
Agenda in uw browser

Snelstartgids
Een nieuw agenda-item maken

Maak een agenda-item voor de hele dag, een 

afspraak voor uzelf of verzoek om een vergadering 

met anderen.

Tijdsmarkering

De lijn in met midden geeft de 

huidige tijd aan, zodat u direct uw 

volgende afspraak kunt zien.

Andere agenda's maken

Zie snel wat het beste tijdstip is 

om een vergadering of een familie-

uitje te plannen. 

Schakelen tussen agendaweergaven

Kies de agendaweergave die het beste past bij uw 

werkplanning. Schakel zo vaak als u wilt.

Uw agenda delen

Open uw agenda voor collega's, 

zodat ze uw afspraken en 

aanwezigheidsstatus kunnen 

zien.

Reactiestatus

Vergaderverzoeken waarop 

u nog niet hebt gereageerd, 

worden als voorlopige afspraken 

weergegeven in uw agenda 

(diagonale lijn).

Andere agenda's bekijken

Voeg agenda's van andere 

personen toe. Wat u ziet hangt af 

van de instellingen die zij beheren. 

Schakelen tussen app-weergaven

Ga met één muisklik naar uw e-mail, 

contactpersonen en andere apps.



Een afspraak toevoegen

Een afspraak is alleen voor u bedoeld. Een vergadering is voor u en anderen.

1. Selecteer Nieuwe gebeurtenis.

2. Vul het vak Gebeurtenis in.

Een vergadering plannen met anderen
1. Als u anderen wilt uitnodigen voor een bestaande afspraak, klikt u op de afspraak en 

vervolgens op Bewerken.

Aan de slag met Agenda in uw browser

Meld u aan via de Office 365 portal van uw organisatie en selecteer Agenda in de 

navigatiebalk.

De Planningsassistent gebruiken

De Planningsassistent kan u helpen bij het vinden van het gunstigste tijdstip voor uw vergadering. 

1. Klik boven aan het formulier op Planningsassistent.

3. Voor de begintijd en de duur in. Kies Aangepast voor de duur om specifieke begin-

en eindtijden in te stellen.

4. Selecteer in het vak Weergeven als uw aanwezigheidsstatus voor anderen.

5. Als u de herinnering die standaard is ingesteld op 15 minuten wilt wijzigen, klikt 

u op de pijl-omlaag van het vak Herinnering en selecteert u een nieuwe 

herinneringstijd.

6. U kunt de afspraak herhalen door op de pijl-omlaag van het vak Herhalen te klikken 

en een van de beschikbare opties te selecteren. Selecteer Meer om een aangepast 

herhalingspatroon te maken.

7. Klik op Opslaan.

−OF−

Als u een nieuwe vergadering wilt maken, selecteert u nieuwe gebeurtenis en volgt u 

stappen 2-6 onder Een afspraak toevoegen.

2. Nodig andere mensen uit door ze toe te voegen aan het vak Deelnemers.

3. Voeg eventueel ook een locatie toe.

4. Typ in het grote tekstvak informatie voor de geadresseerden. U kunt ook bestanden bijvoegen.

5. Selecteer Onlinevergadering om gegevens van de Lync-vergadering toe te voegen voor 

mensen die de vergadering op afstand bijwonen.

6. Klik boven aan het scherm op Verzenden.

2. Typ namen van deelnemers in het vak 

Deelnemers toevoegen.

3. Zoek een ruimte door op Een ruimte 

toevoegen te klikken.

4. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan 

en terug te keren naar het formulier van de 

gebeurtenis.



Instellen welke dagen worden weergegeven in 

de agenda en andere weergave-opties kiezen

1. Selecteer Instellingen > Opties > Instellingen > Agenda.

Meerdere agenda's 

weergeven
Een nieuwe agenda maken

1. Klik in het navigatievenster met agenda's 

met de rechtermuisknop op de 

agendagroep waaraan u een nieuwe 

agenda wilt toevoegen. Mijn agenda's is 

een goede plek.

2. Selecteer nieuwe agenda. 

3. Voer een naam in voor uw nieuwe agenda.

4. Druk op Enter.

De agenda van een ander toevoegen 

1. Klik in het navigatievenster met agenda's 

met de rechtermuisknop op een 

agendagroep en kies agenda openen.

2. Voer de naam in van de agenda die u wilt 

openen of typ de URL als de agenda niet 

van uw organisatie is. 

3. Selecteer Openen.

Een agenda toevoegen aan uw weergave

• Selecteer in het navigatiedeelvenster van 

de agenda het selectievakje naast de 

agenda's die u wilt weergeven.

In agenda's navigeren

• Als u de agendaweergave wilt wijzigen, 

selecteert u Dag, Werkweek, Week of 

Maand boven de agendaweergave.

• Selecteer boven aan de agendaweergave 

de optie Ga naar vandaag om naar de 

huidige dag te gaan.

2. Stel de volgende opties in onder Weergave:

• Kies de dagen voor uw werkweek onder Werkweek weergeven als door de op te 

nemen dagen te selecteren en de uit te sluiten dagen uit te schakelen.

• Kies de starttijd en de eindtijd van de werkdagen.

• Kies uw voorkeuren voor de opties Eerste week van het jaar en Eerste dag van de week.

• Geef of u in de agenda intervallen van 15 of 30 minuten wilt gebruiken.



Uw agenda delen

1. Selecteer Agenda in de navigatiebalk en klik vervolgens op Delen.

2. Voeg bij Delen met de mensen toe met wie u uw agenda wilt delen.

3. Tijdens het toevoegen van personen kunt u het machtigingsniveau instellen dat u aan elke 

persoon wilt toekennen.

• Alleen beschikbaarheid betekent dat alleen uw aanwezigheid- of bezetinformatie 

wordt weergegeven.

• Beperkte informatie om het onderwerp en de locatie toe te voegen.

• Volledige informatie om andere informatie toe te voegen, zoals bijlagen en notities.

• Bij gebeurtenissen die zijn als privé zijn gemarkeerd, wordt altijd alleen de 

aanwezigheidsinformatie weergegeven.

4. Wijzig eventueel het onderwerp.

5. Als u meerdere agenda's hebt, kunt u de gewenste agenda selecteren bij Agenda.

6. Klik op Verzenden.

Een afspraak of vergadering wijzigen
Een bestaande afspraak of vergadering wijzigen

1. Selecteer de afspraak of vergadering in uw agenda.

2. Als u de gebeurtenis hebt gemaakt, kiest u Wijzigen om deze te wijzigen of 

Verwijderen om de gebeurtenis te verwijderen. 

3. Als de gebeurtenis deel uitmaakt van een terugkerende reeks, kunt u de optie voorval 

bewerken of reeks bewerken selecteren. Selecteer de gewenste optie.

4. Breng de wijzigingen aan en klik op Opslaan. In het geval van een vergadering kiest 

u Update verzenden.

Uw reactie op een vergaderverzoek wijzigen
De reactie wijzigen die u hebt verstuurd voor een vergaderverzoek

1. Selecteer de vergadering in uw agenda en selecteer vervolgens Accepteren, Voorlopig

of Weigeren.

2. Als de gebeurtenis deel uitmaakt van een terugkerende reeks, kunt u de optie voorval 

bewerken of reeks bewerken selecteren. Selecteer de gewenste optie.

3. Als de organisator om een reactie heeft gevraagd, hebt u de keuze om een reactie te 

verzenden, uw reactie voor verzending te wijzigen of geen reactie te verzenden.

Mensen binnen uw bedrijf (die zijn 

verbonden met een Exchange-server) 

ontvangen een melding per e-mail 

dat u uw agenda hebt gedeeld en dat 

ze uw agenda kunnen toevoegen aan 

hun agendaweergave.

Mensen buiten uw bedrijf ontvangen 

een melding per e-mail dat u uw 

agenda hebt gedeeld, met een 

koppeling die ze kunnen gebruiken 

om uw agenda in hun browser weer 

te geven of om deze toe te voegen 

aan hun agendaweergave in een 

toepassing als Outlook.


