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Ondernemerschap en innovatie gaan hand in hand. Maar wat maakt een bedrijf nu ‘future ready’? De sleutel 
tot succes is altijd om snel te kunnen aanpassen aan uitdagingen. Dit lukt alleen als u op de hoogte bent 
van trends en open staat voor verandering. 

We werken tegenwoordig zowel op kantoor als thuis en talloze andere locaties. Waar we ook zijn, Microsoft 
Teams helpt ons om samen te werken. In deze whitepaper leest u 3 handige tips voor samenwerken in 
Teams, die u direct in de praktijk kan toepassen. Daarnaast delen we een inspirerende praktijkcase van 
investeringsmaatschappij Triple Jump. Veel leesplezier!

Toegang en delen

Toch nog éven die presentatie in de trein aanpassen? Oh nee, 

een andere collega heeft de nieuwste versie op zijn computer 

staan… Helaas is dit voor velen een herkenbare situatie. Voor 

een optimale samenwerking met collega’s op afstand moet 

het roer om. Met Microsoft Teams werkt u wél eenvoudig 

samen in Word-, Excel- en PowerPoint-documenten, zonder 

van app hoeft te wisselen. U werkt real-time samen in 

hetzelfde document en alle informatie is op één plek terug 

te vinden. Geen verwarring meer over laatste versies of 

uitpuilende mailboxen met bijlages.

Microsoft Teams top tips voor  
toegang en delen:

Bestanden delen buiten uw team of netwerk - U kunt 

bestanden delen met mensen buiten uw team (als ze gebruik 

maken van Teams) door deze via chat door te sturen. Wilt u 

een bestand delen met iemand buiten uw organisatie? Open 

dan het bestand in Office Online, of een andere Office App en 

deel vanuit hier de link.

Rollen in Teams - Wist u dat elk lid in Teams een bepaalde 

rol heeft? En dat er voor elke rol verschillende machtigingen 

zijn? Bepaal dus goed van te voren wie er in uw organisatie 

welke rol moet krijgen. Zo zijn er:

• Eigenaren: zij beheren de instellingen voor het team 

en het beheer van alle leden. Een team kan meerdere 

eigenaren hebben.

• Leden: mensen die deel uitmaken van een team.  

Leden kunnen bellen en chatten met andere 

teamleden, bestanden bekijken en uploaden.  

Andere functionaliteiten zijn afhankelijk van de 

instellingen die door de eigenaar zijn bepaald. 

• Gasten: mensen buiten uw organisatie, de 

teameigenaar kan ze uitnodigen om deel te nemen.

Voor eigenaren zijn alle functies in Teams beschikbaar.  

De eigenaar stelt vervolgens de specifieke machtigingen voor 

leden en gasten in.

Communicatie & productiviteit

Samenwerken in bestanden is slechts één onderdeel van 

de samenwerking met collega’s. Microsoft Teams is de 

totaaloplossing voor alle vormen van communicatie. Met 

video, audio en chat kunt u optimaal samenwerken met 

collega’s en externen. Ook is Teams steeds meer gericht op 

functionaliteiten die de productiviteit verhogen.
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Microsoft Teams top tips voor 
communicatie & productiviteit

Statusbericht - Het nadeel van thuiswerken?  

Het lijkt of we altijd bereikbaar moeten zijn. Wilt u even 

niet gestoord worden door chats en calls? Stel dan in 

Teams een speciaal statusbericht in. Zo kunt u een 

automatisch bericht laten versturen, vergelijkbaar met 

een auto reply van een mailbox. Instellen is eenvoudig: 

ga naar uw profielfoto bovenaan in Teams en selecteer 

‘Statusbericht instellen’, of ‘Set status message’.

Notulen - Geen vergadering zonder notulen. Wist u dat u 

in Teams eenvoudig vóór, tijdens én na een vergadering 

aantekeningen kunt maken in één bestand waar iedereen 

direct bij kan? Zo hoeft u aantekeningen niet meer achteraf 

te delen per e-mail en zijn ze voor iedereen eenvoudig in te 

zien. Dit werkt op de volgende manier in Teams:

• Notities vóór een vergadering? Ga naar 

agenda > selecteer de vergadering > klik 

op chatten met deelnemers > selecteer 

het tabblad notities van vergadering.

• Notities tijdens een vergadering? Ga naar 

meer opties  > vergadernotities maken.

• Notities na een vergadering? Ga naar het kanaal  

waar de meeting heeft plaatsgevonden > selecteer 

notities weergeven op volledig scherm. Ging het om 

een privé-vergadering? Ga dan in plaats daarvan naar 

het chatvenster.

Veilig werken in de cloud

Veiligheid is een van de belangrijkste thema’s wanneer het 

gaat om digitaal samenwerken. Hoe zorgt u dat gevoelige 

data niet uitlekt? Wie heeft er toegang tot welke bestanden? 

En zijn klantgegevens goed beschermt tegen hackers? 

Wanneer u dit allemaal zelf moet regelen kan dit een flinke 

uitdaging zijn. En met veiligheid en privacy wilt u natuurlijk 

geen enkel risico nemen. Wanneer u gebruik maakt van 

Microsoft Teams hoeft u hier geen zorgen over te maken.

Microsoft Teams top tips 
voor veilig werken

Multifactor Authentication - Regel veilige toegang voor alle 

gebruikers van de Microsoft Teams omgeving met Multifactor 

Authentication (MFA). Dit vraagt naast een gebruikersnaam 

en wachtwoord nog een vorm van authenticatie, 

bijvoorbeeld via een code op een mobiele telefoon via 

sms-of spraakbericht, of de Microsoft Authenticator app.

Plan met beleidsregels - Leg in een plan vast wat de 

afspraken en regels zijn rondom het gebruik van Teams. 

Welke rollen en verantwoordelijkheden zijn er? Welke 

instellingen moeten er worden aan- en uitgezet? Hoe gaat u 

teams en kanalen beheren? Mogen collega’s met iedereen 

buiten het bedrijf bestanden, delen, chatten en bellen?  

Zorg dat iedereen in uw organisatie weet waar ze aan toe zijn.
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Samenwerken op afstand:  
zo doet Triple Jump het

Als het gaat om het vinden van impactvolle investeringen 

in opkomende markten, ben je bij Triple Jump aan 

het goede adres. Net als het vinden van investeerders 

voor deze betekenisvolle ondernemingen. Daarom 

zocht IT-manager Henry van den Akker ook naar een 

manier om alle partijen en alle documenten bijeen 

te brengen. De oplossing bleek Kantoor Online, 

inclusief een uitgebreide Microsoft 365-licentie.

Overal actief

Ver weg, in Georgië, Kenia, Thailand, Mexico of Peru én 

ook dichterbij, op kantoor in Amsterdam, de collega’s van 

Henry werken overal. En het IT-landschap zag er minstens 

zo exotisch uit. Met véél en vergelijkbare applicaties, een 

wirwar van leveranciers. En bestanden die wel opgeslagen, 

maar niet terug te vinden waren. Door COVID-19 werd de 

noodzaak daar iets aan te verbeteren nog urgenter. 

Eenvoudig in gebruik. En beheer. 

Op de verlanglijst van Henry stonden wensen voor de 

mensen in het veld. Zoals het met elkaar vergaderen 

vanuit elke werkplek in de wereld. Met een mobiel 

of laptop. En één plek in de cloud voor bestanden, 

om snel te kunnen delen en terug te vinden. 

Voor Henry is Microsoft Teams de nieuwe verzamelplek 

geworden. Voor gesprekken tussen medewerkers, 

met ondernemers waarin geïnvesteerd wordt, met 

de investeerders en andere geïnteresseerden. 

En Henry ziet meer kansen. “Ik zie het wel zitten: 

ook onze jaarlijkse conferentie via Microsoft 

Teams. Dan kan iedereen meedoen.”

Nu Kantoor Online door iedereen gebruikt wordt, levert 

de combinatie van Vodafone en Microsoft Teams echt 

meer waarde op: tevreden medewerkers, efficiëntere 

samenwerking en als het aan ons ligt: een sprong voorwaarts 

voor de impactvolle investeringen van Triple Jump.

De juiste oplossing voor uw bedrijf

Wilt u ook met Microsoft Teams en Kantoor Online optimaal 

samenwerken op afstand? We helpen u graag verder met 

de juiste oplossing voor uw bedrijf. Neem direct contact 

op met een van onze adviseurs voor meer informatie.

“

“Skype for Business, privé Skype-accounts en ook een 
inactief Microsoft Teams account. Het was er allemaal, 
maar we gebruikten het door elkaar heen of niet. Nu we 

écht online moesten samenwerken, was er een grote 
behoefte aan overzicht en eenvoud.

Henry
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