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DE ZOOM HANDLEIDING 
Tip vooraf: Wordt er tijdens de zoomsessie gebruik gemaakt van presentaties of het 
whiteboard, gebruik dan bij voorkeur een computer of laptop. Op een telefoon is de  
tekst van een presentatie of op het whiteboard niet altijd goed leesbaar. 
 
STAP 1: 
In je uitnodiging staat een link. Klik op deze link en je komt op de pagina van zoom. Vul hier het Meeting 
ID in (de cijfers) en het Password: (ook cijfers). Je komt of binnen in de zoomwachtruimte (dan moet je 
nog toegelaten worden door de host) of je komt direct in de zoomsessie.  
Ben je in bezit van de Zoom app? Klik op Join a meeting > Toets het Meeting-ID ofwel de 
Zoom ID-code in (zonder spaties). Klik op Join. 
 
Test, zodra je binnen bent in de zoomsessie, eerst of je microfoon en speaker het goed doen. Dan weet 
je zeker dat jij de anderen hoort en de anderen jou horen. Werk je met externe speakers, oortjes, een 
koptelefoon, met twee schermen, dan loop je de kans dat je wat instellingen moet aanpassen om de 
audio goed te laten werken (zie handleiding).  
Zorg voor de spreker en je collega deelnemers dat je naam goed staat (zie handleiding). 
 
STAP 2: ALS JE IN ZOOM BENT (de knoppen en mogelijkheden) 
Deze balk staat onderaan je scherm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test speaker en microfoon: Klik rechts naast Unmute/Mute op het pijltje omhoog T.  
Zoom vraagt je dan om geluidstesten te doen. Hier kun je direct je instellingen wijzigen.  
 
Klik op UNMUTE, om je microfoon aan- en op MUTE om je microfoon uit te schakelen.  
Zet je microfoon uit als je niet de spreker bent. Staat je microfoon aan, dan kan het storend 
zijn voor de andere deelnemers. 
 
Klik op het camera icoontje om zichtbaar of onzichtbaar te zijn (dan staat er een rode 
streep door de camera). Met het pijltje omhoog naast het video-icoontje, kun je de 
instellingen wijzigen, je kunt bijvoorbeeld een andere webcam kiezen. 

 
Klik op CHAT om een bericht typen, naar de spreker of indien de instellingen het toelaten, 
naar andere deelnemers. Met de entertoets verzend je het bericht. 
 

 
NON-VERBALE FEEDBACK. Midden onderin de balk zie je participant. Klik daarop dan 
zie je 'raise hand, yes, no, slower, faster (zie grote plaatje boven) om bijvoorbeeld 
je hand op te steken (raise hand) als je een vraag hebt. Er verschijnt dan 
bij alle deelnemers en de spreker een geel handje op het videoscherm. 

 
SPEAKERVIEW en GALLERYVIEW 
Rechts bovenin je scherm kun je instellen of je 
de spreker groot ziet en de deelnemers klein, 
of iedereen even groot.  
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JE NAAM WIJZIGEN: 
Ga onderin naar participants > Ga naar 'more', 
klik achter je naam op 'more', wijzig je naam.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
          
 

 
 
 
 
 
BREAK-OUTROOMS  
Hierbij worden de deelnemers in aparte groepen gezet (bijv. voor een oefening). Zodra de break-
outrooms gestart zijn, werkt de chat alleen voor die groep. De host kan berichten sturen naar alle 
deelnemers. Als de host de break-out rooms stopt, keert iedereen na 60 seconden automatisch terug 
naar de gehele groep. Je kunt op dat moment ook direct zelf terugkeren naar de groep.  
 
 
AANVULLENDE INFORMATIE SMART DIFFERENCE 
- Heb je nog vragen naar aanleiding van de training of workshop? 
- Wil je aanvullende training of coaching voor jezelf, je medewerkers of je team? 
- Wil je iets interessants, leuks en/of enthousiasmerend doen met je team, organisatie of klanten? 
  Neem contact met ons op, wij informeren je graag. 

Smart Difference verzorgt training en coaching op het gebied van: 
- Communicatie 
- Persoonlijke effectiviteit 
- Teameffectiviteit  
- Mentale kracht en emotionele stabiliteit (ook t.b.v. topsport en hun coaches) 
- NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) en EFT (Emotional Freedom Technique) 
 
Wil je op de hoogte gehouden worden van onze gratis kennismakingsworkshops en de nieuw 
ingeplande activiteiten? Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Mail: karlijn@smartdifference.nl. 
 
Heel veel succes met de toepassing van het geleerde! 
Met hartelijke groet en graag tot ziens, 

Karlijn Vrolijk 
NLP-trainer/coach 
EFT- en Advanced IEMT-practitioner. 
 
0031 (0)6 -52 680 330 
Karlijn@smartdifference.nl 
www.smartdifference.nl 


