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Deze handleiding laat zien hoe u een nieuw account kunt aanmaken als vrijwilliger. 

 
1, u gaat via uw internetbrowser naar http://digibeest.kbf.amsterdam/login 

 

 
2, Wanneer u een nieuw account aan wilt maken drukt u drukt u op registreer. 
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3, Vervolgens komt u op onderstaande pagina uit, hier kunt u alle gegevens invullen, erna drukt u op 

Registreer. Waarna u in het opgegeven E-mail adres een bevestigingslink zult ontvangen. Ook kunt u 
kiezen in welke dienst u zit en in welk cluster u wilt komen, hieronder staat uitgelegd wat een dienst & 

cluster bevat. 

 
Diensten. Hier kiest u namens welke organisatie u komt. 
Ambulance   collega’s van alle ambulancediensten. 

Brandweer   collega’s van alle brandweerkorpsen. 

Defensie   collega’s van de Landmacht, Luchtmacht, Marine, Marachausse & dienst bewaking. 

Overheid   collega’s van de Douane, Handhaving, Waternet & overige overheidsdiensten. 

Particulieren   Collega’s van ARTIS, burgers en bedrijven. 

Politie Amsterdam  alle collega politieeenheden werkzaam in Amsterdam. 

Politie andere eenheden  alle collega politieeenheden buiten werkzaam buiten Amsterdam. 
Reddingsbrigade/ KNRM  alle collega’s werkzaam bij de Reddingsbrigade of KNRM. 

Rode kruis   alle collega’s werzaam bij het Rode Kruis. 

Zorginstellingen   contacpersonen en begeleiders van deelnemende instellingen. 

 

Cluster hier geeft u aan in welk cluster u wilt komen, er bestaan 6 clusters waar u uit kunt kiezen. Het 

cluster geeft aan wat u wilt gaan doen tijdens het Kinderbeestfeest. 
 
Coördinatie     Teams veiligheid en verbindingen (commandopost). 

Gasten     Team Gasten. 

ICT     Team ICT diensten. 

Marketing & Communicatie   Team media, zoals bijvoorbeeld Pers, Foto, Evaluatie & infoteam. 

Park      Alle ctiviteiten park zone A, B & C, catering, facilitair & opening. 
Vervoer     Alle routes over het land & water en team verkeer. 

 

Mocht u het verkeerde cluster hebben gekozen dan kan dit door de desbetreffende coördinator 

veranderd. Ook kunt u hiervoor mailen naar beheer@kinderbeestfeest.nl 
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4. Vervolgens krijgt u een bevestigingsmail in het opgegeven emailadres, hieronder ziet u de 

bevestiginsmail. afhankelijk van uw mailprogramma kan de mail er iest anders uitzien.  
In de E-mail klikt u op Bevestig hier je aanmelding.  
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5. Na het volgen van deze stappen met uw gebuikte E-mailadres en wachtwoord inloggen op 

http://digibeest.kbf.amsterdam/login. Hier kunt u uw gegevens opgeven die benodigd zijn om uw 
account te voltooien. 

 

 
 

6. Bij de eerste keer aanmelden komt u op dit scherm. 
Om uw aanmelding te voltooien drukt u op “meld je aan” 
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7. hier kunt u alle gegevens kwijt die bendodigd zijn, ook krijgt u een paar vragen die voor ons belangrijk 

zijn om te weten. Deze vragen verschillen per cluser en kunnen daarom afwijken van onderstaande 
afbeelding. Na het invullen van alle gegevens klikt u onderin op bewaren. 

 

 
 

8. na het volgen van voorgaande stappen krijgt u onderstaand scherm, wanneer u dit scherm krijgt bent 
u succesvol aangemeld op DigiBeest. 

 

 
Mocht u tegen problemen aanlopen of vragen hebben kunt u mailen naar beheer@kinderbeestfeest.nl 

Als u verbeterpunten heeft of fouten vind mag u deze natuurlijk ook mailen. 
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