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Overzicht werken op afstand (Lau Hopmans, 15 mei 2020) 

 

 

1. Met een groep audio-bellen 
 

Audio groepsbellen ("Conference Call") kan met zowel Android Smartphone en Apple IOS iPhone, tot 

maximaal 5 personen, zie o.a.  https://aartjan.nl/blog/conference-call/ (2020). 

 

 

2. Eén-op-één video(beeld)-bellen 
 

Onbeperkt één op één beeld(video)-bellen kan met Whatsapp (alleen via smartphone), Skype en 

ZOOM. Vergelijkingen van verschillende tools voor beeld(video)-bellen met groepen zijn o.a. te 

vinden op: 

o (2020) https://www.bright.nl/tips/artikel/5061211/met-deze-apps-videobel-je-het-handigst-

tijdens-het-thuiswerken 

o (2020) https://www.frankwatching.com/archive/2020/04/20/tools-vergaderen/ 

 

 

3. Clubavonden streamen 

 
� Met OBS kunnen we clubavonden Live streamen (hebben we al een keer gedaan), zie ook 

o (2020) https://www.youtube.com/watch?v=4IHBqYXqSbg 

o (2020) https://computertotaal.nl/artikelen/internet-thuis/livestreamen-met-obs-doe-je-zo/ 

Het is wel eenrichtingsverkeer en er is dus geen interactie mogelijk. 

 

4. Computer controle overnemen (bijvb. om Magix/FCPx video montage uitleggen) 
 

� Met (Windows en Apple) Teamviewer kun je op afstand de computer controle overnemen (om 

bijvoorbeeld de werking van een montage programma 1-op-1 uit te leggen) 

o (2020) https://www.teamviewer.com/nl/download/windows/ 

o (2020) https://www.youtube.com/watch?v=1a1Cc9Gix0E 

Ik begrijp dat er een gratis versie is --> een keer uitproberen. Betaalde versies zijn er vanaf 32 

euro/maand (dus voor de hobby nogal prijzig). Een aantal alternatieven worden o.a. aangegeven 

op   https://www.strato.nl/server/de-beste-teamviewer-alternatieven/ (2020). 

 

 

5. Met groepen video(beeld)-bellen 
 

Met groepen (3 of meer personen) video (beeld) bellen kan met: 

 

� (Windows en Apple) ZOOM, wel algemeen aangegeven als (met de default instellingen) relatief 

onveilig, zie ook: 

o (13 mei 2020) https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/privacytest-8-videobel-

apps 

o (9 mei 2020) https://blog.zoom.us/wordpress/2020/05/05/zoom-disable-pmi-security-

updates-for-basic-accounts-may-9/ 

o  (2020) https://zoom.us/pricing (met de gratis versie maximaal 40 minuten & maximaal 100 

personen en incl. schermdelen, met de PRO versie (circa 14 euro per maand per host) vdeo-

bellen tot 24uur). 
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o (9 april 2020) https://www.kennisnet.nl/artikel/7977/kennisnet-zoom-gebruiken-kies-een-

veiliger-alternatief/    

o (2020) https://www.frankwatching.com/archive/2020/04/03/zoom-privacy-veilig-

videobellen/    --> de default instellingen wijzigen! 

o (2020) https://www.consumentenbond.nl/alles-in-1/zoom 

o (2020) https://computertotaal.nl/artikelen/apps-software/moet-je-zoom-gebruiken-dit-zijn-

de-beste-

tips/?utm_source=computer_totaal&utm_medium=email&utm_campaign=TT_nieuwsbrief_

30042020&source=Copernica&profileid=1641062 

o (15april2020) https://www.onemorething.nl/2020/04/zoom-account-verkocht-dark-

web/?utm_source=google&utm_medium=organic  (Je Zoom-account wordt mogelijk 

verkocht op het dark web) 

 

� (Apple) Facetime (max. 32 personen, incl. schermdelen), zie 

o (2020) https://aartjan.nl/blog/schermdelen/ 

 

�  (Windows en Apple)  Jitsi: 

o (2020) https://computertotaal.nl/artikelen/apps-software/jitsi-veilig-open-source-

alternatief-op-zoom-en-microsoft-teams/ 

 

� (Windows en Apple)  Teams: 

o (2020) https://computertotaal.nl/artikelen/apps-software/thuiswerken-zo-werkt-microsoft-

teams/ 

Je kunt (audio) bellen, videobellen, chatten, documenten delen, je agenda bekijken, meldingen 

en activiteit bekijken en je persoonlijke apps toevoegen. 

 

� (Windows en Apple) Google Hangouts (max 10 personen, incl. schermdelen) 

 

� Wereby (zonder downloaden/installatie en registratie, maar met maximaal 4 personen) 


