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Aan: Presidium 

Van: Griffie 

Onderwerp: Teams-omgeving voor fracties 

Datum: 28 september 2022 

Status: Ter informatie 

 

 

Aanleiding en mogelijkheden 

Sinds het begin van de raadsperiode maken raadsleden en commissieleden gebruik van @raadwoerden.nl-

accounts. Hierdoor is het mogelijk geworden de ICT-faciliteiten voor fracties uit te breiden. Op verzoek van 

een aantal fracties en naar aanleiding van de presidiumvergadering van 14 juni, heeft de griffie in 

samenwerking met collega's van team ICT een Teams-omgeving voor fracties ingericht.  

 

Iedere fractie zal een eigen ‘kanaal’ krijgen binnen het team ‘SWV Fracties gemeenteraad Woerden' en kan dit 

naar eigen behoefte inrichten. Ook zal er een kanaal (algemeen) komen waarin de griffie sjablonen voor 

bijvoorbeeld amendementen en moties kan delen. In dat kanaal staan onder het tabblad ‘Videotraining voor 

MS Teams’ en ‘Snel aan de slag’ (video)trainingen en handleidingen voor het gebruik van Teams. Aanvullend 

daarop zullen twee inloopspreekuren worden georganiseerd voor het stellen van vragen aan de collega's van 

ICT.  

 

Raadsleden en commissieleden kunnen inloggen via een tweestapsverificatie met hun @raadwoerden.nl-

account. Fracties kunnen binnen hun eigen kanaal documenten opslaan en beheren. Ook is het mogelijk raads-

/commissieleden van een andere fractie toegang te verlenen tot een specifiek document, zodat daarin 

samengewerkt kan worden. En via de Teams-omgeving kan uiteraard ook digitaal vergaderd worden, indien 

gewenst hybride.  

 

Het is helaas nog niet mogelijk gebruik te maken van de Selfservicedesk om meldingen te doen bij afdeling ICT 

of ruimtes te reserveren. Vragen over de ICT-middelen kunnen nog steeds gesteld worden via 

selfservicedesk@woerden.nl en ruimtes op het gemeentehuis kunnen worden gereserveerd via 

bodedienst@woerden.nl.  

 

Om in te loggen in Teams dient gebruik te worden gemaakt van de Microsoft Authenticator-app. Bij de start 

zullen we hiervoor een aparte handleiding delen. 

 

Planning 

- Vrijdag 30 september: alle raads-/commissieleden worden toegevoegd aan hun kanaal; 

- Maandag 10 of 17 en donderdag 13 oktober (17.00 - 18.00 uur): Inloopspreekuur met collega's van ICT 

voor het stellen van vragen.  
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