
Aanmelden bij SKYPE voor Bedrijven op een mobiel apparaat (= tablet of 

smartphone) 

Skype voor Bedrijven op een apparaat met iOS, Android of Windows Phone (of tablet) 

biedt een online vergaderervaring met audio- en videofuncties, scherm delen en 

gebruiksgemak. 

Belangrijk: Voor het gebruik van Skype voor Bedrijven heb je géén account van Skype voor Bedrijven 

nodig. Je kan inloggen als gast, zonder een account aan te maken 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STAP 1: ga naar de APP-store. Zoek en download gratis de APP met de naam SKYPE voor 

Bedrijven. Je kan de APP supersnel downloaden op de smartphone.  

Belangrijk: in de APP-store zijn meerdere SKYPE-APP’s. Kies de APP SKYPE voor Bedrijven. 

 

 

 

 

 

  Na het downloaden kan je de APP openen. 

 
 

 



 

 er verschijnt een POP UP bericht: ‘Bedrijven wil je berichten sturen …’ 

Kies voor: ‘sta niet toe’  

 
 

 er verschijnt een POP UP bericht: ‘Bedrijven wil je toegang tot je contacten’ 

Kies voor: ‘weiger” 

 

 er verschijnt een POP UP bericht: ‘Bedrijven wil je toegang tot de microfoon’ 

Kies voor: ‘OK’ 

Belangrijk: enkel door te kiezen voor OK zal de microfoon werken wanneer je belt met Skype voor 

Bedrijven.  

 



 

 

Gelukt !! De APP  is nu zichtbaar op je smartphone of tablet 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STAP 2: ga naar je mailbox en open de mail je van Familiehulp kreeg.  

Belangrijk: indien je de mail niet ontving, kijk dan in de map met SPAM (= ongewenste mails).  

 Klik op de link: deelnemen aan Skype-vergadering 

 



Belangrijk: je installeerde eerst de APP (= stap 1). Klik enkel op de link ‘Deelnemen aan 

Skype-vergadering. De andere opties zijn niet van toepassing voor een videogesprek. 

 

 Er verschijnt een POP UP bericht: Deze pagina openen met Bedrijven? 

Kies: Open 

 

 

 Een nieuw scherm opent: Welkom bij Skype voor Bedrijven, de app die u voorheen 

kende als Lync. 

Kies: deelnemen als gast  



Belangrijk: door te kiezen voor ‘Deelnemen als Gast’ heb je géén account nodig. 

 

 

 Een nieuw scherm opent: Voer een naam in. Typ hier je naam en voornaam 

Belangrijk:  door je naam én voornaam hier in te geven, kan iedereen je herkennen tijdens het SKYPE 

gesprek 

  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STAP 3: je zit nu in de virtuele lobby (= wachtkamer). Je wacht totdat Familiehulp je 

toegang geeft om deel te nemen aan het gesprek 

 Een nieuw scherm opent: ‘Hallo. U bent nu in onze virtuele lobby …. 



 

 

 Zet je geluid (= microfoon) aan 

 

o Klik op het microfoontje 

Belangrijk: wanneer je door Familiehulp in de vergadering bent toegelaten (= je bent uit de 

wachtkamer), staat jouw micro nog op gedempt. Pas wanneer je zelf op het microfoontje klikt, kan 

Familiehulp zet je de micro aan én kan Familiehulp je horen 

  
 

 Zet je beeld (= video aan) 

 

o Klik op ‘video’ (= afbeelding camera) 

o Er verschijnt een POP UP bericht: Bedrijven wil toegang tot de camera. 

o Kies voor OK 



Belangrijk: vanaf nu kan Familiehulp je zien. Hoe een vlot videogesprek voeren: zie oa. 

https://www.vdab.be/solliciteren/videochat 

  

 

STAP 4: het gesprek afsluiten  

 Klik op het rode bolletje om het gesprek te verlaten 

 Een nieuw scherm opent: druk onderaan op de blauwe knop ‘Vergadering verlaten’ 

 Een POP UP bericht verschijnt: ‘Vergadering verlaten: wanneer u deze vergadering 

verlaat … 

 Kies voor OK 

  
 

STAP 5: bij problemen tijdens de meeting. Verlaat de vergadering (= stap 4). En ga terug naar 

je mailbox met de uitnodiging en herbegin vanaf stap 2. 

https://www.vdab.be/solliciteren/videochat

