
Samen-thuis-werken
Het is een gekke tijd. We gaan van de één op de andere dag anders werken. Bij Republiq werken we inmiddels 
allemaal vanaf onze thuiswerkplek en we verwachten dat dat bij jullie op dit moment niet heel veel anders is.

Ook in deze tijd blijven we werken aan een betere stad, aan een oplossing voor het woningtekort en aan een 
duurzame toekomst. Thuis werken wij gewoon onverminderd hard door aan uw vraagstukken. Maar we kunnen niet 
meer even langskomen om bij te praten met een snelle kop koffie. Of in een workshop samen een onderwerp 
uitpluizen.

Dat gaan we dus anders doen. Anders werken ziet er bijvoorbeeld zo uit: 
− Vergaderen op afstand met Teams
− Geen workshop, maar een reeks interviews
− Geen klas, maar een online course

We zullen nog versteld staan hoe effectief we kunnen werken zonder reistijd en zonder vergaderingen. Die tijd 
kunnen we besteden aan reflectie en verdieping of aan de kinderen die zich waarschijnlijk stierlijk vervelen. Met het 
sluiten van de scholen en de kinderopvang, snappen we dat er soms een beetje geschoven moet worden met 
afspraken, omdat kinderen zich niet zo makkelijk in een tijdslot laten plannen. We zijn daar flexibel in. 

Hopelijk kunnen we zo tempo houden in de maatschappelijk vraagstukken waar we samen voor staan. 

We zijn een team, we werken met Teams
Bij Republiq gebruiken we Microsoft Teams om op afstand samen te werken. Teams is de opvolger van Skype for
Business en heeft alle mogelijkheden om samen te kunnen werken, zonder daadwerkelijk bij elkaar te zijn. De 
komende weken gaan onze overleggen dus digitaal, via Teams.

Een voordeel van Teams: u hoeft helemaal niks op uw computer te installeren om het te kunnen gebruiken. Geen 
ingewikkelde implementaties via ICT dus, maar gewoon meteen deelnemen. Voor ons fijn, voor jullie hopelijk ook. 

Mochten er nog dingen onduidelijk zijn? Neem dan contact op met iemand van Republiq uit uw projectteam. Loopt u 
tegen technische beperkingen aan (bijvoorbeeld een firewall of een verouderde browser)? Bel dan met een van onze 
digitale toppers Mark of Dion. Zij kraken die vraagstukken wel.

https://products.office.com/nl-NL/microsoft-teams/group-chat-software?market=nl
mailto:m.vroling@republiq.nl?subject=Ik%20heb%20een%20vraag%20over%20samenwerken%20met%20Republiq%20in%20Teams
mailto:d.verschuren@republiq.nl?subject=Ik%20heb%20een%20vraag%20over%20samenwerken%20met%20Republiq%20in%20Teams


Een vergadering via Teams, hoe dan?
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Republiq stuurt een 
vergaderverzoek voor het 
tijdstip van de vergadering. 
Gewoon zoals gebruikelijk. 
Deze bevat een aanmeldlink:

Deelnemen aan deze 

Microsoft Teams-

vergadering

Wat nu?

Ik heb wel Teams Ik heb geen Teams
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Op het moment dat de 
vergadering (bijna) begint, 
klik je op de meegestuurde 
link. Je wordt doorgestuurd 
naar de browser. 

In de browser opent (als het 
goed is) een pop-up met de 
melding ‘Microsoft Teams 
openen?’. Zodra je op 
openen klikt, word je 
toegevoegd aan de 
vergadering. 

Klaar om te beginnen!
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Via telefoon en tablet is het 
belangrijk dat je eerst de 
Microsoft Teams app 
installeert. Dat kan via:

Apple      Google Play
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Op het moment dat de 
vergadering (bijna) begint, 
klik je op de meegestuurde 
link. Je wordt doorgestuurd 
naar de browser. 

In de browser heb je de 
keuze om Teams te 
downloaden, of om deel te 
nemen via het web (witte 
button). Kies daar voor 
‘Deelnemen op het web’.

De browser vraagt nu om 
toestemming om de 
microfoon en camera te 
gebruiken. Dit is nodig voor 
de vergadering (kan later 
eventueel worden uitgevinkt). 
Klik hier op toestaan.

Voer een herkenbare naam in 
en kies of je met of zonder 
camera wilt deelnemen. Door 
op de paarse knop ‘Nu 
deelnemen’ te klikken ben je 
vervolgens onderdeel van de 
vergadering.

Klaar om te beginnen!

Ik wil deelnemen via 

mijn telefoon / tablet

Ik wil deelnemen via 

mijn desktop / laptop
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Op het moment dat de 
vergadering (bijna) begint, 
klik je op de meegestuurde 
link. Je wordt doorgestuurd 
naar de app. 

In de app kun je kiezen om 
aan te melden of deel te 
nemen als gast. Aanmelden 
met inloggegevens kan alleen 
als jouw bedrijf een Office 
365-pakket heeft. 

Deelnemen als gast kan altijd. 
Geef teams toestemming om 
de microfoon te gebruiken, 
kies een herkenbare naam en 
klik op ‘Deelnemen aan de 
vergadering’. 

Klaar om te beginnen!


