
10 tips voor betere 
online vergaderingen

Handige sneltoetsen
Sneltoetsen voor Microsoft Teams helpen je efficiënter en sneller te werken. 
Hieronder enkele voorbeelden:
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Schakelen tussen 
deelnemers en inhoud
Wanneer iemand een presentatie deelt, kun 
je schakelen tussen het bekijken van de 
inhoud en het bekijken van de mensen die 
aan het gesprek deelnemen.

Klik gewoon op de persoon waarin je 
geïnteresseerd bent.
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Deel het geluid van je 
systeem.
Door het delen van de audio van je systeem 
kun je een video of audiofragment afspelen 
als onderdeel van een presentatie.
Klik op het pictogram delen of share en 
controleer je audio instellingen.

9

Achtergrond effecten
Trekt de locatie waar jij je bevind de 
aandacht, gebruik dan achtergrond effecten 
in Teams om je teamgenoten gefocust te 
houden.
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Opnemen
Teamleden die niet in staat zijn om mee te 
doen, kunnen het gesprek op een later 
moment rustig terugkijken.

Selecteer meer acties (...) 
en klik op start opname of start recording.
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Zet live bijschriften aan 
Teams kunnen zien wat er in een 
vergadering wordt gezegd en kunnen 
realtime bijschriften tonen voor iedereen 
die dat wil of nodig heeft.

Selecteer meer acties (...) en klik op 
live captions (bijschriften) aanzetten.
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Deel je presentatie
In Teams is het mogelijk om live je PowerPoint 
presentatie aan andere te presenteren.

Klik op het picogram share of delen en 
selecteer een PowerPoint-bestand om te 
presenteren.
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Gebruik video
Zet de video modus aan zodat je oog in oog 
staat met elkaar. Hierdoor voel je meer 
verbondenheid met een persoon.

Schakelen tussen de camera 
pictogrammen om je video aan te zetten.
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Schetsen op een whiteboard
Soms is het moeilijk om iets te verwoorden. 
Gelukkig is er een speciaal whiteboard waar de 
deelnemers ruimte hebben om samen te 
schetsen, tekenen en uit te denken.

Klik op het pictogram share of delen en 
selecteer whiteboard.
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Multitasken
Controleer wat er in andere kanalen 
gebeurt of haal je berichten op tijdens een 
teamvergadering.

Klik in Teams buiten het scherm van de 
vergadering.
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Videogesprek starten:  Ctrl + Shift + U 

Geluid uitschakelen:     Ctrl + Shift + M 

Open delen menu:   Ctrl + Shift + Spatie




