
 

 
 
 
 
 
 
 

Handleiding videobellen via Whereby 
 
Het programma Whereby is een geschikte en hele eenvoudige manier om online met elkaar 
te communiceren.  
 
We ontmoeten elkaar ‘online’ in een digitale kamer. Hier kan met elkaar gepraat worden en 
er kunnen bestanden gedeeld worden. Het secretariaat stuurt u voor het gesprek of de 
testdag een link waarmee u kunt inloggen via e-mail. Op het afgesproken moment kunt u 
de link aanklikken - gebruik daarvoor Google Chrome als browser - en komt u terecht in de 
onlinekamer.  
 
Het enige wat u hoeft te doen is een naam invoeren. Het aanmaken van een account is niet 
nodig, de link is voldoende; zie voor nadere informatie en stappen bijlage 1. 
 
De onlinesessie werkt op een laptop, telefoon of tablet. Deze is zowel beschikbaar voor 
Apple als Android.  
Gebruikt u een iPhone? Dan moet u eerst de App downloaden om toegang te krijgen tot 
Appear. 
Gebruikt u een Apple laptop? Download de App via Google Chrome of Firefox om toegang 
te krijgen (Safari en Explorer werken niet). 
 
Als u en de consultant van BeljonWesterterp zijn ingelogd, zal de consultant de onlinesessie 
‘op slot’ zetten, zodat er niemand anders kan meeluisteren of meekijken. Dat maakt de 
sessie ook gelijk AVG-proof. De onlinesessie wordt NIET opgenomen, er wordt alleen 
tijdelijk gestreamd.  
 
We hebben enkele tips voor het zakelijk beeldbellen voor u in bijlage 2 samengevat.  
 
Het is vast even wennen… , maar wij gaan de uitdaging aan! Heeft u tips? App of mail ons 
gerust! Veel succes!  
  



 

BIJLAGE 1: handleiding Whereby / videobellen 
 
U heeft van het secretariaat een link ontvangen. Klik op het afgesproken tijdstip op deze 
link. We verzoeken u uitdrukkelijk deze link niet eerder te gaan testen! 
De eerste keer zult u de vraag krijgen Whereby permissie te geven gebruik te mogen maken 
van uw camera en microfoon. Camera en microfoon werken niet als u ingelogd bent in een 
netwerkomgeving. Zorg er dus voor dat u op een standalone device werkt.  
 
• Klik op ‘Request permissions’. 
 

 
 
In uw browser wordt nu links bovenin een klein venster getoond waarin om de permissies 
wordt gevraagd.  
 
• Klik op ‘Toestaan’ 
 

 



 

 
• Klik op ‘Join meeting’ 
 

 
 

Uw videomeeting is nu gestart! 
 
 
Tip: u kunt gebruikmaken van onderstaande functies voor een zo effectief mogelijke 
meeting:  
•  Cam: Klik hierop wanneer u geen gebruik wilt maken van de camera, alleen van de 

microfoon of Chat.  
•  Mic: Door te klikken op Mic kunt u uw microfoon uitschakelen, om te voorkomen 

dat andere deelnemers uw achtergrondgeluiden opvangen.  
•  Leave: Klik op Leave om de meeting te verlaten 
 

  



 

Bijlage 2: Tips voor zakelijk beeldbellen 
 

Waar moet u op letten? 

1. Test altijd van te voren of de verbinding en het geluid werkt. Kunt u niet vertrouwen op stabiel  

wifi? Gebruik dan voor de zekerheid 4G. 

2. Zorg ervoor dat uw laptop, telefoon of tablet voldoende is opgeladen of aangesloten is op een 

stroomvoorziening. 

3. Om te voorkomen dat u tijdens het beeldbellen gebeld wordt door iemand anders, zet u uw 

telefoon in de ‘niet-storen’- stand.  

4. Het eerste wat men ziet, is uw gebruikersnaam en profielfoto. Zorg er dus voor dat deze beide 

professioneel zijn. 

5. Ga in een rustige en neutraal uitziende ruimte zitten.  

6. Let ook op de belichting: zorg voor voldoende licht, maar ga liever niet voor een raam zitten in 

verband met het tegenlicht. 

7. Sluit alle andere programma’s. Zo voorkomt u zoveel mogelijk andere meldingen en afleiding. 

8. Zorg dat de camera in de juiste hoek recht op uw aangezicht gericht staat.  

9. Ga niet te ver van de camera af zitten en zorg ervoor dat uw bovenarmen in beeld komen. Zorg er 

ook voor dat er wat ruimte is boven uw hoofd, zodat uw lichaamstaal goed bij uw gesprekspartner 

overkomt. 

10. Gebruikt u een mobiele telefoon, zorg dan dat deze stevig staat en niet om kan vallen.  

11. Gebruik oortjes voor het geluid en niet de speaker. Zo voorkomt u  ‘echo’ en ruis in het gesprek. 

12. Tijdens het gesprek ziet u zichzelf ook op het scherm. Probeer hier niet naar te kijken, maar kijk 

direct in de camera, zo maakt u oogcontact met uw gesprekspartner. Als het u toch afleidt, kunt u 

er simpelweg bijvoorbeeld een post-it overheen plakken. 

13. De dresscode voor een sollicitatiegesprek op afstand is dezelfde als bij een face-to-face gesprek. 

Ga er hierbij niet vanuit dat alleen het bovenlichaam zichtbaar is tijdens het interview. 

14. Licht iedereen in huis in over het interview. Het zou zonde zijn als u gestoord wordt.  

15. Zorg ervoor dat u een notitieblok bij de hand heeft voor mogelijke aantekeningen. Het geluid van 

het tikken op een toetsenbord tijdens een gesprek kan vervelend zijn voor uw gesprekspartner.  

 
 


