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Whereby.com 
Opzetten van Whereby account voor video meetings 
Whereby is een flexibele tool waarmee je video meetings in je browser kunt arrangeren. 
Je hoeft er niets voor te downloaden, en logins voor gasten zijn niet nodig. 

1. Account aanmaken 
Heb je al een account? Klik dan op Login en sla onderstaande stappen over. Ga verder 
naar ‘2. Aan de slag’. 

Heb je nog geen account? Volg dan de stappen hieronder. 

• Ga naar whereby.com. 
• Klik rechtsboven of midden in je scherm op ‘Get started’. 

 

• Vervolgens krijg je de vraag om je naam en je werke-mailadres in te vullen. 
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• Klik op ‘Sign up’. 
• Je ontvangt nu een e-mail op het mailadres dat je hebt ingevuld. 
• Ga naar je inbox en klik op de code in je mail om deze te activeren, of vul deze 

handmatig in op het ‘Check your email’ scherm, zie hieronder. Doe dit wel binnen 
15 minuten, daarna is de code niet meer geldig. 

 

• Klik op ‘Verify’. 
• Er wordt nu gevraagd voor welk plan je wilt kiezen. Begin met het Free Plan om te 

ontdekken of Whereby werkt voor jouw organisatie.  
• Klik op Get started. 
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2. Aan de slag 
Jouw account is nu aangemaakt. Volg de onderstaande stappen om aan de slag te gaan 
met Whereby. 

• Om je persoonlijke video meeting room aan te maken, wordt nu gevraagd een url 
aan te maken. Dit kan bijv. jouw bedrijfsnaam of een project zijn.  

• Klik op ‘Create My Room’. 

 

• Je eigen video meeting room is nu aangemaakt. 
• Klik op ‘Go to room’. 
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• De eerste keer zul je de vraag krijgen om Whereby permissie te geven gebruik te 
mogen maken van jouw camera en microfoon. 

• Klik op ‘Request permissions’. 

 

• In je browser wordt nu linksboven een klein venster getoond waarin om de 
permissies wordt gevraagd. 

• Klik op ‘Toestaan’. 
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• Zet een vinkje bij ‘Skip this review…’ om te voorkomen dat je dit proces de 
volgende keer weer moet doorlopen. 

• Klik op ‘Join meeting’. 

 

• Jouw video meeting is nu gestart. 
• Kopieer en mail de link die in je scherm wordt getoond om andere mensen uit te 

nodigen voor de meeting. 
• Met een Free plan kun je maximaal 4 mensen uitnodigen, inclusief jezelf. 
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Tip 

Je kunt gebruik maken van onderstaande functies voor een zo effectief mogelijke 
meeting: 

 

• Cam: Klik hierop wanneer je geen gebruik wilt maken van de camera, alleen van 
de microfoon of Chat. 

• Mic: Door te klikken op Mic kun je jouw microfoon uitschakelen, om te voorkomen 
dat andere deelnemers jouw achtergrondgeluiden opvangen. 

• Share: Hiermee kun je jouw scherm delen met  de andere deelnemers. 
• Rec: Klik op Rec als je een opname wilt maken van het gesprek. 
• Chat: Maak gebruik van chat als je bijvoorbeeld je scherm deelt en geen gebruik 

wilt maken van de Cam of Mic. 
• People: Via People kun je zien welke personen deelnemen aan de video meeting. 
• Leave: Klik op Leave om de meeting te verlaten.
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Meer weten over online 
marketing? 
 

Wij helpen je graag. Kijk op leadrs.nl of bezoek ons blog met nog meer informatie over 
online marketing gerelateerde onderwerpen. 

Wil je echt niks missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elk kwartaal 
de laatste updates over online marketing. En uiteraard mag je ons ook (video)bellen of 
mailen. Onze gegevens staan onderin 😉😉. 

Over Leadrs 

Wij brengen transparantie in online marketing door te meten wat elke euro oplevert aan 
sales/rendement. Onze naam is een ode aan onze klanten, ofwel ambitieuze organisaties 
die op zoek zijn naar een partner die hen kan ondersteunen met data inzichten, 
benchmarks en onderscheidende concepten om de concurrentie voor te blijven. 

Bekijk voor meer informatie onze marktleider programma’s, referenties, online concepten 
zoals GIF marketing®, of onze online marketing specialisaties op www.leadrs.nl.  
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