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1. account 

nieuw account aanmaken



Bovenstaand venster wordt getoond. Vul het formulier in, kies een abonnement en klik op ‘account aanmaken’.
Volg de aanwijzingen op het scherm, u moet uw account activeren dmv een link welke u toegestuurd krijgt 
per e-mail. Pas als de beheerder uw account heeft goedgekeurd kunt u werk plaatsen.

Klik op ‘Maak een account’ om een nieuwe account aan te maken.
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2. inloggen

op het beheersysteem



Bovenstaand venster wordt getoond. Vul uw gegevens in en klik op ‘inloggen’.

Klik op inloggen om in te loggen op het beheersysteem voor u als bedrijf. ook moet u inloggen om een project 
te plaatsen.
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in de lichtgrijze balk vindt u de navigatie voor uw account.

u bent succesvol ingelogd, dit kunt u zien aan de welkomsgroet en het rode blokje achter het logo.
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3. Project

Het aanmaken 
van een project 



Vul een project titel, de ingangsdatum, een omschrijving, een plaats, een einddatum om te bieden in. 
Kies ook welke documenten nodig zijn voor dit project. 

login met uw gegevens (pas als uw account is geactiveerd en door de beheerder is goedgekeurd kunt u werk 
plaatsen). Klik op één van de knoppen ‘Werk plaatsen’.
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Standaard begint een eerste dienst op de ingangsdatum, maar u kunt dit aanpassen door op het zwarte kalen-
der icoontje te klikken naast de datum. Klik op ‘+ dienst toevoegen’ om een dienst toe te voegen.

Kies de optie ‘dagen’ om een dienst aan te maken, klik op ‘+dag toevoegen’.
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Klik op ‘+ dienst toevoegen’ om nog een dienst voor dezelfde dag toe te voegen. of klik op ‘+ dag toevoegen’ 
om een nieuwe dag toe te voegen.

Kies bij ‘Van’ en ‘tot’ de uren voor de dienst. 
let op: u kunt minimaal 6 uur en maximaal 12 uur per dienst per dag instellen.
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als u klaar bent vinkt u de optie aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en klikt u op 
‘Project plaatsen’.

Klik op de kruisjes achter een dienst om een dienst of om een dag te verwijderen.
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Het project is aangemaakt en er kan op geboden worden door ZZP’ers. u kunt het project bewerken door op 
de knop ‘Bewerken’ te klikken. om het project te verwijderen klikt u op het kruisje. 
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3B. Project

Biedingen van 
ZZP’ers bekijken



Bovenstaande pagina wordt getoond, dit is de detail pagina van een project. Hier ziet u onder de kop 
‘reacties ZZP’ers’ de biedingen van een ZZP’er. Hier kunt u de toelichting op een bod lezen en het profiel 
van de ZZP’er bekijken. als de ZZP’er een video pitch heeft dan staat in de kolom ‘Profiel’ een video knop.

login op uw account en op de ‘uw projecten’ pagina klikt op de knop ‘Bekijken’ in de kolom ‘aantal reacties 
ZZP’ers’ om de biedingen van ZZP’ers op een project te bekijken. Het aantal voor de knop geeft aan hoeveel 
reacties er zijn.
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3c. Project

dienst(en) toekennen 
aan ZZP’er



Klik op de knop ‘toekennen’ als u deze ZZP’er een dienst wilt toekennen.

Klik op de knop ‘Bekijken’ in de kolom ‘aantal reacties ZZP’ers’ om de biedingen van ZZP’ers op een project 
te bekijken. handig! onder ‘actief’ staan ook 2 kolommen waarin u kunt zien of binnen een project 
alle diensten toegekend zijn en een kolom om te zien of alle modelovereenkomsten (Mo’s) geaccordeerd 
zijn door de ZZp’er.
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op deze pagina wordt een korte samenvatting getoond en hier moet u onder ‘uren’ één of meerdere diensten 
selecteren dmv een vinkje te plaatsen voor de dienst. als u klaar bent klikt u op ‘toekennen’.

de ZZP’er wordt nu onder het kopje ‘al toegekend’ geplaatst. nu kunt u deze ZZP’er een dienst toekennen door op 
de knop ‘diensten plannen’ te klikken.
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de modelovereenkomt is ondertekend en verstuurd naar de ZZP’er. de ZZP’er wordt nu onder het kopje 
‘toegewezen ZZP’ers ‘ geplaatst. in de kolom staat de status en de modelovereenkomt om te lezen. als alle 
ZZP’ers de modelovereenkomt hebben geaccordeerd zal dit project onder ‘afgerond’ geplaatst worden.

u bent nu klaar en u kunt deze ZZP’er nu de modelovereenkomt sturen om akkoord op te geven. 
u krijgt eerst een melding dat u akkoord geeft op de modelovereenkomst en plaatst door op akkoord te 
klikken digitaal uw handtekening (uw naam + datum + tijdstip) onderaan deze overeenkomst.
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4. Het cMS

Mijn gegevens
en abonnement beheren



Scrol naar beneden voor het abonnement en de status hiervan. als u uw abonnement wilt wijzigen kiest u 
het abonnement en klikt u op ‘abonnement aanpassen’. Volg de aanwijzigingen op het scherm om de 
betaling af te ronden. Wilt u een abonnement stopzetten klikt u op ‘abonnement stopzetten’.

al uw gegevens (ook het abonnement) worden bewaard in uw account onder ‘Mijn gegevens’. 
Hier kunt u alles aanpassen en op de knop ‘opslaan’ klikken als u klaar bent.
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5a. aBonneMent 2 & 3

Foto’s/video’s bij 
uw profiel plaatsen



om een video te uploaden van of over uw bedrijf klikt u op ‘Video toevoegen’ vervolgens op ‘Bladeren’ en 
zoekt u deze op uw computer op. Klik op ‘upload bestand’ om de video te uploaden. Klik op ‘opslaan’ als u 
klaar bent.

als u gebruik maakt van abonnement 2 of 3 dan kunt u bij uw profiel foto’s en of video’s plaatsen. 
ga naar uw account en klik op ‘Mijn gegevens’. om een foto (maximaal 4 st.) toe te voegen klikt u op ‘Bladeren’ 
en zoekt u deze op uw computer op. om nog een foto toe te voegen klikt u op ‘afbeelding toevoegen’.
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5B. aBonneMent 2 & 3

Foto’s/video’s bij 
een project plaatsen



om een foto (maximaal 4 st.) toe te voegen klikt u eerst op ‘afbeelding toevoegen en vervolgens op op 
‘Bladeren’ en zoekt u deze op uw computer op. om nog een foto toe te voegen klikt u op ‘afbeelding 
toevoegen’.

als u gebruik maakt van abonnement 2 of 3 dan kunt u bij uw projecten foto’s en of video’s plaatsen. 
ga naar uw account en klik op ‘Mijn projecten’ om foto’s en of video’s aan een bestaand project toe te voegen 
door op ‘Bewerken’ te klikken. of maak een nieuw project aan door op ‘Werk plaatsen’ te klikken.
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om een video te uploaden van of over uw bedrijf klikt u op ‘Video toevoegen’ vervolgens op ‘Bladeren’ en zoekt u 
deze op uw computer op. Klik op ‘upload bestand’ om de video te uploaden. Klik op ‘Project plaatsen’ als u klaar 
bent.
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6a. eigen groeP

ZZP’ers toevoegen
(alleen voor abonnement 3)



om ZZP’ers toe te voegen aan uw groep moet u deze doorgeven aan de beheerder. Klik op contact en geef 
de namen van de ZZP’ers door dmv het e-mail formulier. de beheerder zal deze namen dan koppelen aan uw 
groep. let op: ZZp’ers dienen wel eerst zelf een account aan te maken via de website. 

als u gebruik maakt van abonnement 3 dan kunt u projecten aanmaken welke alleen zichtbaar zijn voor ZZP’er 
die in uw groep staan. Klik op ‘Mijn groep’ om te zien welke ZZP’ers in uw groep staan. 
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6B. eigen groeP

Project toevoegen
(alleen voor abonnement 3)



Maak een project aan zoals eerder omschreven in deze handleiding, om het project alleen maar te tonen voor 
ZZP’ers binnen uw groep vinkt u de optie ‘alleen voor ‘Mijn groep’’ aan.
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