
Teams tips & tricks

Veel beroepsgroepen werken momenteel vanuit huis. Om vanuit huis/extern goed te kunnen 
samenwerken en (video) vergaderen is Microsoft Teams dé oplossing. Inmiddels is Teams bij veel 
organisaties uitgerold in een rap tempo. De ervaring leert ons, dat met zo’n snelle uitrol veel gebruikers 
niet weten wat hen overkomt.  

Als er niet (goed) wordt uitgelegd waarom Teams wordt ingezet, hoe Teams werkt en welke afspraken 
er gemaakt zijn omtrent de inrichting, kan het platform behoorlijk overweldigend zijn. Dit heeft tot 
gevolg dat niet iedereen er direct de voordelen van kan inzien die Teams zeker te bieden heeft. Geef 
jezelf en het platform even de tijd om aan elkaar te wennen, vooral door ermee aan de slag te gaan en 
de mogelijkheden zelf te ontdekken.  Wij durven met zekerheid te zeggen, na verloop van tijd wil je niet 
meer anders!

Waar iedere (thuis) werker wat mee kan!

Bonustip van onze Customer Success Managers

Klik binnen Microsoft Teams eens wat vaker op de 3 puntjes. Er schuilt een schat aan extra 
mogelijkheden en opties zodra je de opties achter de 3 puntjes gaat verkennen en gebruiken.  Heb je 
na het lezen van de tips nog aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op.



ONLINE TRAINING

DOCUMENTEN & WHITEBOARDS

CRISIS MANAGEMENT

Gebruik Teams voor online training in plaats van klassikale trainingen:

1. Hoe gebruik je de optie “Delen” om het lesmateriaal beschikbaar te maken: Bekijk video

2. Hoe gebruik je de Whiteboard functie om de training interactiever te maken: Bekijk video

3. Hoe neem een (training) sessie op om later beschikbaar te stellen en voor uw kennisbank:  Bekijk
video

Werk samen aan documenten en Whiteboards via Teams en voorkom onnodig delen per email: 

1. Hoe maak en werk je samen in een Office document: Bekijk video

2. Brainstorm tijdens een meeting door de Whiteboard-functie in Teams te gebruiken: Bekijk video

3. Quick Start referentiehulp voor medewerkers: Download

Het coördineren van informatie en het samenwerken van teams tijdens een crisis:

1. Ontdek het eenvoudig te implementeren  Crisis Management Power Platform template

2. Een “Ready to go”  SharePoint template voor het inrichten van interne communicatie

3. Download de Microsoft Teams Bot om snel een vraag en antwoord bot te maken voor het beantwoorden 
van veel gestelde vragen.

QUICK START
VERGADEREN
Start met virtuele meetings in Microsoft Teams in plaats van elkaar fysiek te ontmoeten:

1. Hoe plan je een vergadering:  Bekijk video

2. Hoe neem je deel aan een vergadering:  Bekijk video

3. Hoe deel je je scherm tijdens een vergadering:  Bekijk video

https://support.office.com/en-us/article/share-content-in-a-meeting-in-teams-fcc2bf59-aecd-4481-8f99-ce55dd836ce8
https://support.office.com/en-us/article/whiteboard-in-a-teams-meeting-d9210aa2-876a-40f0-8ca0-5deb2fc11ca6
https://support.office.com/en-us/article/whiteboard-in-a-teams-meeting-d9210aa2-876a-40f0-8ca0-5deb2fc11ca6
https://support.office.com/en-us/article/whiteboard-in-a-teams-meeting-d9210aa2-876a-40f0-8ca0-5deb2fc11ca6
https://support.office.com/en-us/article/collaborate-on-files-in-microsoft-teams-9b200289-dbac-4823-85bd-628a5c7bb0ae
https://support.office.com/en-us/article/use-whiteboard-in-microsoft-teams-7a6e7218-e9dc-4ccc-89aa-b1a0bb9c31ee?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://download.microsoft.com/download/e/7/0/e70c6db6-ed57-475c-9147-1ff810b96564/Teams%20QS.pdf
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-sharepoint-blog/build-a-crisis-management-site-to-connect-people-and-information/ba-p/1216791
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-sharepoint-blog/build-a-crisis-management-site-to-connect-people-and-information/ba-p/1216791
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/platform/samples/app-templates#faq-plus-bot
https://support.office.com/en-us/article/video-manage-meetings-ba44d0fd-da3c-4541-a3eb-a868f5e2b137
https://support.office.com/en-us/article/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4
https://support.office.com/en-us/article/show-your-screen-during-a-meeting-90c84e5a-b6fe-4ed4-9687-5923d230d3a7


Veel mensen vinden het niet 
fijn dat collega’s of externen de 
volledige (thuis) werkplek kunnen 
tijdens een video vergadering. 
Je hebt de mogelijkheid om je 
achtergrond te blurren (vervagen), 
waardoor alleen jijzelf scherp in 
beeld bent. Zo voorkom je dat 
iedereen ziet wat er aan je wasrekje 
hangt of welke kleur hond er 
rondloopt in je kamer. Daarnaast 
is het mogelijk om je achtergrond 
aan te passen. Je kunt een van de 
standaard achtergronden kiezen, 
maar ook zelf achtergronden 
toevoegen, zoals een bedrijfslogo 
of kantooromgeving, die tijdens de 
vergadering of het videogesprek 
achter je wordt weergegeven. 
Klik op de 3 puntjes in de 
vergadering om dit te activeren. Bij 
SoftwareONE gebruiken we deze 
achtergrond van ons hoofdkantoor 
in Zwitserland:

De vergaderlobby omzeilen: je kunt deelnemers die 
inbellen direct toelaten aan de teamvergadering 
zonder dat ze moeten wachten in de lobby totdat 
ze worden toegelaten. Zo hoef je je vergadering 
niet te onderbreken voor mensen die bijvoorbeeld 
later komen. Je kunt dit doen door ‘opties voor 
vergadering’ te selecteren, en de wisselknop ‘ja’ te 
selecteren voor ‘wilt u de lobby altijd overslaan?’

Een aankondiging ontvangen van deelnemers 
in de vergadering. Wanneer je een vergadering 
organiseert, heb je nu de mogelijkheid om te 
kiezen voor een melding wanneer een beller 
deelneemt aan een vergadering of deze verlaat. Je 
kunt dit doen door ‘Opties voor vergadering’ te 
selecteren en de optie ‘Melden wanneer bellers 
deelnemen aan de vergadering of deze verlaten’ 
aan te zetten voor vergaderingen met grote groepen. 
Zo houd je orde tijdens een vergadering, wel zo 
makkelijk en overzichtelijk!

Het is mogelijk om, als 
organisator, de vergadering te 
beëindigen voor iedereen. Als 
je een vergadering in uitvoering 
wilt beëindigen, ga je naar de 
besturingselementen voor de 
vergadering en selecteert u 
Meer opties ***  > Vergadering 
beëindigen en bevestig 
nogmaals. Zodra je dit 
doet, wordt de vergadering 
onmiddellijk voor iedereen 
beëindigd.

20 TEAMS TIPS 
Unieke tips van onze Customer Succes Managers 
(Video) Vergaderen
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Het is mogelijk de vergadering 
op te nemen. Hierdoor kunnen 
afwezige deelnemers later de 
vergadering terug kijken en ben je 
niet meer afhankelijk van gemaakte 
notulen. Deze video vind je een 
paar minuten na de vergadering 
terug in de vergader chat of in het 
kanaal waar de vergadering heeft 
plaatsgevonden. Klik op de 3 puntjes 
in de vergadering om dit te 
activeren, vervolgens klik op 
start recording. Je kunt de 
recording stopzetten wanneer dit 
gewenst is, dit kan op dezelfde 
manier als het aanzetten van de 
recording. Na het stopzetten 
verschijnt de recording na een tijdje 
vanzelf in de chat van de 
vergadering of/en via Microsoft 
Stream.
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Live Captions. Heb je een 
vergadering met personen 
uit meerdere landen? Zet 
live captions aan en je hebt 
live ondertiteling tijdens 
een call. Let op, dit werkt 
momenteel alleen bij geplande 
vergaderingen (dus niet bij ad 
hoc calls).

Klik op de 3 puntjes in de 
vergadering om dit te 
activeren, vervolgens klik op 
turn on live captions (cc).

5
Microsoft Teams gebruiken 
voor een brainstormsessie? 
Tijdens een Teams-meeting 
kan je de whiteboard-
applicatie starten. Klik op 3 
puntjes in de vergadering en 
klik vervolgens op Microsoft 
Whiteboard.
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Ook voegt Teams een functie toe om virtueel je 
hand op te steken. Niet alleen nuttig voor alle 
scholen, maar zeker ook voor vergaderingen 
met grote groepen. Zo houd je orde tijdens een 
vergadering, wel zo makkelijk en overzichtelijk! 
Klik tijdens de vergadering op het handje om je 
hand op te steken:

8

3



Met behulp van shortcuts kan 
je makkelijk ‘opdrachten’ geven 
in Teams. Bijvoorbeeld je status 
wijzigen. Als je in de zoekbalk 
midden bovenin het teken  / 
gebruikt krijg je een lijst te zien 
met de commando’s die gegeven 
kunnen worden. Tik bijvoorbeeld 
in /beschikbaar of /afwezig en je 
status wordt aangepast.

Een andere leuke is /nieuw, als 
je deze gebruikt wordt je naar 
de help pagina gestuurd waarbij 
wordt uitgelegd wat de meeste 
recente nieuwe functionaliteiten 
zijn in Teams.

Labelen voor beginners. Maak labels 
en wijs deze toe aan personen, zodat 
je @vermeldingen (@mentions) kunt 
gebruiken met een groep, rol, afdeling, 
enzovoort. Teameigenaren kunnen het 
rustig uitproberen. 

Ga naar een team en selecteer Meer opties   
> Labels beheren. Je kunt bijvoorbeeld tags
geven aan alle ‘managers’, ‘verpleegsters’
of ‘sales’. Dan kan je deze groepen
bereiken in Teams, zonder dat je elke naam 
hoeft in te typen.

Bookmark berichten. Je hebt de 
mogelijkheid om berichten in een chat op te 
slaan, zodat je ze later terug kan lezen en 
er eventueel nog op kan antwoorden. Als 
je op het bericht gaat staan met je muis, 
verschijnt er een klein menuutje, klik op 
de drie puntjes en vervolgens op 
bericht opslaan. Alle opgeslagen 
berichten kan je terug zien door bovenin 
op je initialen te klikken en vervolgens 
opgeslagen te kiezen.

Heb een beetje plezier met 
Teams! Kantoorhumor komt op 
een laag pitje te staan nu we niet 
allemaal op kantoor zijn. Maar 
dat betekent niet dat er niet 
gelachen kan worden. 

Teams heeft de mogelijkheid om 
in de chat emoticons, stickers en 
gifjes te gebruiken. En met name 
dat laatste kun je hardop lachend 
aan je thuiswerkplek zitten 
(gebeurt ons regelmatig).
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Private channels (privé kanalen). Het is 
mogelijk om binnen je Team een privé 
kanaal aan te maken die slechts voor 
specifieke personen binnen het team 
toegankelijk gemaakt kan worden. 
De overige teamleden zien niet dat 
er binnen het team een privé kanaal 
is aangemaakt. Alleen degenen met 
toegang zien dit kanaal (met een slotje 
erachter). 
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De planning voor een project kan je 
integreren door Microsoft Planner te 
gebruiken. Als je dit toevoegt wordt het 
een apart tabblad binnen een Team. Dit 
geldt overigens ook voor verschillende 
andere functionaliteiten. Klik naast 
de standaard tabbladen op het plusje 
om te zien welke functionaliteiten er 
toegevoegd kunnen worden aan je 
kanaal!

Ga naar je Team en klik op het plusje zoals 
hieronder afgebeeld:

Onderstaand menu komt vervolgens in 
beeld en in dit menu kies planner. Planner 
wordt toegevoegd.

Algemene tips

Neem je deel aan meerdere Teams en 
wil je overzicht creëren? Dan heb je de 
mogelijk om de volgorde van de Teams 
te wijzigen door ze te verslepen. Maar je k 
an een Team ook (tijdelijk) verbergen. Zo 
zorg je voor overzicht en heb je alleen in 
beeld wat je op dat moment nodig hebt.
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Wil je altijd bereikbaar zijn als je aan het werk bent? Stel dan 
in dat Microsoft Teams automatisch mee opstart.  Dit kan je 
als gebruiker instellen bij het “Ik” gedeelte waar wij je 
adviseren sowieso eens goed doorheen te lopen. Klik 
rechtsboven op je profiel en ga naar settings. Vink de 
settings ‘Auto-start application’ en ‘On close, keep the 
application running’ aan. Dit kan overigens alleen als je 
Teams op je desktop hebt geopend, dus niet in de browser!
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Rich Text Editing. Wil je een 
bericht eruit laten springen, 
dan is het mogelijk om het 
bericht op te maken. De 
opmaak-mogelijkheden zijn 
niet standaard zichtbaar, om ze 
beschikbaar te maken moet je op 
de A onder het berichtbalkje. Klik 
op de afbeelding hiernaast voor 
een grotere weergave.
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Teams is ook beschikbaar als mobiele app, waardoor je 
Teams altijd en overal kunt gebruiken. Wil je een frisse neus 
halen, maar moet je vergaderen, dan kan je ook via de mobiele 
app deelnemen aan de vergadering. En terwijl jij je rondje loopt, 
kan je alsnog je briljante bijdrage doen aan de vergadering.

9

17



Copyright © 2020 by SoftwareONE AG. All Rights Reserved. SoftwareONE is a registered trademark of SoftwareONE AG. All other trademarks, service marks or trade 
names appearing herein are the property of their respective owners. The content has been compiled with meticulous care and to the best of our knowledge. However, 
SoftwareONE cannot assume any liability for the up-to-dateness, completeness or accuracy. © Header Image: Adobe Stock, Illustration by SoftwareONE

SoftwareONE  
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Hoe kunnen wij je helpen?
Neem contact op voor meer 
informatie over 365Simple.

T. +31 (0) 20 2586800 
E. info.nl@softwareone.com
W. www.softwareone.nl

Teams draait om samenwerken en delen. Heb je een e-mailbericht dat je snel wilt delen met je collega’s dan is het mogelijk 
dit bericht vanuit Outlook door te sturen naar het Team.

Klik rechts bovenin het Team op de 3 puntjes en klik op e-mailadressen ophalen. Je krijgt dan een e-mailadres in beeld. Als 
je naar dit adres een e-mail stuurt, komt de mail automatisch in de Team chat terecht en voor het complete team direct 
zichtbaar. Spaart een heleboel CC berichten en extra e-mail stromen!
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Samenwerken en delen

Via Microsoft Teams het scherm overnemen van iemand anders? Via Microsoft Teams kan je vlot je scherm 
delen met iemand anders in een meeting. Als je een meeting opstart met bijvoorbeeld jouw IT-helpdesk, dan kan je 
je scherm delen en vervolgens controle geven aan de andere persoon als hij ingesteld is als ‘member’. 
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