
 
 

 

Werken met Microsoft Teams 

 

Een introductie met basisfunctionaliteiten voor medewerkers die nog niet over zijn naar de 
nieuwe ICT-omgeving 
 
 

 

Problemen met het werken met Teams:  
Neem dan contact op met Angelique van Kooten. Neem zoveel mogelijk per mail contact op. Als je problemen 
hebt met het inloggen, dan kun je ook telefonisch contact opnemen met Angelique van Kooten.  
 
Angelique van Kooten (werkdagen ma/wo/do) 
angelique.vankooten@meevivenz.nl 
06 51 06 69 71 
 
Op de overige dagen kan er contact worden opgenomen met IT-innovators. Je kunt hiervoor mailen naar 
ICThelpdesk@meevivenz.nl (IT innovators zit achter deze mailbox). De mail heeft hierbij de voorkeur vanwege 
de Corona-drukte op de supportafdeling van IT innovators. Geef bij de support aan of je nog in de oude Vivenz- 
of MEE-omgeving werkt 
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Inleiding 
 

In de nieuwe ICT-omgeving van MEE-Vivenz wordt gebruik gemaakt van Microsoft Teams, als 

onderdeel van Office 365. Met Microsoft Teams kun je gemakkelijk met collega’s, klanten en 

partners communiceren via chat en (video-)vergaderen. 

 

Gezien de huidige situatie, werken veel medewerkers vanuit huis. Daarom stellen we nu ook alvast 

Microsoft Teams beschikbaar voor medewerkers die nog niet volledig over zijn naar de nieuwe 

omgeving. Voor iedereen is dus al een account aangemaakt voor Teams. Zo kunnen alle 

medewerkers van MEE-Vivenz met elkaar (en externen) chatten en (video-)vergaderen.  
 

Microsoft Teams is onderdeel van Office 365 en kan op dit moment gebruikt gaan worden 

vanuit de webbrowser. 

 
 

Beginnen met Teams 

Aanmelden bij Office 365 

1) Om met Teams aan de slag te gaan, ga je naar https://teams.microsoft.com.  

 

Let op:  

Microsoft Teams werkt op de volgende webbrowsers:  

• Internet Explorer 11 

• Microsoft Edge 

• De nieuwste versie van Chrome 

• De nieuwste versie van Firefox 
 
Voor (voorheen) MEE-medewerkers die nog niet over zijn naar de nieuwe omgeving (Office 365) geldt bovendien 
dat zij Teams moeten opstarten buiten de Citrix-omgeving. Binnen de Citrix-omgeving kan geluid/beeld namelijk 
voor problemen zorgen.  
 

1) Vervolgens krijg je onderstaand scherm. 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/


Er is al een account voor je aangemaakt. Je hoeft dus géén nieuw account aan te maken.  

Zie hieronder welke e-mailadres er voor jou is aangemaakt, welk gebruikersnaam/wachtwoord nu voor 

jou van toepassing is. Dit zijn tijdelijke mailadressen; dit hoeven dus niet dezelfde mailadressen te zijn die 

medewerkers krijgen in de volledig nieuwe ICT-omgeving.  

 

Voor (voorheen) MEE-medewerkers:  

Gebruikersnaam: voorletter.tussenvoegselachternaam@meevivenz.nl.  

Wachtwoord: Het wachtwoord is gelijk aan het wachtwoord wat je nu gebruikt voor Synergy/BIS. Dit is 

dus niet altijd hetzelfde wachtwoord waarmee je inlogt in Citrix.  

Weet je niet meer welke dit is, dit is goed te testen door BIS/Synergy buiten Citrix te openen. Ga naar  

https://synergy.meevivenz.nl te gaan. Vul je gegevens in de Windowsbeveiligingspop-up  

Let op de gebruikersnaam: meevivenz\voorletter.tussenvoegselachternaam  

Het wachtwoord waarmee je BIS/Synergy in komt is het wachtwoord voor teams.  

 

Afdelingen TB/BSR/EDH: 

Zij loggen in met de gegevens die zij onlangs via de mail hebben ontvangen.  

Gebruikersnaam: voornaam.tussenvoegselachternaam@vivenz.nl 

Wachtwoord: Wachtwoord uit de mail. 

 

Overige afdelingen (voorheen) Vivenz-medewerkers: 

Zij loggen in met de gegevens die zij nu gebruiken om in te loggen in de remote omgeving. 

Gebruikersnaam: voornaam.tussenvoegsel.achternaam@vivenz.nl 

Wachtwoord: Wachtwoord dat wordt gebruikt om in te loggen in de remote omgeving. 

 

2) Klik op ‘De Web-app gebruiken’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Mocht je problemen ondervinden 
in de web-app, dan kan ook de 
windows-app worden gedownload. De 
verdere stappen werken in principe 
hetzelfde.   
We merken dat mensen zeer 
regelmatig problemen ervaren met de 
webversie van Teams. 
Wanneer de app gedownload  wordt 
spelen deze problemen niet. 
Je kunt er dus ook voor kiezen meteen 
de app te downloaden. 
Het downloaden van een programma 
is niet op iedere laptop toegestaan 
(bijvoorbeeld oude laptops van Vivenz 
gebruikers).  
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Chatten met (groepen) collega’s en externen 

1)  Klik op de knop ‘Nieuwe chat’ in teams:   

  

2) Voor het aanmaken van een groeps-chat klik je vervolgens achter de ‘Aan’ regel op het pijltje 

naar beneden. Hier kun je vervolgens een groepsnaam invoeren.  

  

  

3) De optie groepsnaam komt tevoorschijn met daaronder de desbetreffende deelnemers van de 

groep: 

 

  

4) Als je klaar bent met deelnemers toevoegen kun je starten met het tikken van een bericht. Door 

daarop te klikken is de groep definitief/aangemaakt.    

5) Vanuit deze chat kun je vervolgens met alle deelnemers beeldbellen opstarten. Hier kun je later 

ook nog meer deelnemers toevoegen. Externen toevoegen is ook mogelijk 



Een vergadering plannen in de Agenda (ook met externen) 

 

Met de Teams agenda kun je heel gemakkelijk een vergadering plannen met collega’s en externen. 

1) Ga naar het onderdeel ‘Agenda’ 

2) Plan een vergadering via de knop bovenaan ‘+ Nieuwe vergadering’, je kunt ook direct een 

vergadering starten zonder deze in te plannen 
 

 

 
 

3) Vul vervolgens de gegevens in voor een nieuwe vergadering. Geef de namen of e-mailadressen 
op van de personen die je wilt uitnodigen. Medewerkers van MEE-Vivenz kun je allemala vinden. 
Om externen toe te dien je het volledige mailadres in te voeren. Er verschijnt achter het e-
mailadres dan de vraag of je de persoon wilt uitnodigen. Als je vergadering compleet is klik dan 
vervolgens op ‘Verzenden’ 



 
 
 

4) Alle ontvangers krijgen een mail met een linkje waarmee ze kunnen deelnemen aan de 
vergadering. Zij kunnen op het moment van de vergadering hierop klikken. Mensen zonder een 
Teams-account nemen dan deel als gast op het web (in de webbrowser).   

5) De deelnemers die zelf Teams hebben kunnen op het moment van de vergadering vanuit de 
Agenda op het vergaderverzoek klikken er opent zich een nieuw venster met de gegevens van de 
vergadering. Daarin kunnen zij dan klikken op “deelnemen”.   

 

 
  

6) Er volgen dan ook vragen over het toestemming geven van gebruik Microfoon en Camera. Geef 
hier toestemming voor.  
  

 

 



 

 

Tips and Tricks Teams 

 

• Er staan op de site van Microsoft Teams en You-tube veel filmpjes met uitleg over gebruik van Teams. 

Binnen teams zelf is er ook een Helpknop. Het is de moeite waard hier een kijkje te nemen.  

   klik vervolgens op    
 

• Als mensen jou willen uitnodigen voor een vergadering geef dan óf je nieuwe mailadres (deze is enkel voor 
vergaderen met teams).  
Je kunt ook uitnodiging ontvangen op je meeplus.nl/vivenz.nl > stuur deze dan zelf door naar je nieuwe 
meevivenz.nl en de vergadering staat alsnog in je agenda.  
Vanuit deze agenda kun je gewoon weer deelnemen aan geplande vergaderingen. 

 

• Werk jij ingelogd in een andere omgeving Bijvoorbeeld Citrix. 
 Dan hoef je niet af te melden bij Citrix om Teams te gaan gebruiken. Je kunt de toestencombinatie “Shift + 
F2” gebruiken. Zie hieronder uitgelegd in stappen.  

 

1. Je Bent dus ingelogd in Citrix en wilt graag gebruik gaan maken van Teams die op je laptop staat (dus 
buiten Citrix) 

2. Druk de toetsencombinatie “Shift+f2” tegelijk in. Je ziet nu de werkbalk van je laptop voor de werkbalk 
van je andere omgeving staan.  

 
3. Zoek Teams op via je werkbalk/zoekloepje op open een nieuwe internetpagina en ga naar   

https://teams.microsoft.com 

4. Na het vergaderen wil je weer terug naar Citrix. Klik op het tabblad waar Citrix geopend is.  
Als je deze geselecteerd hebt gebruik je weer de combinatie “Shift+f2”  
De werkbalk van de Citrixomgeving is weer terug. 

 

 

Kortgezegd: “Shift +F2”om uit Citrix te gaan. Wil je er weer in, dan klik je tabblad waar Citrix is geopend en 
dan weer “Shift+F2).  
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