
Met een groep bellen in een paar stappen 

 

Het blijkt in de praktijk verrassend eenvoudig te zijn om met een groep te bellen zonder dat je daar 

extra apparatuur, kosten of handigheid voor nodig hebt 

Hieronder staat hoe het prima kan met een groep van 4 personen. 

Wat is er nodig?  

Iedereen dient óf een vaste óf mobiele telefoon óf een smartphone te hebben om te kunnen 

communiceren. Slechts één persoon moet een smartphone hebben om een groepsgesprek te kunnen 

beginnen en stoppen en deelnemers toe te voegen of te verwijderen. Die persoon heet hier de  

‘leider’ van het groepsgesprek. 

Met de telefoon moet je langdurig kunnen bellen met een duidelijk verstaanbare kwaliteit. Dit geldt 

ook voor de smartphone (wifi stabiel). Anders valt er om de haverklap een deelnemer weg uit de 

groep en dit gaat flink irriteren. 

 

Wat te doen als deelnemer? 

Deze moet met de telefoon of smartphone bereikbaar zijn en klaarzitten voor het groepsgesprek op 

de afgesproken datum en tijd. En zodra de telefoon of smartphone overgaat gewoon de oproep 

aannemen net zoals bij ieder telefoongesprek. Niets meer en niets minder. 

Dus iedereen die kan omgaan met het aannemen van een telefoon kan ook meedoen met een 

groepsgesprek. Wie eigenlijk niet? 

 

Wat te doen als ‘leider’ van een groepsgesprek? 

Als ‘leider’: 

• Bel je eerste deelnemer van de groep. Zodra deze heeft opgenomen begin je de 

gespreksgroep voeg je de andere deelnemers één na elkaar als volgt toe aan jouw 

gespreksgroep: 

o druk op de smartphone op het symbool van een telefoonhoorn met een plusteken  

                          + 

“+“ ( )en zo kun je een groepslid bellen en als deze opneemt kun je deze 

toevoegen aan de groep door op de smartphone te drukken op dezelfde plek waar 

de telefoonhoorn “+” stond.  

o herhaal deze stappen voor elke deelnemer, totdat de groep compleet is. 

• En nu kan iedereen naar elkaar praten en luisteren. Klaar is Kees! Laat het de groep weten 

als de groep compleet is. Als je het groepsgesprek begint, word je min of meer beschouwd 

als de ‘leider’ van het gesprek, je kan daar gebruik van maken door het gesprek te leiden en 

de gewenste kant uit te sturen.  



Een paar handigheidjes bij het bellen met een groep (je kan ze zelf ook wel bedenken) : 

• als gespreksleider draag jij de kosten van het groepsgesprek. Deze kosten zijn afhankelijk van 

jouw telefoonabonnement 

• niets nieuws voor mensen met een smartphone en WhatsApp: als je wifi gebruikt dan heb je 

geen extra kosten bij elk (groeps)gesprek. Je kan daar gebruik van maken.  

• deze korte instructie is geschreven op basis van ervaringen van een praktisch ingestelde 

gebruik met één smartphone. Het kan zijn dat de handelingen of weergaven als 

gespreksleider op jouw smartphone anders zijn. Door het gewoon te gaan uitproberen kom 

je er vanzelf achter hoe het op jouw smartphone werkt. Je kan dit eventueel in aanwezigheid 

doen van iemand die dit al eerder gedaan heeft of (nog) handiger is.  

• Het is sowieso verstandig om voordat je het groepsgesprek voor de eerste keer voert met 

alle deelnemers, dat je het een keer vooraf het uitgeprobeerd met elke deelnemer. Zodat het 

op het moment van het groepsgesprek zelf vlekkeloos loopt. Anders moet iedereen op elkaar 

wachten en dit kan veel irritatie opwekken. 

• Als iedereen gebruik maakt van een smartphone met WhatsApp dan kun je ook in één keer 

een WhatsAppgroep aanmaken en nodigt WhatsApp alle deelnemers zelf uit. 

• Als gesprekken langer kunnen duren, dan kun je je erop voorbereiden door bijv. 

o een goede plek uit te zoeken, waarvan je belt en ook alle 

spullen/documenten/versnaperingen bij de hand te hebben en van tevoren naar de 

wc te gaan. 

o een telefoon of smartphone met een volle accu te gebruiken en desnoods aan de 

voeding aan te sluiten tijdens het bellen 


