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Doel van een E-consult

“Bevorderen van het persoonlijke contact tussen professional en cliënt op een plaats onafhankelijke wijze”

Waarom een E-consult:

• Zowel elkaar spreken én zien

• Het contact is plaats onafhankelijk en daardoor toegankelijk en flexibel

• Het gesprek is effectief  én persoonlijk

• Er bestaat de mogelijkheid direct online bestanden en informatie te delen



Wat is een E-consult?

Een E-consult is een consult met een professional van BW middels beeld en geluid.

Voor een E-consult heeft u nodig:

• Een apparaat met een camera:

• Een computer of laptop met (externe) camera → iedere laptop heeft een webcam OF

• Een tablet OF

• Een smartphone

• Internet browser (bij laptop/computer Google Chrome)

• Op het ‘device’ waarmee het E-consult plaatsvind moet de e-mail of  sms met daarin de link naar het E-
consult kunnen worden geopend



Hoe zit het met de privacy en beveiliging?

Uw privacy vinden wij enorm belangrijk. Wij kiezen er daarom voor om gebruik te maken van gespecialiseerde 
software welke aan de juiste beveiligingseisen voldoet. Onze partner hierin is Webcamconsult

Enkele belangrijke feiten:

• Webcamconsult is NEN7510 gecertificeerd

• Wij verwerken alleen gegevens middels Webcamconsult die noodzakelijk zijn voor een E-consult

https://webcamconsult.com/nl/
https://www.nen.nl/Alles-over-NEN-7510.htm


Hoe neem ik deel aan een E-consult (1/2)

De afspraak:

1. U ontvangt een e-mail met daarin de link naar het E-consult

2. Vanaf een half  uur voor aanvang van het consult is de wachtkamer beschikbaar

3. U klikt op de link en gaat akkoord met de privacy voorwaarden 

4. Via de button ‘Hardware test’ is het mogelijk om je camera en microfoon te testen

5. Op het tijdstip van de afspraak haalt de professional u uit de wachtkamer en start het beeld.

Consult klaar?

De professional beëindigd het consult. Verdere/vervolg acties zijn niet nodig. 



Hoe neem ik deel aan een E-consult (2/2)

Inloopspreekuur:

1. Tijdens kantooruren zijn professionals van BW beschikbaar: https://www.bakxwagenaar.nl/e-consult/

2. U klikt op de naam van een professional en vult daar tenminste uw naam en e-mailadres in

3. U gaat akkoord met de privacy voorwaarden 

4. Via de button ‘Hardware test’ is het mogelijk om uw camera en microfoon te testen

5. De professional haalt u uit de wachtkamer en start het beeld.

Consult klaar?

De professional beëindigd het consult. Verdere/vervolg acties zijn niet nodig.

https://www.bakxwagenaar.nl/e-consult/


FAQ E-consult (1/2)

• Kan je met meer dan 1 persoon een E-consult houden?

Ja, de professional van BW kan extra deelnemers toevoegen

• Kan je het beeld en/of geluid (tijdelijk) uitzetten?

Ja, dit kan door op Microfoon of Camera uit te klikken 

• Kan ik iemand een berichtje sturen?

Ja, je kan iemand via de chat (de gesprekswolkjes) een berichtje sturen (en ontvangen)

• Van welke internet browser kan ik het beste gebruik maken?

Je kan het beste gebruik maken van Google Chrome. Let op: bij de vraag om de browser toegang te geven 
tot je microfoon en camera moet je ‘JA’ antwoorden



FAQ E-consult (2/2)

• Wat als ik geen e-mailbericht ontvang?

Dan zit het bericht waarschijnlijk in de spam.  

• Waar kan ik terecht als het niet lukt of als ik vragen heb?

0492-218830 / verzuim@bakxwagenaar.com

mailto:verzuim@bakxwagenaar.com

