
Stappenplan Draaiboek maken 

WAT IS ONLINE DRAAIBOEK? 
Met de online draaiboek tool kun je zelf een draaiboek samenstellen. Lijsten met taken opstellen, 
taken verdelen en medewerkers uitnodigen. 

EEN ACCOUNT AANMAKEN 

1. Ga naar www.onlinedraaiboek.nl.

2. Klik op maak een account aan.

3. Voer een gebruikersnaam, e-mailadres
en wachtwoord in en klik op Registreren.

http://www.onlinedraaiboek.nl/
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4. Je hebt nu een account aangemaakt op
onlinedraaiboek.nl. Klik op Inloggen.

CONTACTPERSONEN TOEVOEGEN 

1. Begin met het toevoegen van
contactpersonen. Deze personen
kun je later uitnodigen voor je
draaiboek.

2. Klik op Contactpersonen en daarna
op Nieuw contactpersoon.

3. Voer de gegevens van de
contactpersoon in en klik op Opslaan.

4. In het hoofdmenu van het kopje
Contactpersonen verschijnen alle
toegevoegde contactpersonen.

5. Klik op het kruis om een contactpersoon
te verwijderen.

6. Klik op de pen om een contactpersoon
te bewerken.
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EEN NIEUW DRAAIBOEK MAKEN 

1. Klik op Dashboard.

2. Klik op Nieuw draaiboek.

5. Het draaiboek is zichtbaar op het
dashboard. Klik op de titel van het
zojuist aangemaakte draaiboek om
naar de overzichtspagina van het
draaiboek te gaan.

Overzichtspagina van je draaiboek 

3. Vul in voor welk evenement je
draaiboek is en wanneer het gehouden
wordt en klik op Opslaan.

4. Klik op Terug naar draaiboek.
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6. Linksonder zie je de checklist voor het
maken van je draaiboek.

7. Klik op Taken om taken toe te voegen
aan het draaiboek. Klik vervolgens op
+ Taak toevoegen.

8. Vul in om wat voor taak het gaat,
wanneer die uitgevoerd moet worden
en wat daar voor nodig is. Klik, als je
alles hebt ingevuld, op Opslaan.

9. Het draaiboek begint vorm te krijgen
maar de taken hebben nog geen
medewerkers. Klik op de
desbetreffende taak, en klik links op
Medewerkers.

10. Als je op Selecteer medewerkers klikt,
kun je de contactpersonen die je eerder
hebt toegevoegd uitnodigen voor je
evenement.
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11. Selecteer de personen die je wilt
toevoegen aan de taak en klik op
Opslaan.

12. Als je de medewerkers hebt
geselecteerd, klik je op Uitnodigingen
versturen, je contactpersonen krijgen nu
een e-mail.

13. Als je op Uitnodigingen overslaan klikt,
krijgen alle medewerkers de status
aanwezig en wordt elke taak als voorkeur
toegevoegd.

14. Je contactpersonen krijgen een
persoonlijke link om aan te geven of ze
aanwezig zijn en welke taken ze uit willen
voeren.

15. In het overzicht verandert de status van
de mensen die hebben gereageerd.

16. Nu de medewerkers hebben gereageerd
kun je de medewerkers koppelen aan een
taak van hun voorkeur. Klik in het menu
op het desbetreffende draaiboek en
vervolgens op Taken, daarna op het oog.
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17. De medewerkers die deze taak als
voorkeur hebben opgegeven kun je nu
aanwijzen voor deze taak. Ook kun je een
eindverantwoordelijke aanwijzen.

18. Nu is je draaiboek voltooid en kun je op
Publiceren klikken. Je medewerkers
krijgen een mail met een link naar het
draaiboek.




