
   
 

      
Handleiding alle medewerkers - Beeldbellen met collega's 
Deze handleiding beschrijft beeldbellen voor vergaderingen met collega’s binnen De Twentse Zorgcentra. 
Deze is dus niet bedoeld voor beeldbellen met externen, familie, of wettelijk vertegenwoordigers. Daarvoor 
stellen wij een andere handleiding op.  
 
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 wordt 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. 

         
 

Beeldbellen met DTZC collega’s  
3. Klik op het menu Oproepen en daarna op het plusje om een contact te zoeken. 

Voeg contacten toe en druk daarna op het telefoontje om te starten met beeldbellen. 
Het kan zijn dat je de camera moet activeren om elkaar te zien. 
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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. 

    
 

Beeldbellen met DTZC collega’s  
3. Klik op het menu Oproepen en daarna op het plusje om een contact te zoeken. 

Voeg contacten toe en druk daarna op het telefoontje om te starten met beeldbellen. 
Het kan zijn dat je de camera moet activeren om elkaar te zien. 
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Apple 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. 

     
 

Beeldbellen met DTZC collega’s  
3. Klik op het menu Oproepen en daarna op bellen om een contact te zoeken. 

Voeg contacten toe en druk daarna op het telefoontje om te starten met beeldbellen. 
Het kan zijn dat je de camera moet activeren om elkaar te zien. 
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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  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beeldbellen met DTZC collega’s  
3. Klik op het menu Oproepen en daarna op bellen om een contact te zoeken. 

Voeg contacten toe en druk daarna op het telefoontje om te starten met beeldbellen. 
Het kan zijn dat je de camera moet activeren om elkaar te zien. 
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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 
Wat als ik met een mix van externe en interne collega’s wil vergaderen? 
De manier waarop je dat het beste kunt doen staat beschreven in de handleiding vergaderen met externe 
collega’s. 


