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1 Inleiding 
Voor het maken van roosters voor verschillende groepen kan gebruik worden gemaakt van: 

https://planning4u.nl 

 

Het voordeel van dit systeem is: 

- ongeveer een week voor een dienst wordt krijgt u een herinneringsemail 

- u kunt eenvoudig een overzicht krijgen van al uw alle ingeplande diensten 

- u kunt uw dienst ruilen met iemand anders; de coördinator (roostermaker) hoeft daarvoor niet 

te worden ingeschakeld. 

- u kunt een dienst overnemen van een ander; de coördinator (roostermaker) hoeft daarvoor niet 

te worden ingeschakeld. 

- het rooster is up-to-date. Is er informatie nodig bv. wie ouderling is in een dienst (zondagsbrief)? 

Het is eenvoudig te vinden. 

 

Als er een groep is aangemaakt (bv voor lectoren, collectanten, ouderlingen) dan kan vervolgens een 

rooster door de coördinator van de groep worden ingevoerd. De coördinator kan meer. Het hoofdstuk 

over de mogelijkheden die de coördinator heeft is voor niet coördinatoren niet zinvol. 

 

N.B. In verband met de privacy zijn in dit document de velden waarin namen staan grijs gemaakt. 
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2 Wat moet u met dit systeem? 
Als u niet ruilt of een dienst overneemt, hoeft u niets te doen! U krijgt enkele dagen voor een 

ingeroosterde dienst een herinneringsemail. 

Let op: deze email komt van emailadres: service@planning4u.nl (misschien komt deze email in de folder 

spam/ongewenst). 

3 Hoe log ik in op het dienstrooster? 
Als er een account voor u is aangemaakt hebt u een email gekregen van service@planning4u.nl 

(misschien in de spam folder) met daarin: 

- uw gebruikersnaam 

- uw nieuwe wachtwoord 

N.B. Bent u uw wachtwoord vergeten? In het volgende hoofdstuk is beschreven hoe u een nieuw 

wachtwoord kunt aanvragen. 

 

Vervolgens gaat u naar: 

https://planning4u.nl 

 

en vervolgens inloggen met uw account. U komt dan in scherm: 

 

4 Wachtwoord vergeten? 
Een nieuw wachtwoord aanvragen gaat via het inlogscherm op 

https://planning4u.nl 

 
Vul het veld naam in en klik op “nieuw wachtwoord aanvragen”. 

N.B. Naam is uw loginnaam zoals dat planning4u bekend is. Meestal is dat: 

voornaam achternaam 

(soms ook: initialen achternaam) 

mailto:service@planning4u.nl
mailto:service@planning4u.nl
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Weet u uw loginnaam niet meer dan kan de coördinator (of iemand anders die kan inloggen) dit wel 

opzoeken onder kopje “medewerkers” (nadat hij/zij is ingelogd). 

 

  
Hier vult u het emailadres is dat bij planning4u.nl bekend is (op dit emailadres krijgt u de 

herinneringsemailtjes van service@planning4u.nl). 

5 Waar kan ik een overzicht van mijn ingeroosterde diensten vinden? 
In de linkerkolom op “medewerkers” klikken en vervolgens op uw naam selecteren, het resultaat is van 

een voorganger ziet er als volgt uit. 

 

6 Waar kan ik het dienstrooster van mijn groep vinden? 
U wilt bijvoorbeeld het dienstrooster weten van de ouderlingen? In de linkerkolom op “dienstroosters” 

klikken en vervolgens “ouderlingen” selecteren vervolgens “weergeven”. Het resultaat is 

 

7 Dienst ruilen? 
U spreekt eerst met iemand af om de dienst te ruilen. U kunt in het systeem zien wie wanneer dienst 

heeft en dus ook met wie u zou willen ruilen. 

Nadat u met iemand hebt afgesproken om te ruilen kan het ruilen ingevoerd worden (u of degene met 

wie u ruilt kan het ruilen invoeren). 

 

 namen 
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Ruilen gaat als volgt: 

- na inloggen op de website selecteert u in “dienstroosters” uw rooster. In het onderstaande voorbeeld 

is gekozen voor “jeugkerk”  

- 

 
“Bert” wil graag zijn dienst van 24 september ruilen met die van “Giny” op 15 oktober. 

 

Klik op “diensten ruilen”, het resultaat is: 

 
 

namen 

namen 

namen 

namen 
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Nu klikt u op de diensten die geruild moeten worden (Bert op 24 sept, met die van Giny op 15 okt) 

 
En het ruilen bevestigen door op “ruilen” te selecteren. 

8 Overnemen van een dienst? 
In plaats van ruilen kunt u ook een dienst overnemen van een ander.  

- na inloggen op de website selecteert u in “dienstroosters” uw rooster. In onderstaand voorbeeld is 

gekozen voor “jeugkerk”  

 
 

Vervolgens op “dienst overnemen” klikken, u krijgt:  

 
 

namen 

namen 

 

namen 

namen 
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Vervolgens selecteert u welke dienst u wilt overnemen, bv de dienst van 1 oktober 

 
En vervolgens dit bevestigen door “overnemen” te selecteren. 

9 Mogelijkheden voor een coördinator van een groep 
Als coördinator van een groep kunt u personen toevoegen en verwijderen uit de groep. Verder kunt u 

het rooster invoeren. 

9.1 Iemand verwijderen uit de groep 
Na inloggen: 

 
 

Klik op “groepen” en selecteer uw groep (in dit voorbeeld  “jeugdkerk”) 

 

 

Namen en emailadressen 

Namen en emailadressen 
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Selecteer de naam/namen van de personen die u wilt verwijderen (bijvoorbeeld Bert). 

 
En klik vervolgens op “verwijder geselecteerde leden uit deze groep” 

 

N.B. 

1) In de groep is de geselecteerde persoon niet direct verwijderd. Dit duurt een dag. 

2) indien de persoon die verwijderd moet worden nog is ingeroosterd dan kan deze persoon niet worden 

verwijderd. 

9.2 Iemand toevoegen aan de groep 
N.B. de persoon die u wilt toevoegen moet wel een account hebben. Een beheerder van planning4u kan 

een persoon toevoegen aan planning4u. 

 

U gaat eerst naar de groep waar u iemand aan wilt toevoegen. 

 

Namen en emailadressen 

Namen en emailadressen 

 

Namen 
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Klik op “lid toevoegen/functie wijzigen” 

 
Klik op “selecteer medewerker” en selecteer de medewerker die u wilt toevoegen (gesorteerd op 

voornaam + achternaam). Het veld met de tijd (dd-mm-jjjj) hoeft u niet in te vullen. U kunt nog een 

functie toevoegen (deze functie staat dan achter de naam vermeld in de de groep). U kunt deze persoon 

webcoördinator maken van de groep (meestal zal dat niet het geval zijn) door het hokje aan te vinken. 

9.3 Rooster invoeren 
U wilt het rooster voor uw groep het rooster invoeren. Bv Jeugkerk. 

 

Klik op dienstroosters, selecteer uw groep (Jeugdkerk): 

 

 
 

En klik op “weergeven” 

 

 
 

namen 



Versie 2018-02-10 9 
 

Wilt u het dienstrooster aanvullen vanaf 15 okt? 

Klik op de “+” in in de rij van 15 oktober. 

 
U kunt nu op de medewerker klikken die u wilt koppelen aan de dienst van 15 oktober. Daarna kunt u 

kiezen: 

 

Opslaan: de geselecteerde medewerker wordt toegevoegd en u kunt nog iemand toevoegen op 

hetzelfde tijdstip. 

 

Opslaan en volgende kerkdienst: de geselecteerde medewerker wordt toegevoegd en u gaat naar de 

volgende dienst (en daar kunt u weer een medewerker toevoegen). Dit is handig voor het invoeren van 

een rooster. 

 
N.B. controleer altijd de datum van de volgende dienst! 

 

Volgende kerkdienst (zonder opslaan): er wordt niemand toegevoegd. U gaat direct naar de volgende 

dienst. 

Terug (zonder opslaan): u komt weer in het menu waar u een dienstrooster van een groep kunt 

selecteren. 

9.4 Nog enkele andere opties: 
Als coördinator van een rooster ziet u aan de rechterkant : x w + 

 

namen 

namen 

namen 
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Betekenis: 

+: u kunt iemand toevoegen 
w: u kunt bij de persoon een korte opmerking plaatsen; bijvoorbeeld “OvD” om aan te geven dat 

een ouderling “ouderling van dienst”is. 
x: u kunt de persoon verwijderen bij deze dienst. 
 


