
 

WERKEN MET SKYPE  
Hoe start ik Skype op? 

       

Opstarten doe je door deze stappen te volgen:  

1 Klik op start Klik op start 

2 Scroll naar de S Typ ‘Skype’ in de zoekbox 

3 Kies voor ‘Skype voor bedrijven’ Kies voor ‘Skype voor bedrijven’ 
 

  



 

Hoe zoek ik een persoon op in Skype? 

• Geef de naam van je contactpersoon op 
• Klik rechts op de naam van de persoon die je wil toevoegen aan je contactpersonen 
• Kies ‘Toevoegen aan lijst met contactpersonen’ 

   

  



 

Hoe start ik een vergadering of gesprek 

Klik twee keer op de persoon waar je een vergadering/ gesprek mee wil starten.  

 

Welke knoppen zie je tijdens je gesprek 

 

1. Chatberichten 

2. Videogesprek starten/stoppen (via webcam) 

3. Bellen / gesprek afsluiten 

4. Presentatie delen 

5. Opties 
  



 

Hoe plan je een Skype vergadering in Outlook? 

Open je Outlook 
(mail) en klik in 
je Agenda van 
Outlook (2) op het 
tabblad Start op 
Nieuwe Skype 
vergadering (3) 

 

 

 

 

Vul de gegevens in 
net zoals bij een 
gewoon 
vergaderverzoek 

“Aan:” geef hier het 
emailadres van de 
ontvanger waar ja een 
video-overleg mee wil 
opstarten  

“Onderwerp:” geef een 
onderwerp voor je 
vergadering op.  

“Locatie:” bij een gewoon 
overleg vul je hier de plaats 
van het overleg in. Maar nu 
je een skype-overleg 
inplant, plaats je hier beter 
‘Skype-vergadering’. 

Tijdstip: kies het start- en 
einduur van je vergadering.  

 

 

Typ een korte begeleidende tekst of boodschap in boven boven de skype-link die je al kan 
zien. En verzend je vergaderverzoek!  

  



 

Deelnemen aan een skype vergadering 

- Open je Outlook agenda 
- Open de vergadering die je wil volgen en klik op de grote blauwe link  

‘Deelnemen aan skype-vergadering’ 
- Volg je vergadering mee! 
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