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• 1. Maak goede afspraken met huisgenoten
• 2. Kom op tijd
• 3. Zorg voor een tweede kanaal
• 4. Eindig op tijd
• 5. Gebruik een tweede scherm
• 6. Notificaties uit
• 7. Zet je microfoon uit
• 8. Gebruik een extra headset of microfoon
• 9. Gebruik een extra webcam
• 10. Let op je verlichting en achtergrond



Maak goede afspraken met 
huisgenoten





Maak goede afspraken met huisgenoten

• Laat duidelijk weten wanneer je wel of niet gestoord kan worden.

• Het is voor jou vervelend wanneer iemand komt binnenlopen of gaat 
stofzuigen wanneer je een belangrijk gesprek voert.

• Het is voor je huisgenoten vervelend wanneer ze op hun tenen lopen 
en jij bent roddels aan het uitwisselen met een collega



Kom op tijd



Kom op tijd

• Hou er altijd rekening mee dat de software even moet starten, een 
update moet installeren of dat verbinding maken niet meteen lukt.

• In een meeting met meerdere mensen die elkaar niet zo goed kennen 
zijn de stiltes in een videovergadering veel pijnlijker dan in een face-2-
face vergadering.

• Probeer 5 minuten voor de afgesproken tijd in te bellen



Zorg voor een tweede kanaal



• Zorg dat je je gesprekspartners kunt bereiken als het niet lukt om 
verbinding te maken en zorg dat ze jou kunnen bereiken: email, 
skype, whatsapp, bellen, sms-en.

Zorg voor een tweede kanaal



Eindig op tijd



Eindig op tijd

• Geef jezelf 5 minuten tussen gesprekken om naar het toilet te gaan, 
een kop koffie te pakken, je benen te strekken.

• Voor je het weet zit je de hele dag op je stoel.



Gebruik een tweede scherm



Gebruik een tweede scherm
• Scherm 1 voor de 

videoconferentie

• Scherm 2 voor je 
aantekeningen, de 
powerpoint, de 
vergaderstukken, etc.

• In veel 
videoconferencing
software kun je ook je 
scherm delen!



Notificaties uit



Notificaties uit
• Zet meldingen over binnenkomende emails, chatberichten en dergelijke

uit. 

• Telefoons en tablets hebben vaak een “do-not-disturb” modus.

• Je kunt dit ook in 1 keer doen voor al je programma’s:
• https://computertotaal.nl/artikelen/pc/app-notificaties-uitschakelen-in-

windows-10/

• Hou wel je tweede kanaal in de gaten in het begin van de videoconferentie.

https://computertotaal.nl/artikelen/pc/app-notificaties-uitschakelen-in-windows-10/


Zet je microfoon uit.



Zet je microfoon uit

• In bijna alle videoconferentie programma’s kun je jezelf “muten”: je microfoon
uitzetten. 

• Zet jezelf op mute in gesprekken met meer dan 4 personen.

• Sommige headsets hebben daar ook een knopje voor.

• Let wel op wanneer je iets wilt zeggen dat je jezelf weer unmute.

• Zoom heeft een handige optie waarbij je jezelf tijdelijk kunt unmuten door de 
spatiebalk in gedrukt te houden



Gebruik een aparte headset



Gebruik een aparte headset

• De ingebouwde microfoons van laptops zijn vaak niet van hoge
kwaliteit en vangen veel omgevings geluid op.

• Een headset is vaak geoptimaliseerd voor het opvangen van spraak en
filtert omgevingsgeluiden weg.



Gebruik een aparte headset
• Er zijn ook mensen die online lesgeven die gebruik maken van een

hoge kwaliteit (studio)microfoon. Dan zitten ze niet zichtbaar met een
headset op, maar de audio kwaliteit is alsof je in dezelfde ruimte zit.

• Een noise-cancelling headset zorgt er ook voor dat je zelf het 
omgevingsgeluid minder hoort. (maar die zijn wel prijzig)

• Vraag een huisgenoot om een keer met je te videobellen in een 
andere kamer (kan vaak op telefoon: je hebt geen tweede computer 
nodig) zodat je kunt ervaren hoe de microfoon klinkt.



Gebruik een aparte webcam



Gebruik een aparte webcam

• Ook op de cameras is laptops is vaak beknibbeld.

• Het kan de moeite waard zijn om een aparte webcam te kopen.

• Ook hier: vraag een huisgenoot om een keer met je te videobellen in 
een andere kamer (kan vaak op telefoon: je hebt geen tweede 
computer nodig) zodat je kunt ervaren hoe je er uit ziet.



Let op je verlichting en 
achtergrond



• Zorg voor voldoende licht.
• Zorg voor licht van voren.
• Bij licht van achteren wordt je zelf te

donker.
• Bij licht van boven krijg je schaduwen in 

je gezicht.

• Schijn een bureaulamp op je gezicht of ga
richting het raam zitten
• Experimenteer: in de meeste tools kun je 

je videobeeld bekijken.
https://www.fastcompany.com/1819425/webcam-glam-3-easy-tricks-look-polished-video-chats

Let op je verlichting en achtergrond

https://www.fastcompany.com/1819425/webcam-glam-3-easy-tricks-look-polished-video-chats



