
   
 

      
Handleiding alle medewerkers: beeldbellen met externen 
Deze handleiding beschrijft beeldbellen voor vergaderingen met mensen buiten De Twentse Zorgcentra. 
Deze is dus niet bedoeld voor gebruik met DTZC collega’s, daar hebben we een andere handleiding voor 
opgesteld. 
 
Teams maakt samenwerken op afstand efficiënt. We kunnen het gebruiken voor beeldbellen. Het is een 
app voor mobiele apparaten en gewone computers. Deze handleiding laat de werking zien per apparaat. 
 
Let op: je kunt het beste gebruik maken van Teams op je werktelefoon of werktablet. Daarop is Teams al 
voor je geïnstalleerd. Je kunt ook gebruik maken van Teams op privé apparatuur, maar daar moet je zelf het 
programma op installeren en kan het ICT Meldpunt minder goed support op geven als je problemen 
ervaart.  
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Android telefoon of tablet 
App starten en inloggen 

1. Start Teams met dit icoon.  

 
2. Klik op Aanmelden en log daarna eenmalig in met je PIDxxxxxx@dtzc.nl 

Daarna ook eenmalig inloggen bij Microsoft met je PIDxxxxxx@dtzc.nl. Waarschijnlijk moet je het 
tijdelijke wachtwoord wijzigen. 

         
 

  

mailto:PIDxxxxxx@dtzc.nl
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Vergaderen met externen 
Dit doe je in Teams vanuit de Agenda functie.  
 
Een afspraak maken 

1. Start de Teams app 
2. Klik op Agenda 
3. Klik op Nieuwe vergadering 
4. Klik op ‘Deelnemers toevoegen’ 
5. Typ het volledige e-mailadres in, klik op ‘voorbeeld@mail.com uitnodigen’ en klik op het vinkje 

rechtsboven als alle deelnemers zijn toegevoegd. 
6. Let op:  
7. Vul de agenda-uitnodiging met overige belangrijke informatie, zoals je dit ook in Outlook doet, en 

klik op het vinkje rechtsboven om de afspraak te verzenden. 
 

 
Let op: de agenda in Teams is niet gesynchroniseerd met je agenda in Outlook. Zorg dus dat je een afspraak 
in Teams zelf ook in je Outlook agenda zet.  
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Beeldbellen 
1. Start de Teams app 
2. Klik op Agenda 
3. Klik bij de afspraak op ‘Deelnemen’ 
4. Wanneer de externe ook deelneemt, komt diegene soms direct in de vergadering, maar soms krijg 

je een pop-up dat hij of zij ‘in de lobby’ wacht. Dan geef je toegang. 
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Vergaderen met een mix van externen en DTZC collega’s 
Om met zowel externen en DTZC collega’s in één gesprek te zitten, moet je eerst de externe uitnodigen en 
beeldbellen volgens bovenstaande stappen. Daarna voeg je je interne collega toe aan het gesprek via 
onderstaande stappen. Vergeet niet om van tevoren je interne collega uit te nodigen via een reguliere 
agenda afspraak in Outlook.  
 
DTZC collega’s toevoegen 

1. Volg de stappen van ‘Vergaderen met externen’ en neem deel aan de vergadering 
2. Klik rechtsboven op het icoontje met een plusje om deelnemers toe te voegen 
3. Klik op ‘Personen toevoegen’ 
4. Typ de naam van je collega(s) en klik op de juiste naam 
5. Klik op het vinkje rechtsboven om deze collega(s) toe te voegen 
6. Je zit nu in een groepsgesprek met externe deelnemers en DTZC collega’s 
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Apple telefoon of tablet 
App starten en inloggen 

1. Start Teams met dit icoon.  

 
2. Klik op Aanmelden en log daarna eenmalig in met je PIDxxxxxx@dtzc.nl 

Daarna ook eenmalig inloggen bij Microsoft met je PIDxxxxxx@dtzc.nl. Waarschijnlijk moet je het 
tijdelijke wachtwoord wijzigen. 
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Vergaderen met externen  
Dit doe je in Teams vanuit de Agenda functie.  
 
Een afspraak maken 

1. Start Teams met dit icoon  
   

  
  

   
 

2. Druk op Agenda  
3. Druk rechtsboven in het scherm op de agenda met + 
4. Klik op ‘Deelnemers toevoegen’ en vul het hele e-mail adres in.  

Let op: om externe deelnemers toe te kunnen voegen (zoals familie), moet je het hele e-mailadres 
invullen 

5. Klik op “familietest@gmail.com voor deze vergadering uitnodigen” 
6. Klik op Gereed rechtsboven 
7. Vul de agenda-uitnodiging met de benodigde informatie zoals een titel, de datum en het tijdstip 
8. Klik op Gereed rechtsboven. Er wordt nu een agenda-uitnodiging gestuurd naar de ontvanger 
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Beeldbellen 

1. Start de Teams app 
2. Klik op agenda en klik bij de juiste afspraak op ‘Deelnemen’ 
3. Je bent nu in de afspraak. Klik op ‘Nu Deelnemen’ en op de camera en je microfoon om deze 

aan/uit te zetten 
4. Als de familie ook deelneemt, komt diegene soms direct in de vergadering, maar soms krijg je een 

pop-up dat hij of zij ‘in de lobby’ wacht. Dan geef je toegang.  
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Vergaderen met een mix van externen en DTZC collega’s 
Om met zowel externen en DTZC collega’s in één gesprek te zitten, moet je eerst de externe uitnodigen en 
beeldbellen volgens bovenstaande stappen. Daarna voeg je je interne collega toe aan het gesprek via 
onderstaande stappen. Vergeet niet om van te voren je interne collega uit te nodigen via een reguliere 
agenda afspraak in Outlook.  
 
DTZC collega’s toevoegen 

1. Volg de stappen van ‘Vergaderen met externen’ en neem deel in de vergadering 
2. Klik rechtsboven op het icoontje met een plusje om deelnemers toe te voegen 
3. Klik ‘Personen toevoegen’ 
4. Typ de naam van je collega(s) en klik op de juiste naam.  
5. Klik op ‘Gereed’ 
6. Je zit nu in een groepsgesprek met externe deelnemers en DTZC collega’s  
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Windows computer 
App starten en inloggen  

1. Start Teams met dit icoon. 
 

   
2. Klik op Aanmelden en log daarna eenmalig in met je PIDxxxxxx@dtzc.nl 

Daarna ook eenmalig inloggen bij Microsoft met je PIDxxxxxx@dtzc.nl. Waarschijnlijk moet je het 
tijdelijke wachtwoord wijzigen. 
 
LET OP: Mocht de melding komen: pidxxxxxx@corp.dtzc.nl verwijder dan de tekst corp!  
De correcte aanmeldnaam is altijd pidxxxxxx@dtzc.nl  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vergaderen met externen 
Dit doe je in Teams vanuit de Agenda functie.  
 
Een afspraak maken 

1. Start de Teams app 
2. Klik op Agenda 
3. Klik op Nieuwe vergadering 

 
 

mailto:PIDxxxxxx@dtzc.nl
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4. Klik op ‘Vereiste deelnemers toevoegen’ 
5. Typ het volledige e-mailadres in en klik op ‘voorbeeld@mail.com uitnodigen’  
6. Vul de agenda-uitnodiging met overige belangrijke informatie, zoals je dit ook in Outlook doet, en 

klik op ‘Verzenden’. 
 

 
 
Let op: de agenda in Teams is niet gesynchroniseerd met je agenda in Outlook. Zorg dus dat je een afspraak 
in Teams zelf ook in je Outlook agenda zet.  
 
Beeldbellen 

1. Start de Teams app 
2. Klik op Agenda 
3. Klik bij de afspraak op ‘Deelnemen’  
4. Controleer of je camera en microfoon aanstaan en klik op ‘Nu deelnemen’ 
5. Wanneer de externe ook deelneemt, komt diegene soms direct in de vergadering, maar soms krijg 

je een pop-up dat hij of zij ‘in de lobby’ wacht. Dan geef je toegang. 
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Vergaderen met een mix van externen en DTZC collega’s 
Om met zowel externen en DTZC collega’s in één gesprek te zitten, moet je eerst de externe uitnodigen en 
beeldbellen volgens bovenstaande stappen. Daarna voeg je je interne collega toe aan het gesprek via 
onderstaande stappen. Vergeet niet om van tevoren je interne collega uit te nodigen via een reguliere 
agenda-afspraak in Outlook.  
 
DTZC collega’s toevoegen 

1. Volg de stappen van ‘Vergaderen met externen’ en neem deel aan de vergadering 
2. Klik rechtsboven op het icoontje met de poppetjes om deelnemers toe te voegen 
3. Klik ‘Iemand uitnodigen’, typ de naam van je collega(s) en klik op de juiste naam. Je collega wordt 

dan direct gebeld. 
4. Je zit nu in een groepsgesprek met externe deelnemers en DTZC collega’s 
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Apple computer 
Stappen zijn vergelijkbaar met de stappen op een Windows computer. Deze handleiding wordt op korte 
termijn aangevuld. 
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Tips en tricks 
 

Groepsgesprek met video  
 
1. Ga naar Chat en start een chat middels het paarse logo met potlood;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Voeg de contactpersonen toe naar voorkeur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Kies bellen en of beeldbellen   
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Veelgestelde vragen 
Hoe leg ik aan mijn externe collega uit hoe het werkt? 
Voor externen hebben we een eigen handleiding opgesteld. Deze is beschikbaar op de website, en zou je 
kunnen meesturen bij het maken van de eerste afspraak 
 

 
 
 
 


