u in deze uitgebreide 
handleiding. 
 
In deze handleiding vindt u informatie over:  
1. Videobellen met Microsoft-Teams  
2. Afspraak reserveren   
3. Videogesprek starten 
4. Videogesprek starten op de telefoon of tablet   
5. Uw afspraak wijzigen af annuleren 
6. Met meerdere mensen tegelijkertijd videobellen  
Tot slot  

 
1. VIDEOBELLEN MET MICROSOFT TEAMS  
Cordaan maakt voor videobellen gebruik van Microsoft Teams. Dit is een gebruiks-
vriendelijke dienst waarmee de veiligheid en privacy van cliënten en familie (anders dan 

bij Facetime, Skype of Whats’app-videobellen) wordt gewaarborgd. Als u een PC gebruikt, 
verloopt het videobellen via uw internet-browser.  
Wilt u videobellen met uw smartphone of tablet? Download dan eerst de gratis Teams 
App. Dit doet u als volgt:  
Download de Teams-App in de Appstore (iPhone of iPad) of de Play Store 
(Android/overige toestellen en tablets).  
U herkent de App aan het Microsoft Teams logo: 

 
 

 
 

Nadat u de Teams App heeft gedownload, drukt u op ‘open’. 

 



 
 

Als u de Teams App heeft geopend, krijgt u de vraag om u aan te melden/te 
registeren. Hier hoeft u verder niets mee te doen!  
 
2. EEN AFSPRAAK INPLANNEN   
Het initiatief voor een videogesprek komt altijd van familie of naasten. Wij vragen u om 
ruim van tevoren een datum en tijdstip te reserveren. De maximale duur van een 
videogesprek bedraagt 30 minuten. U kunt een afspraak inplannen via de e-mail die u 
zojuist ontvangen heeft of via www.cordaan.nl/videobellen. Zo werkt het:  
Stap 1: Ga naar de e-mail die u van ons ontvangen heeft, en open de locatie-specifieke 
bookingslink; 
Stap 2: Kies een dag op de kalender door erop te klikken (Let op: Afspraken minimaal 12 
uur van te voren boeken);  

Stap 3: Kies vervolgens het gewenste tijdstip; 
Stap 4: Vul uw contactgegevens in. Deze gegevens hebben wij nodig om u een 
bevestigings-mail van de gemaakte afspraak te kunnen sturen. In deze mail staat ook 
de link naar de Teams-afspraak. Uw telefoonnummer gebruiken wij alleen als er iets 
misgaat. Na afloop van deze belafspraak worden uw gegevens automatisch verwijderd. 
Stap 5: Vul vervolgens de naam en het kamernummer in van de bewoner met wie u 
wilt videobellen (zo kunnen wij onze tablet snel bij de juiste persoon afleveren); 
Stap 6: controleer alle gegevens en klik daarna op ‘reserveren’ om de afspraak te 
bevestigen; 
 

 
Stap 7: U ontvangt binnen enkele minuten een bevestigingsmail. Deze e-mail vormt de 
bevestiging van uw afspraak en bevat ook de link ‘deelnemen aan Teams vergadering’ 
(zie onderstaande afbeelding). De afspraak kan desgewenst worden opgeslagen in uw 
online agenda. Klik op het afgesproken tijdstip op deze link om het videogesprek te 
starten. 
 



 
 

* Het is ook mogelijk om een afspraak te maken op de website: 
https://www.cordaan.nl/videobellen, kies onderaan deze webpagina voor de 
woonlocatie waar uw dierbare verblijft. 
 
3. VIDEOGESPREK STARTEN  
Een videogesprek starten werkt heel eenvoudig. Klik op het afgesproken tijdstip op de link 
‘deelnemen aan Teams vergadering’ in de bevestigingsmail.  Op uw smartphone verschijnt 
dan het volgende beeld (op PC of tablet/iPad vergelijkbaar beeld): 
 

 
 
Hier ziet u dat een persoon met de naam ‘Test’ wacht tot de bewoner ook deelneemt 
aan het videogesprek. Via de icoontjes ‘camera’ en ‘microfoon’ kunt u beeld en geluid 
aanzetten (als er op dat moment een streepje door staat). 
 
Zodra de bewoner ook deelneemt aan het videogesprek, komt hij/zij in beeld en kunt 
u met elkaar praten. 
 
4. VIDEOBELGESPREK STARTEN MET UW TELEFOON OF TABLET  
Stap 1: Open de bevestigingsmail in uw mailbox;  
Stap 2: Klik op ‘Deelnemen aan Teams-vergadering’; 

Stap 3: De app Teams opent zich automatisch als u deze al heeft gedownload. Klik op 
‘Deelnemen als gast’; 
Stap 4: Voer uw naam in; 
Stap 5: Klik op de paarse button ‘Deelnemen aan vergadering’; 

https://www.cordaan.nl/videobellen


 
Stap 6: Het beeldbel gesprek zal starten zodra een medewerker van Cordaan het gesprek 
start; 
Stap 7: Klik op de camera om deze aan of uit te zetten; 

Stap 8: Klik op de microfoon om deze aan of uit te zetten; 

 
 
5. UW AFSPRAAK WIJZIGEN AF ANNULEREN  
U kunt een gemaakte afspraak ook wijzigen of annuleren. Dit kan via de optie ‘reservering 
beheren’, die u onderaan de bevestigingsmail vindt.  
 
Stap 1: Klik op ‘Reservering beheren’; 
Stap 2: Klik op ‘Opnieuw plannen’ om een nieuwe datum en/of tijdstip te kiezen en volg 
de instructies zoals bij stap 4 van hoofdstuk 2 (afspraak inplannen) of op ‘annuleren’ als u 
de videobelafspraak wilt afzeggen; 
Stap 3: U ontvangt nu een bevestigingsmail van de wijziging of annulering. 

 
 
6. MET MEERDERE PERSONEN TEGELIJKERTIJD VIDEOBELLEN  
Met Microsoft Teams is het mogelijk om met meerdere personen tegelijkertijd te 
videobellen. Daarmee kan familie dus vanaf meerdere toestellen en locaties met één 
bewoner bellen. Dit voorkomt dat u aparte afspraken moet maken als u bijvoorbeeld 
een familiemoment heeft waarin u samen met onze bewoner wilt spreken. Degene die 
de beeldbelafspraak heeft gemaakt, kan anderen uitnodigen om ook deel te nemen. 
 
Dit werkt als volgt: 
Stap 1: Stuur de bevestigingsmail door naar de personen die u wilt uitnodigen voor het 
videogesprek;  



Stap 2: De anderen volgen dezelfde procedure en kunnen de Teams-applicatie 
desgewenst downloaden op hun smartphone of tablet;  
Stap 3: De anderen kunnen op het gereserveerde tijdstip deelnemen door op de link 
‘deelnemen aan Teams vergadering’ in de e-mail te klikken.  
*Let op: De anderen ontvangen geen herinneringsmail. Die krijgt alleen degene die de 
reservering heeft gemaakt. 
 
TOT SLOT  
Om deze belafspraken goed te kunnen organiseren, moet er best wat gebeuren. Zo 
moeten de beschikbare tablets op het juiste moment bij de juiste persoon worden 
afgeleverd. Daarnaast dienen de tablets na ieder gesprek grondig schoon gemaakt te 
worden. Ook kan het zijn dat de bewoner niet precies weet hoe videobellen werkt. Wij 
proberen hier zo goed mogelijk in te ondersteunen. Nadat het videogesprek is 
opgestart, laten wij de bewoner met rust zodat u vrijuit kunt praten. De 
zorgmedewerker bewaakt de tijd. Het gesprek zal na 30 minuten beëindigt worden, 
zodat ook de volgende bewoner op tijd aan de beurt is. 
 
Klik op deze link voor meer informatie over Microsoft Teams  
 
 
VEEL SUCCES EN PLEZIER! 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

 

https://products.office.com/nl-NL/microsoft-teams/group-chat-software?market=nl
https://products.office.com/nl-NL/microsoft-teams/group-chat-software?market=nl

