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Communicatie is er altijd en overal. Praten,  
lachen, gapen, fysiek of digitaal. Wanneer fysieke 
communicatie niet kan of niet gewenst is, zijn er volop 
online mogelijkheden om toch goed contact te hebben 
en houden met collega’s, inwoners, partners en  
andere betrokkenen. 

In deze brochure zie je welke online mogelijkheden er 
zijn binnen en buiten de provincie Gelderland. Wil je 
weten wat de beste opties zijn voor jouw programma, 
project of opgave en wat past bij je (communicatie)
strategie? Informeer dan bij je communicatieadviseur. 
Communicatie helpt je graag snel en slim op weg, van 
advisering tot aan de uitvoering. Varierend van een 
webinar tot digitale congressen, participatiebijeen
komsten, inloopbijeenkomsten, brainstormsessies  
of een podcast etc. 

Deze brochure wordt regelmatig geactualiseerd.  
Of een online bijeenkomst succesvol verloopt, is ook 
afhankelijk van de kennis en inzet van de (externe) 
deelnemer. Evenals de digitale mogelijkheden van  
de organisatie van derden.

Mocht jouw programma niet over een vaste 
communicatieadviseur beschikken, neem dan  
contact op met communicatieplanning.  
Heb je een vraag over online vergaderen, 
dan kan je terecht bij de Servicedesk. 

https://organisatie.prvgld.nl/organisatie/programmering/Paginas/Wie-Doet-Wat-COM.aspx
mailto:COMMUNICATIEPLANNING%40gelderland.nl?subject=
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Hoe maak je de juiste keuze? 

Omdat we meer thuiswerken en minder fysiek bij elkaar 
komen, is online samenwerken belangrijk en nodig.  
We zijn er in korte tijd best handig in geworden, maar welke 
mogelijkheden zijn er eigenlijk en wanneer is wat geschikt 
voor contact met je collega’s, inwoners van Gelderland of 
samenwerkingspartners? Onderstaande vragen en subvragen 
helpen je bij deze keuze. 

Allereerst: wie is je doelgroep?
Gaat het hier om een interne groep van collega’s?  
Zijn het externen? Dus: inwoners, samenwerkingspartijen, 
andere provincies, gemeentes, vertegenwoordigers etc.?  
Of een combinatie van inwoners en andere partijen?

Hoe groot is je doelgroep?
Gaat het om 1-op-1 contact met een partij of persoon?  
Wil je meerdere personen, binnen een keer bereiken?  
Of is het een hele grote groep van deelnemers?

Wat is je doel van de communicatie?
Als je in plaats van een fysieke bijeenkomst digitale  
middelen inzet, is het goed om extra na te denken over je 
communicatiedoelstelling(en). Wil je informeren/zenden  
of wil je een dialoog/interactie met je doelgroep, dus ook 
informatie ophalen? Gaat het om een gesprek met een 
vakgenoot? Of is het doel samenwerken aan een gezamenlijk 
doel/project? En gaat het dan om een eenmalige of 
regelmatige samenwerking? Wil je samen brainstormen? 
Kortom: wat wil je bereiken?

Helder beeld
Als je al deze vragen eens naloopt, krijg je een beter beeld  
of je een online tool moet inzetten. En zo ja welke, want  
er zijn genoeg mogelijkheden. Misschien is een mix van 
mogelijkheden wel de beste oplossing voor jouw doelgroep  
en communicatiedoelstelling. Je communicatieadviseur  
denkt graag met je mee om het jou én je doelgroep zo 
gemakkelijk mogelijk te maken. 

https://organisatie.prvgld.nl/organisatie/programmering/Paginas/Wie-Doet-Wat-COM.aspx


Online vergadermogelijkheden  
met collega’s of externen 
Microsoft Teams 
• 2 tot 250 personen 
• Maximaal 49 mensen in beeld
• Teams-vergaderingen inplannen vanuit Agenda in Teams
• Beeldbellen en chatten 
• Scherm delen en presenteren 
• Mogelijkheid om buiten de Desktop Gelderland omgeving 

Break-outrooms aan te maken. Je moet zelf de organisator 
zijn van de vergadering om de aparte vergaderruimtes aan 
te maken en te beheren. Tijdens de vergadering zie je in  
de bovenste balk naast het handje het nieuwe icoon.  
Meer informatie

• Mogelijkheid om een digitale hand op te steken
• Vergadering opnemen
• Werken in een modus waardoor het lijkt alsof je je  

in dezelfde gedeelde ruimte bevindt als iedereen in  
de vergadering

• Met de focus modus kun je zonder afleiding een document 
of inhoud lezen en en je ziet geen videoscherm in beeld

• Weergave oproepen en vergaderingen in een apart venster, 
los van het hoofdvenster. Voordeel: nog makkelijker

• schakelen tussen de vergadering en het hoofdvenster
• MS Teams, Skype en Lifesize kun je ook naast elkaar 

gebruiken 
• Buiten Desktop Gelderland eenmalig installeren en 

gebruiken 
• Zorg voor actuele versie van Teams (link maken) en zet je 

vinkje aan bij instellingen om alle nieuw functies te 
gebruiken. Bekijk hiervoor de handleiding 

• Ondersteuning via Servicedesk: Microsoft Teams 
• FAQ voor teams en skype 

 

Skype voor bedrijven 
• 2 tot 250 personen  
• Chatten, spraakoproepen, videogesprekken starten  

en documenten delen
• Maximaal 6 deelnemers in beeld
• Presentatie kan worden opgenomen 
• Buiten Desktop Gelderland installeren en gebruiken 
• Handig om voorafgaand aan vergadering vragen  

te inventariseren 
• Ondersteuning via Servicedesk: Skype

LifeSize
• Voor beveiligde vergaderingen 2 tot 25 personen
• Kan schermen delen, maar geen chatfunctie
• Max 13 personen in beeld
• Met het formulier onder de knop ‘Vergaderruimte 

reserveren’ reserveer je 1 van de 10 digitale ruimtes voor 
intern gebruik. Externen kunnen ook gebruik maken  
van LifeSize 

• Reserveer je een ruimte voor gebruik met externen,  
dan kan je een specifiek tijdstip aangeven.  
Dit kan maximaal voor 1 dag

• De organisator deelt de beveiligingscode met de (externe) 
deelnemers van de vergaderruimte kort voor aanvang van 
de vergadering

• Buiten Desktop Gelderland de LifeSize-app installeren  
op je laptop of smartphone 

• De externe deelnemer kan of met Google Chrome of met  
de LifeSize-app deelnemen aan de vergadering

• Ondersteuning via Servicedesk: LifeSize

https://organisatie.prvgld.nl/kennis/hulp/Paginas/breakoutrooms-vanaf-nu-beschikbaar-in-ms-teams.aspx
https://mijnbinnenplaats.prvgld.nl/serviceplein/Serviceplein%20-%20Handleidingen/HLD-InstellenVergaderingservaringMSTeams.pdf
https://organisatie.prvgld.nl/kennis/skype/samenwerkdeel/Lists/FAQ%20Skype/Teams.aspx
https://mijnbinnenplaats.prvgld.nl/serviceplein/Paginas/skype-voor-bedrijven.aspx
https://topdesk.prvgld.nl/tas/public/ssp/content/serviceflow?unid=253f7971aa774554b10cc6a447641857&from=1e659773-01c7-40ed-9b58-e71887fdac0c&openedFromService=true
https://call.lifesize.com/download
https://mijnbinnenplaats.prvgld.nl/serviceplein/Paginas/digitaal-vergaderen-lifesize.aspx
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Online bijeenkomsten/evenementen op maat 

Webinar/online congres/ 
online participatiebijeenkomst
• Aantal deelnemers varieert per type bijeenkomst 
• Tools: MS teams
• Te volgen via  livestream
• Mogelijkheid om powerpoint, mentimeter, prezi of  

(van te voren opgenomen) filmpjes te tonen
• Opname van een live uitzending kun je ook achteraf 

bekijken
• Interactie mogelijk via de chat
• Deelnemers kunnen deelsessies volgen
• Locatieonafhankelijk te volgen, als er maar een 

internetverbinding is
• Geïnteresseerden geven zich al dan niet van tevoren  

op voor deelname, gebruik hiervoor bijvoorbeeld de 
provinciale evenemententool

• Zorg voor een goede technische ondersteuning en een 
moderator

• Aanvragen en afstemmen met je communicatieadviseur 
• Vraag je communicatieadviseur om advies om je webinar 

te promoten

Online café / GLD Live
• Aantal deelnemers varieert per type bijeenkomst 
• Geschikt voor een onderwerp waar al ideeën en scenario’s 

voor zijn bedacht en die je graag voorlegt aan je doelgroep 
• Te volgen via livestream
• Opname van een live uitzending kun je ook achteraf 

bekijken
• Mogelijkheid om powerpoint, mentimeter prezi of filmpjes 

te tonen
• Interactie mogelijk via Whatsapp
• Nodig: camera/geluid + live verbinding 
• Opname lokatie via de vaste provinciale studio op de begane 

grond onder de Zuid galerij of extern 
• Aanvragen en afstemmen met je communicatieadviseur
• Vraag je communicatieadviseur om advies om je online café 

te promoten

Checklist voor de deelnemer 
✓ Link van de tool werkt
✓ Microfoon (aan of dempen)
✓ Camera aan 
✓ Geluid aan 
✓ Ben je goed zichtbaar
✓ Rustige lichte ruimte
✓ Headset of koptelefoon
✓ Demp je achtergrond
✓ Benodigde documenten bij de hand
✓ Actie!

https://organisatie.prvgld.nl/organisatie/programmering/Paginas/Wie-Doet-Wat-COM.aspx
https://organisatie.prvgld.nl/organisatie/programmering/Paginas/Wie-Doet-Wat-COM.aspx
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Digitale inloop of digitaal spreekuur

Digitale inloop
• Aantal deelnemers onbeperkt 
• Geïnteresseerden kunnen plannen/presentaties/filmpjes 

bekijken vanaf een website of een online magazine op  
een moment dat het hun uitkomt, binnen een  
bepaalde periode 

• Vragen en opmerkingen kunnen deelnemers delen via 
email, een chatfunctie of telefonisch (bv. tijdens  
een digitaal spreekuur)

• Een Q&A wordt dagelijks bijgewerkt met de meest gestelde 
vragen en opmerkingen

• Geschikt als je doel informeren is en er niet  
teveel tijdsdruk op zit

• Overleg altijd met je communicatieadviseur 
• Tool: (combinatie van middelen): website of online 

magazine, e-mail, Whatsapp, Skype/Teams, telefonisch

Digitaal spreekuur 
• Voor 2 of meerdere personen
• Een interactief spreekuur waar inwoners/partners vragen 

kunnen stellen via telefoon of beeldbellen
• Van tevoren opgeven via een digitaal formulier
• Je kunt max 5 gesprekken in een uur behandelen
• Tool: Skype, LifeSize, Whatsapp
• Via Whatsapp kun je sinds kort maximaal 8 mensen  

tegelijk spreken 

https://organisatie.prvgld.nl/organisatie/programmering/Paginas/Wie-Doet-Wat-COM.aspx
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Raadplegen/consulteren
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Naast bovenstaande instrumenten voor kleine of grote 
groepen op een vast moment, is er ook veel mogelijk op het 
gebied van raadplegen/consulteren van partners en/of 
inwoners op een door hun zelfgekozen moment. Denk aan  
ons digitale forum Sprekend Gelderland, KiesKompas en 
Flitspeilingen. Ook hiervoor kan je terecht bij je 
communicatieadviseur en anders via communicatieplanning. 

Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG  Arnhem
Postbus 9090
6800 GX  Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl

https://sprekend.gelderland.nl/default.aspx
https://organisatie.prvgld.nl/organisatie/programmering/Paginas/Wie-Doet-Wat-COM.aspx
mailto:COMMUNICATIEPLANNING%40gelderland.nl?subject=

