
Video Bellen met Veel

Productiviteit

Fun Stuff

Google Hangout

boardgamearena.com https://icebreaker.range.co https://blog.mural.co/online-warm-ups-energizers

Miro Mural Basecamp

ZoomSkype Houseparty Whereby Jitsi

Je kan iedereen 
tegelijk zien!

Maximaal 40 minuten

De meest bekende
video bel app

Grappige online quizen die 
je met je gehele gezin kan doen!

bordspelletjes met elkaar, 
maar dan online

Goede vragen en spelletjes om je 
video belafspraken mee op te vrolijken

Nog meer goede ideeën om online
samen werken leuker te maken

Online whiteboard
voor tekenen, post-its
en meer

ideaal als je samen
wilt werken aan ideeën

Alternatief op Miro
maar iets minder
uitgebreid

Heel je bedrijf in één app
met chat, bestanden, taken
en nog veel meer!

Hoewel je met iedereen kan bellen en chatten biedt video een extra dimensie die mensen een stuk dichterbij brengt! Alle apps hier maken het mogelijk om met meerdere mensen
tegelijk te bellen. Handig voor je commisie, kring, familie en vrienden. De meeste apps kunnen (na installatie) ook je scherm delen.

Als je samen moet werken is het fijn om niet alleen te kunnen praten maar ook samen te kunnen werken. Dat kan online in 
documenten met Office 360 of de GSuite, maar je kan nog meer samen online doen. Handig bij kringen en commissies.

Alles online doen, dat is soms een beetje saai. Hieronder een paar links met ideeën om het online nog gezelliger met elkaar te hebben.

Soort van Facetime,
maar dan met meerdere
mensen! 

Alleen op mobiel

Je hoeft niks te installeren
en je kan een vaste link
aanmaken en delen

Heeft alles,
én is open source:
helemaal gratis en veilig!

Je hoeft niks te
installeren!

je moet wel telkens
een link delen

Kahoot!

Typeform

Enquetes, formulieren,
quizzen en testen

modern en makkelijke 
website

Chat Apps

Whatsapp Signal Telegram Slack Microsoft Teams
Je kan ook met meerdere
mensen video bellen

Gaat slecht om met
privé gegevens

Alternatief op Whatsapp

Gericht op beschermen
van je gegevens

Vergelijkbaar met Signal
maar net iets 
gebruiksvriendelijker

Chatapp, veel 
mogelijkheden zoals
beeldscherm delen en 
subgroepen
Ideaal voor 
gemeenschappen.

Vergelijkbaar met 
Slack, maar dan
van Microsoft

Whatsapp heeft iedereen wel, maar er zijn meer chat apps om met anderen in contact te blijven. Met de meeste daarvan kun je ook één op één bellen en video bellen.


