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Stel je voor: je wil voor een klant een 

salesfunnel uitwerken of een nieuwe 

website bouwen. Hoe zorg je dat je 

samen met de klant zeker weet dat 

je het over hetzelfde hebt en dat de 

doelen goed omschreven zijn? Dat 

kan best lastig zijn, zeker als je online 

werkt. 

 

Het proces van de eerste brainstorm 

tot een goed uitgewerkt plan wil je 

graag goed vastleggen. Je wilt alle 

mogelijke input kunnen gebruiken, 

zonder dat je eindeloos in mapjes 

moet zoeken naar afspraken, teksten, 

quotes of ander materiaal. 

 

 

Online samenwerken en plannen 

uitwerken kan superhandig met 

behoud van overzicht in Miro 

(voorheen RealtimeBoard).

Je kan het beschouwen als een soort 

online whiteboard waarop je kan 

schrijven, notitieblaadjes kan plakken, 

vrij tekenen, processchema’s maken, 

enzovoort. Het is eigenlijk te veel om 

op te noemen: alles kan!

 

 

Het is handig in situaties waarin je 

heel veel verschillende soorten input 

moet verwerken, waarbij het de 

uitdaging is om overzicht te houden. 

Als je niet tegelijkertijd op dezelfde 

tijd en plaats kunt zijn, geeft Miro 

continuïteit.

Alles kan met 

Miro

 

 

De basis van Miro zijn zogenaamde 

boards. Dat is een verzameling 

frames. Binnen een frame kan je een 

bestaand template uploaden zoals 

een project canvas, customer journey, 

mind maps of beschrijvingen van 

customer personas. 

 

Het alternatief van een template is 

om zelf met teksten, blokjes, free 

format tekeningen, foto’s of andere 

afbeeldingen, notitieblaadjes jouw 

brainstorm vast te leggen in frames.

Een navigatie-window helpt je om 

overzicht te houden.

 

Aan elk item kan je een link 

toevoegen naar een ander onderdeel 

binnen je board, zodat je onderlinge 

relaties goed kan vastleggen. 

 

Extra apps maken het mogelijk om 

allerlei soorten data in te voegen - 

tabellen, iconen, foto’s (van Unsplash 

of Google Drive), mindmaps via 

MindMup, wireframes voor website 

ontwikkeling, enzovoort.
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Miro is de oplossing

Waar gebruik je het voor?

Welke opties biedt het?



Een koppeling met Trello via de 

zogenaamde PowerUp, geeft je de 

mogelijkheid om vanuit een Trello-

kaart een Milo-board te starten. 

Binnen Trello blijft dat board 

zichtbaar en benaderbaar.

 

 

 

Met de opmerkingenfunctie plaats je 

opmerkingen direct bij de items 

waarover je vragen of opmerkingen 

hebt. Daarnaast is het supersimpel 

om je board te delen via de Share-

knop. Dat niet alleen, de screenshare 

biedt de optie om een presentatie te 

geven. In een presentatie worden de 

frames een voor een getoond.

 

 

 

Als je een serie frames gevuld hebt, 

kan je met een presentatie-functie je 

resultaten delen. De realtime 

chatfunctie kan gebruikt worden om 

samen tegelijkertijd online aan het 

board te werken. Met de ingebouwde 

timer wordt effectief samenwerken 

een peuleschil.

 

Spring van frame naar frame, geef 

een presentatie, plaats opmerkingen, 

chat, deel je scherm, zet de timer en 

bekijk alle wijzigingen

 

Dit zijn maar een paar van de 

mogelijkheden. Milo geeft je vrijheid 

om elk board op je eigen manier in 

te vullen; er zijn geen beperkingen. 

 

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan 

de rondleiding. 
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Communicatie met teamleden of 
opdrachtgevers

Online interactief samenwerken

Zullen we je even 
rondleiden in Miro? 

Klik dan hier. 


