Handleiding ‘online tool’ week van de vrijwilliger 2017
Via deze handleiding leer je hoe je in enkele stappen zelf campagnemateriaal voor de week van de
vrijwilliger kunt ontwerpen. Die ontwerpen kun je zelf printen, of bij een drukker in je buurt laten
printen.

STAP 1
Surf naar www.iedereendoethet.be en klik op ‘doe mee’ (bovenaan) of op ‘START NU ->’ (groene knop).

STAP 2
Je bekomt onderstaand scherm. Klik vervolgens op ‘start nu’ om aan de slag te gaan.

Toch nog problemen bij het maken van een ontwerp, en kan niemand uit de buurt of uit je organisatie je
helpen? Mail dan naar Katrijn.Hillewaere@beweging.net

STAP 3
Je ziet onderstaand scherm. Kies welk logo je op je materiaal wil plaatsen, kies voor één van de
voorbeeldlogo’s, of klik op ‘upload je eigen logo’ en klik een eigen logo aan.

STAP 4
Scroll nu iets naar beneden. Om verder te gaan dien je je e-mailadres op te geven. Dit dient enkel om indien je
dit wilt, de ontwerpen in de laatste stap naar jezelf te versturen. Druk hierna op ‘volgende stap’.

Toch nog problemen bij het maken van een ontwerp, en kan niemand uit de buurt of uit je organisatie je
helpen? Mail dan naar Katrijn.Hillewaere@beweging.net

STAP 5
Nu kies je je formaat. Een placemat is ter grootte van een liggend A3-formaat, een nadar is bedoeld voor
grotere ontwerpen om buiten op te hangen, de postkaart is A6. Kies vervolgens op ‘volgende stap ->’

STAP 6
Kies vervolgens de stijl van je ontwerp. Ofwel de warmere houten achtergrond, ofwel de koelere maar meer
neutrale blauwgrijze achtergrond. Kies daarna op ‘volgende stap ->’

Toch nog problemen bij het maken van een ontwerp, en kan niemand uit de buurt of uit je organisatie je
helpen? Mail dan naar Katrijn.Hillewaere@beweging.net

STAP 7
In deze stap zie je de eerste voorlopige versie van je ontwerp. In het vak ‘slogan’ kun je een eigen slogan
plaatsen in de groene streep. In dat vaak staat ook al een standaardslogan, afhankelijk van het logo waarvoor je
koos. In het vak ‘mijn persoonlijke boodschap’ kies je welke tekst onder de foto komt te staan. Wees creatief!
In dit voorbeeld kozen we voor de postkaart. Daardoor kunnen we ook een kort tekstje op de achterzijde
invullen. Om verder te gaan scroll je naar beneden en klik je op ‘volgende stap ->’
Bij ‘plaats een foto’ kun je ook nog voor een andere foto kiezen, dan de foto die standaard bij je gekozen logo
hoort. Klik hiervoor op ‘bestand kiezen’.

STAP 7B (enkel indien je een eigen foto gebruikt)
Nadat je op ‘bestand kiezen’ hebt geklikt verschijnt na enkele tellen een beeldscherm om een eigen foto te
kiezen. Kies je favoriete foto en klik op ‘openen’. Daarna laadt na enkele tellen automatisch onderstaand
scherm. (dit kan even duren) Nu moet je het gewenste vierkant van de foto uitknippen. Daarvoor vergroot en
versleep je het geselecteerde vierkant. Nadat je dit gedaan hebt scroll je naar boven en klik je op ‘crop image’
(rechts boven in beeld) Opgelet, om naar boven te scrollen plaats je de cursor buiten het grote grijs/zwarte
vierkant van de foto. (anders scroll je de foto omhoog/omlaag). Hierna verschijnt je foto in de postkaart en klik
je op ‘volgende stap ->’

Toch nog problemen bij het maken van een ontwerp, en kan niemand uit de buurt of uit je organisatie je
helpen? Mail dan naar Katrijn.Hillewaere@beweging.net

STAP 8
Nadat je na stap 7 of 7b op ‘volgende stap ->’ hebt geklikt verschijnt volgend scherm. Dit kan even duren,
afhankelijk van de gekozen foto/logo/.. Wacht geduldig of tot een nieuw scherm opent.

STAP 9
Je ziet onderstaand scherm. (enkel bij postkaart zie je de achterzijde) Hierbij kun je het eindresultaat
downloaden in PDF-formaat of in JPG-formaat. Afhankelijk van je internetbrowser zal na klikken op PDF- of
JPG-formaat de download automatisch starten, of geef je eerst aan waar je het bestand wilt opslaan.
Deze downloads kun je vervolgens thuis afprinten, doorgeven aan de drukker, of zelf toevoegen aan een mail,
om vrijwilligers bij jou in de buurt te bedanken. De bestand zijn helemaal drukklaar (ook voor de drukker)
Je kunt van je ontwerp ook een facebookbanner maken, die meteen de juiste afmetingen heeft. Of je kunt het
resultaat rechtstreeks met je vrienden delen door op ‘deel op facebook’ te klikken.
Onderaan kun je het ontwerp ook rechtstreeks naar een e-mailadres versturen. Daarmee wordt de (in dit
geval) volledige postkaart verstuurd.

Toch nog problemen bij het maken van een ontwerp, en kan niemand uit de buurt of uit je organisatie je
helpen? Mail dan naar Katrijn.Hillewaere@beweging.net

