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Na de persconferentie van gisteravond was het even schrikken. Het besluit om
grote groepen en bijeenkomsten uit te stellen tot 1 juli kan grote gevolgen
hebben voor de maatschappij. Het is een spannende tijd. Daarom naast drie
handige tips, ook wat leuk ervaringen en bloopers van de afgelopen weken
zodat we ook nog kunnen lachen.
‘’Ga je online? Breng van
tevoren, vooral in de
ochtenduren, je
huisgenoten op de hoogte
om passende kleding te
dragen ter voorkoming
van
ongepaste beeldvulling.’’

‘’Zit je met collega's in een
‘’Wil je weten of iedereen nog

videochat en je voelt aandrang

aandachtig meedoet? Stel ze

tot afkolven, vergeet dan niet

persoonlijk een vraag!’’

óók de microfoon uit te zetten.’’

‘’Wij gaan binnenkort

‘’Blurren kan natuurlijk ook als

DOOM spelen in

je je schaamt voor die foute

discord als vorm van

hanglamp!’’

3 tips voor
MS Teams
GELUID BIJ SCHERM DELEN?
Geef geluid mee
bij video’s en
presentaties
Doet het youtube geluid het niet
wanneer je je beeld deelt? Klik
dan op dit icoontje bovenin:

Teambuilding’’

Ervaringen van de hulpdesk

Arife Palabiyik (Hulp op Afstand)

‘’ Ik heb vandaag mijn eerste hulp afstand afspraak gehad. In het begin was ik een

beetje nerveus omdat ik dacht dat ik mijn collega’s niet goed zou kunnen helpen of niet
zou begrijpen waar ze tegen aanlopen. Dat bleek allemaal helemaal niet waar ze zijn. Ik
heb uiteindelijk genoten van het contact die ik heb gehad en veel voldoening gehaald uit
het feit dat ik iemand heb kunnen helpen. Mocht je nou, klein of groot, ergens niet
uitkomen, twijfelt niet en plan een afspraak in en misschien mag ik jou de volgende keer
wel helpen.’’

Roadmap

VIDEOGESPREK MET EXTERNE?
Houd het zo
simpel
mogelijk
Als je externe personen wilt
uitnodigen bijvoorbeeld voor de
intake werkt Zoom efficiënter.
Dan is het een link sturen en
klaar. In Teams moet je dan eerst
de externe aanmelden in het
Team en daarna moet diegene
ook een Microsoft account
aanmaken.

PLAN EEN SOCIALE SESSIE IN

Ook de
relatie is
belangrijk
Organiseer sociale bijeenkomsten
in kleine of grote groepen om ook
leuke dingen met elkaar te doen
en te bespreken. In deze tijd van
afstand is het belangrijk om ook
gewoon te kletsen, naast al die
meetings.

Boek hier uw online hulp

Klik hier voor de FAQ

Namens het team:
Hulpopafstand_Airport_Amstelland.
Erik Meuwsen: e.meuwsen@rocva.nl
Ivo van Oosterhout: i.vanoosterhout@rocva.nl

