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Introductie
Wat een leuke en goede stap dat je ook online bijeen-
komsten wil gaan organiseren. Cubiss Limburg heeft 
de afgelopen maanden in snel tempo een makkelijke  
manier ontwikkeld van online bijeenkomsten 
organiseren en in dit document delen wij onze 
aanpak, tools en de geleerde lessen. Belangrijkste 
om in gedachten te houden: online is een ander 
medium dan een fysieke bijeenkomst; denk aan een 
krantenartikel voorlezen op de radio, die geschreven 
taal komt gesproken niet over, je moet er spreek-
taal van maken. En dat willen we ook voor onze 
bijeenkomsten online doen, ervoor zorgen dat onze 
boodschap, informatie, kennis delen goed overkomt. 
Hopelijk kunnen onderstaande tips & trics je  
daarbij helpen.

Doel: Maak het klein! 
Wat is je doel van de bijeenkomst en wat wil je als 
resultaat hieruit halen? In een online meeting kun 
je minder aan bod laten komen dan in een (waar-
schijnlijk langere) fysieke vergadering of event. 
Bedenk daarom goed welke boodschap je wilt 
overbrengen en blijf hierbij. Hoe groot het onderwerp 
ook is, hoeveel kennis er te vertellen is, wat er ook 
allemaal bij hoort: maak het klein. Less is more. 
 
Vanuit dit hoofddoel (het centraal station) volg je 
de rails van station naar station. Ieder station is een 
informatie/(inter)actiepunt: er zit een lijn in van 
begin- naar eindstation. Je stapt onderweg niet over 
op een trein een andere richting op. Blijf de rails 
volgen tot eindstation. Het kan een stoptrein zijn 
of een intercity. Dat wordt bepaald in de eerste 
meeting over het stellen van het hoofddoel en hoe 
dat te bereiken. Verdeel je hoofddoel in thema’s, 
in blokjes. Bepaal welke bij elkaar horen, elkaar 
aanvullen en stel vanuit daar een programma op. 

Een online sessie met  
externe partners? 
Wil je graag een online bijeenkomst met mensen 
van een andere organisatie of externe partners? 
Dan is het goed om te vragen of je misschien kunt 
deelnemen aan een online vergadering die zij tóch al 
organiseren. Wellicht gebruiken ze al een systeem 
of tool waarbij je heel makkelijk als gastspreker 
kunt aanhaken. Als op een school bijvoorbeeld  
de teamvergaderingen al via Teams worden  
georganiseerd, dan is het voor iedereen makkelijk  
om je hiervoor te laten uitnodigen. 
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Redacteur(en):  
(ver)zorgen de sprekers (wie, waarover, in welke  
vorm, afspraken mee maken) en werken de inhoud 
uit. Welke onderwerpen komen aan bod, welke 
informatie wordt vooraf gedeeld (bijvoorbeeld  
op een Padlet) 

Vormgever:  
bedenken creatieve aansprekende vormen van 
hoe informatie te delen, hoe zorg je voor interactie. 
De vormgever kan ook 2 personen zijn, qua 1 creatief 
ander technisch, of die combi in 1 persoon. Het is 
vooral belangrijk dat wat er creatief bedacht wordt 
ook technisch haalbaar is (op een makkelijke en 
toegankelijke manier voor alle deelnemers).  
De techniek kant: wat is er technische mogelijk  
en welke tools heb je daarvoor nodig.

Inhoudelijk experts:  
zorgen voor de input van inhoud, formuleren doel en  
resultaat. Dit zijn waarschijnlijk veelal experts van 
buitenaf, een samenwerkingspartner of een expert 
wel uit de sector maar niet je eigen organisatie. 

Administratie:  
het vaststellen van alle data, milestones op de tijdlijn. 
Zoals mails bijhouden, uitnodigingen versturen, 
aanmeldingen bijhouden, herinneringen versturen, 
Padlet bijhouden, verslaglegging etc.

Communicatie:  
zorg dat er tijdens het hele proces een heldere 
communicatie is. Tijdig overleggen en het uit- 
zetten van een tijdlijn waar iedereen van op de 
hoogte is. Naar buiten toe communiceren zal 
waarschijnlijk onder het administratie gedeelte  
vallen, zoals een nieuwsartikel op de website, 
sociale media uitingen etc.

Toch zelf organiseren?  
Een aantal overwegingen: 
1. Groepsgrootte: Hoe groot is je groep? Voor een 

groep kleiner van 10/12 personen werkt Jitsi erg 
goed. Is de groep groter? Dan zijn meerdere Jitsi- 
ruimtes een goede optie of alles in Go-To-Webinar 
organiseren. Dat kan via de KB. 

2. Wat ga je doen; delen of interactie. Wil je vooral 
informatie delen middels een presentatie met 
mensen in gesprek of

3. Live of vooraf opnemen. Bij een opname heb je 
tijdens de bijeenkomst geen technische storingen, 
kan je het opnieuw doen, vooraf oefenen en alles 
klaarzetten  

4. Denk altijd aan de privacy van je organisatie, 
je gastsprekers en deelnemers. Volgens de AVG 
moet je aan iedereen toestemming vragen als je 
iets opneemt of later nog eens ergens publiceert. 
Ga dit vooral na bij de communicatie of ICT 
specialist in je organisatie

5. Organisatorisch: zet een tijdlijn uit, wat doe je 
wanneer, zoals uitnodigingen versturen, meer 
informatie sturen etc. 

6. Techniek: hierover later meer 

Team en taakverdeling 
Bij het online organiseren van een bijeenkomst  
is zowel de inhoud als de vorm erg belangrijk. 
Daarom is het slim om vanaf het begin vanuit  
beide kanten een plan op te stellen. Hierbij hoort 
een taakverdeling met verschillende ‘rollen’.  
Bijvoorbeeld, een presentator begeleidt de sessie, 
de inhoudelijk expert vertelt over de inhoud en 
een technisch moderator zorgt voor het soepel 
verlopen van de technische kant. 

Wil je een grote bijeenkomst organiseren? Stel dan 
bijvoorbeeld een creatief/technisch/inhoudelijk  
productieteam samen, met bijvoorbeeld een 
eindredacteur, redacteur(en), vormgever, techniek, 
inhoudelijk expert, communicatie, administratie. 
Zorg ervoor dat vooraf de taakverdelingen heel 
duidelijk zijn and stay in your lane. Taken en  
rollen waar je aan kunt denken: 
 
Eindredacteur:  
is (eind)verantwoordelijk voor de inhoud en het 
overzien van het productieproces. Alles begint 
met duidelijk formulering van doel(stelling).  
Dat is het beginpunt, waar over inhoud en  
vorm nagedacht wordt. 
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Tijdens bijeenkomst 
• Gebruik script/praatpapier: Zorg dat jij en je  

collega’s weten welke tools worden gebruikt, 
wie wanneer begint met spreken en wie wanneer 
iets instart en laat dit op elkaar aansluiten.

• Centrale plek: Zet alles zoveel mogelijk in een 
document bij elkaar, dan heeft de technisch 
moderator alles bij elkaar 

• Interviews: Vooraf opgenomen interviews bij 
voorkeur niet langer dan 10 minuten. Ook is onze 
ervaring dat een maximum van 3 interviews per  
sessie het beste overkomt. Nogmaals, less is more. 

• Energizers: Plan in ieder geval na elke 30/40 
minuten een pauze, korte onderbreking of  
een leuke energizer 

• Interactie: Deelnemers willen genoeg ruimte 
om ook aan elkaar vragen te stellen, reserveer 
hier tijd voor. Probeer het programma niet te 
strak te plannen.  

• Afwisseling: Zorg voor afwisseling, zowel qua 
inhoud als tools 

• Vragen stellen: Houd technische en inhoudelijke 
vragen apart, anders kan het erg afleiden van 
de inhoud. 

• Chat: Kopieer de vragen in de chat naar een 
Word document voordat je Jitsi afsluit, als je 
deze wil bewaren. 

Na afloop: 
• Archiveren: Staat alle informatie bij elkaar, zodat 

je het ook weer kunt terugvinden? Archiveren 
is belangrijk, zorg voor een centrale plek waar 
iedereen het logisch terug kan vinden. En, dat 
je collega’s aan de slag kunnen met een goede 
blauwdruk van een event wat al geweest is.  
Zo help je elkaar ook verder.

• Bedankjes: Versturen bedankjes / vergoeding 
voor sprekers, externen en deelnemers 

• Vervolg: zijn er afspraken gemaakt? Maak voor 
jezelf meteen een actielijstje, dan vergeet je niks! 

 

Het stappenplan
Tijd om aan de slag te gaan! Bedenk van tevoren 
welke acties nodig zijn in het organiseren van je 
online bijeenkomst. Onderstaand lijstje geeft een 
aantal handvatten waar je aan kunt denken voor, 
tijdens en ná de bijeenkomst. Afhankelijk van de 
vorm van jouw bijeenkomst hoeft niet alles relevant 
te zijn, haal eruit wat voor jou bruikbaar is. 

Voorbereiding 
• Maak een (denkbeeldige) tijdlijn: wanneer 

verstuur je de uitnodiging, hoe en tot wanneer 
kunnen mensen zich aanmelden, wie maakt 
deelnemerslijst, wanneer verstuur je een  
bevestiging (met de Jitsi-link en alle laatste  
informatie) en moeten mensen van tevoren  
iets voorbereiden? 

• Externen: wil je graag interviews opnemen  
of externen uitnodigen, plan dit op tijd in. 

• Communicatie: welke tekst komt in de uit- 
nodiging, naar wie wordt naar de uitnodiging 
gestuurd, gebruik je social media? Betrek hier 
eventueel de communicatieadviseur bij. 

• Tools: wil je andere tools gebruiken als onder-
steuning in je sessie, bijvoorbeeld padlet of 
miro? Bereid dit op tijd voor en informeer  
mensen hierover. 

• Script: maak als moderator een script of praat-
papier om jezelf door de bijeenkomst te leiden. 
Zo vergeet je niks te zeggen tijdens de bijeenkomst. 

• Privacy: let op AVG richtlijnen bij opnemen en 
delen informatie 

• Less is more: een bijeenkomst van 1,5 uur is 
lang genoeg. Lukt het niet in deze tijd, maak dan 
liever keuzes of plan een tweede bijeenkomst.
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Als je losse apparatuur moet aanschaffen, vraag 
dan iemand met kennis en ervaring om het bij je 
te komen installeren. Dat alle instellingen goed 
staan, je het meteen kan gebruiken en er niet in de 
installatie opeens “deurtjes” zijn opengezet die jou 
kwetsbaar maken voor ongewenste gebeurtenissen 
op de computer.

Een stabiele internetverbinding is altijd prettig 
werken, maar zeker als je gaat ‘uitzenden’ is het 
van belang dat de verbinding goed is. Zorg voor of 
een vaste aansluiting of een werkplek met WiFi op 
volle sterkte. Hou niet te veel schermen, browsers, 
tabbladen en programma’s open tegelijk met de 
online bijeenkomst.

We raden altijd aan om in de Chrome Browser  
te werken.

Jitsi
Jitsi is vanwege beveiliging en zeer laagdrempelige  
toegang het platform wat Cubiss gebruikt en iedereen 
ook aanraadt, voor een bijeenkomst waar je elkaar 
wil zien, dingen wil delen en de mogelijkheid hebt 
voor interactie.

Je kan via 2 servers bij Jitsi een ‘meetingroom’ 
aanmaken:
https://meet.jit.si > wereldwijde Jitsi server
https://meet.waag.org/ > De Waag heeft een goed 
beveiligde Jitsi omgeving. Hierbij ontbreken wel 
een aantal functionaliteiten die tijdens een online- 
bijeenkomst goed van pas kunnen komen

Aanmaken Jitsi ruimte
Via bovenstaande link kom je op de pagina waar je  
meteen de naam van een meetingroom kan invullen. 
Het is makkelijk als je de naam gelijknamig maakt 
aan de bijeenkomst. Als je op GO klikt, kom je meteen 
in de ruimte. De URL, linknaam, die in je adresbalk  
staat kun je kopiëren en delen. De ruimte blijft langere  
tijd bestaan, dus je kan die prima een paar dagen 
van tevoren aanmaken, zonder er direct gebruik 
van te maken.

In Jitsi een interview opnemen
De functionaliteiten van Jitsi zitten allemaal onder 
de drie puntjes (rechts onderaan). Als je daarop klikt 
krijg je een overzicht van de functies, waaronder  
Record (opnemen). Om op te kunnen nemen in Jitsi 
is er een koppeling nodig met Dropbox. Dit is een 
Clouddienst waar je bestanden in kan opslaan. 
Deze kun je gratis aanmaken met een e-mailadres. 
Dat kan van werk zijn, of een eigen mailadres, net 
wat prettig voor je is. Dropbox kun je via Chrome  

De Techniek

Technische basis – apparatuur
Bij voorkeur laptop:
• Ingebouwde camera en microfoon

Als je op een desktop werkt  
(computerkastje met los scherm):
• Dan is er een externe (losse) camera nodig die 

moet worden aangesloten
• En een microfoon, dit kan in een headset  

(telefoonoortjes) of speciale computer headset

De laptop/computer kan van het werk zijn,  
maar bij het opzetten en deelnemen aan een online  
bijeenkomst in Jitsi (daar zo meer over), is het van 
belang dat je buiten de werkomgeving kan werken. 
Dit betekent dat je niet verbinding maakt met werk, 
een werkomgeving via VPN, achter de bedrijfsfirewall 
zit of in de Cloud werkt.

Dit kunnen veel begrippen zijn die niet duidelijk zijn: 
vraag aan je systeembeheerder of ICT-hulppersoon 
of je buiten die omgeving werkt of kan werken.  
De reden hiervoor is dat er vaak – en terecht – 
blokkeringen in zijn gezet om geen verbinding 
te maken met deelplatforms, of het delen van de 
camera en microfoon mogelijkheden. Dit vanwege 
privacy en gegevensbescherming.
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Het instarten van een YouTube filmpje
Tijdens de bijeenkomst wordt het filmpje  
aangekondigd en het starten ervan gaat via het 
plakken van de url (link) van het filmpje via het 
menu (de drie puntjes) en dan Share YouTube link.  
Je plakt de link (die je goed gekopieerd hebt) in  
het schermpje wat tevoorschijn komt en klikt op 
Share en het filmpje begint voor alle aanwezigen te 
spelen. Tip: Maak van tevoren een document aan 
waar alle linkjes in staan, in de juiste volgorde van 
afspelen. Dan kun je daaruit direct kopiëren.

Mocht een deelnemer nu op een Tablet of mobiele 
telefoon deelnemen (zie hiervoor de productie en 
presentatie tips), dan moet het filmpje via scherm 
delen gedeeld worden: Scherm delen zit in Jitsi 
linksonder met een symbool wat op een schermpje 
lijkt. Als je daarop klikt krijg je een nieuw venster in 
beeld met drie tabbladen waar je uit kan kiezen van 
wat je wil delen. Zet een nieuwe Chromebrowser 
(window) open met op ieder tabblad het YouTube 
filmpje. Dat je kiest voor Share Chrome Tab – en 
dat je dan het juiste filmpje selecteert.

LET OP! 
Klik bij deze functie ook altijd links onderaan Share 
Audio aan. Iedereen kan dan het filmpje zien en 
horen en als ze groot beeld willen, klikken ze op 
het gedeelde scherm wat ze in hun beeld zien  
(als ze in tegelview zitten).

Andere functionaliteiten:
• Scherm delen > Als je gebruik maakt van een 

presentatie of Mentimeter, kun je via Share 
Screen (en dan weer de tip zet alles op losse 
tabbladen) je scherm delen. Voor de presentaties: 
het is van belang dat die al op presentatie staan, 
dat je meteen door kunt klikken. Geheime tip: 
heb niets anders openstaan op je computer wat 
anderen beter niet kunnen/mogen zien! E-mail, 
dat incognito tabblad...

• Mute All > superhandig, iedereen in een keer stil
• Video settings > als je de kwaliteit iets omlaag 

zet, dan kan de algehele kwaliteit verbeteren
• Deelnemer > Als je met je muis over een deel-

nemer gaat verschijnen er ook drie puntjes rechts 
bovenin bij die persoon, daar zit de functie KICK 
ook tussen, superhandig als iemand te veel stoort 
of bevroren blijft, dan kan je die uit de bijeenkomst 
‘schoppen’. Je kan via dit persoonlijke menu ook 
die persoon op mute zetten, en niet meteen de 
hele groep.

bereiken via dropbox.com. Er wordt ook een optie 
gegeven om Dropbox te downloaden, maar dat 
is niet nodig (zo hou je ook je laptop schoon en 
worden bestanden niet opeens ergens anders 
opgeslagen).

De eerste keer dat je gaat opnemen moet je Jitsi 
koppelen aan je Dropbox, als de koppeling er is, 
dan zullen alle opnames automatisch in Dropbox 
geplaatst worden. Bij het opzetten is het wellicht 
prettig om hulp te vragen van een computerneefje 
of nichtje of een behulpzame kennis die er verstand 
van heeft.

Voor een interview opname maak je een Jitsi ruimte 
aan en nodig je je gesprekspartner uit. Voor tips en 
trucs voor goede opnames, zie bijgevoegd document 
‘Richtlijnen Opname Video’.

Als jullie allebei zover zijn, klik op Record, je hoort 
dan een stem zeggen dat de opname begonnen is 
en je kan van start. Als je klaar bent zet je via de 
drie puntjes en Stop Recording de opname weer 
stop. De opname is dan in Dropbox geplaatst.

Superhandige extra top tip
Ga naar de Dropbox en de map waar de Jitsi  
opname in staat. Vink de opname aan en download 
de opname naar een vaste locatie op je computer. 
De opname in Dropbox kun je dan verwijderen. Zo 
hou je genoeg ruimte vrij voor volgende opnames. 
Want de Dropbox kan snel vol raken als je meerdere 
opnames erin laat staan. Een gratis account heeft 
maar een beperkte opslagruimte.

Jitsi functionaliteiten tijdens  
de bijeenkomst

YouTube Filmpjes delen / je interview laten zien
Als je een Gmail (Google) account hebt, dan heb 
je automatisch ook een YouTube account waar je 
filmpjes op kan zetten. Vraag bij de ICT kundige 
wat er al is vanuit de organisatie en hoe je de  
filmpjes uploadt.

LET OP! 
Zet het filmpje altijd op Unlisted en zet de  
commentaren uit. Dan is het filmpje niet op je 
profiel zichtbaar en komt het niet naar boven bij 
zoekopdrachten. Dit vanwege de privacy van je 
gesprekspartner of gespreksonderwerp. Tip: maak 
een playlist aan voor je bijeenkomst en volgende 
bijeenkomsten. Dat de bijbehorende filmpjes  
gegroepeerd zijn en makkelijk terug te vinden.
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