
Vergelijking online vergadering-, chat- en webinar-software

Product Webadres Werkt op 
platforms

Werkt met  
browsers en een 
link voor deelname

Online  
vergaderen

Schermdelen Webinars en 
training

Kosten/maand Privacyscore Bijzonderheid

Discord https://
discordapp.com 

Windows, Mac, 
iOS en Android

Ja Ja Ja Nee Gratis Bedoeld voor online games, maar 
werkt ook voor samenwerking. Lijkt 
een beetje op Slack.

FaceTime https://
support.apple.co
m/nl-nl/HT208176

MacOS, iOS, 
iPadOS

Nee Tot 32 personen Ja Nee Gratis Werkt alleen met Mac en iOS

GoToMeeting https://
www.gotomeeting
.com/

Windows, Mac, 
Linux, iOS en 
Android

Chrome Ja Ja Ja, met extra 
addon

€ 11,75 per organisator 
tot 150 deelnemers 
€ 14,33 per organisator 
tot 250 deelnemers 
$ 20 extra voor 
webinars

Als je het in browsers wil gebruiken, 
werkt het alleen met Chrome.  

Biedt tijdelijk een “Emergency 
Remote Kit” aan voor “Health Care 
Providers, Educational Institutions, 
Municipalities & Non-Profit 
organizations, and current LogMeIn 
customers”, met 3 maanden gratis 
licenties als je in aanmerking komt.  
Zie hier: https://
www.gotomeeting.com/nl-nl/work-
remote/contact-sales?
cid=dspcorona19

Jitsi https://jitsi.org iPhone en 
Android

Chrome, 
Chrominum en 
Firefox

Ja Ja Nee, maar live 
streaming naar 
YouTube is wel 
mogelijk

Gratis Open Source. 
Voor videostreaming naar YouTube 
moet je wel wat technische kennis 
hebben. 

Signal https://signal.org Windows, Mac, 
iOS en Android

Nee Alleen 1 op 1 Nee Nee Gratis Goed alternatief voor WhatsApp of 
iMessage/FaceTime, als 1 op 1-video 
goed genoeg is, of als je een 
chatgroepje wil maken.

Slack https://slack.com Windows, Mac, 
Linux, iOS en 
Android

Nee Tot 15 personen Ja Nee € 6,25 of € 11,75 per 
medewerker

Vooral bedoeld als online 
samenwerkingstool, maar met een 
van de betaalde abonnementen kun 
je er ook mee videobellen. 
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Whereby https://
whereby.com

Windows, Mac, 
iOS en Android

Ja Ja Ja Ja, maar alleen 
met Business

Gratis tot 4 deelnemers 
(Free); $ 9,99 tot 12 
deelnemers en 1 user 
(Pro); $ 59,99 tot 50 
deelnemers en 12 
sprekers en meerdere 
users (Business)

Was vroeger appear.in en komt uit 
Noorwegen.

Wire https://wire.com/
en/

Windows, Mac, 
iOS en Android

Nee, maar werkt 
wel met browsers

Tot 4 personen 
met video en 10 
personen met 
audio

Ja Nee € 4 per persoon (Pro) 
€ 8 per persoon 
(Enterprise)

Open Source. 
Hoofdkantoor in Zwitserland.

Zoom https://zoom.us Windows, Mac, 
iOS en Android

Ja Tot 100 
personen, ook 
met de gratis 
versie, maar dan 
krijg je 40 
minuten. 

Ja Ja, met extra 
addon

€ 13,99 per host 
€ 37 extra voor 
webinars

Er is veel te doen geweest over 
privacy. Zoom is bezig om de meeste 
privacy-issues die de afgelopen tijd 
naar voren zijn gekomen, op te 
lossen. 
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