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INLOGGEN



1. voeg	  /wp-‐admin	  toe	  achter	  
de	  site	  die	  je	  wilt	  beheren	  

2.  inloggen	  met	  gebruikersnaam	  
en	  paswoord	  



VRAGEN 

TOEVOEGEN



Vragen	  (en	  de	  antwoorden)	  
vormen	  de	  belangrijkste	  inhoud	  
van	  de	  site.	  Hier	  gee@	  de	  
VraagWijzer	  in	  begrijpelijk	  
Nederlands	  (in	  de	  'je-‐vorm')	  
antwoord	  op	  veelgestelde	  vragen.	  
•  Een	  vraag	  wordt	  verrijkt	  door	  
beeld	  (herkenbaar,	  posiGef	  en	  
passend	  bij	  de	  vraag)	  

•  Een	  vraag	  valt	  al#jd	  onder	  een	  
of	  meerdere	  categoriën	  (geld,	  
werk,	  wonene,	  zorg	  en	  welzijn,	  
algemeen)	  



Onder	  vragen	  kan	  je	  de	  vragen	  en	  
antwoorden	  kwijt	  die	  mensen	  op	  
de	  site	  willen	  stellen.	  

1.  in	  het	  dashboard	  kies	  [vragen]	  
2. kies	  [nieuwe	  vraag]	  



Herhaal	  de	  vraag	  en	  geef	  het	  
antwoord.	  Gebruik	  korte	  
zinnen	  in	  de	  je-‐vorm.	  

Voer	  de	  juiste	  kop	  in:	  in	  
begrijpelijke	  taal	  de	  vraag	  die	  
mensen	  zouden	  kunnen	  
stellen.	  	  

NB!	  Let	  op	  dat	  je	  'Tekst	  mode'	  
werkt.	  

Opmaak	  kan	  je	  doen	  door	  
<b>	  >h2>	  etc.	  tags	  toe	  te	  voegen.	  
Experimenteer	  hier	  mee	  om	  te	  zien	  

hoe	  dat	  werk.	  Je	  kan	  ook	  de	  [b]	  [i]	  etc.	  
knoppen	  gebruiken.	  

Vergeet	  niet	  om	  
categorieën	  aan	  te	  vinken!	  



Door	  een	  stuk	  tekst	  te	  selecteren	  en	  
op	  [link]	  te	  klikken	  kan	  je	  een	  link	  
naar	  een	  externe	  url	  toevoegen	  of	  
een	  link	  naar	  aan	  ander	  gedeelte	  

van	  deze	  site.	  

Klik	  op	  [link	  toevoegen].	  Je	  ziet	  
dat	  de	  'code'	  wordt	  
aangepast	  in	  je	  tekst.	  



Gebruik	  één	  of	  twee	  keywords	  
om	  je	  vindbaarheid	  in	  
Google	  te	  helpen.	  

Gebruik	  deze	  knop	  om	  een	  
aZeelding	  toe	  te	  voegen	  
aan	  de	  vraag	  (ook	  in	  het	  

overzicht)	  

Maak	  vragen	  'sGcky'	  als	  je	  ze	  
op	  de	  voorpagina	  van	  de	  site	  
(in	  de	  top	  5)	  wilt	  terecht	  

laten	  komen.	  



Gebruik	  een	  (rechtenvrije)	  
foto.	  Let	  op	  kleur	  /	  kwaliteit.	  
Ten	  minste	  450	  pixels	  breed.	  
Verhouding	  van	  ongeveer	  

450x300	  (3:2)	  



Als	  het	  gelukt	  is	  zie	  je	  de	  
gekozen	  aZeelding	  hier.	  
Je	  kan	  nu	  op	  [publiceer]	  

drukken.	  



DE SOCIALE KAART 
LOCATIES AANMAKEN IN DE BUURT



De	  sociale	  kaart	  ('hulp	  in	  de	  buurt')	  
bevat	  alle	  adressen	  waar	  een	  client	  
terecht	  kan	  voor	  bijvoorbeeld	  hulp,	  
informaGe	  of	  dienstverlening.	  

•  Elke	  lokaGe	  hee@	  een	  Gtel,	  een	  
omschrijving	  en	  
contaactgegevens.	  

•  Een	  adres	  (locaGe)	  op	  de	  sociale	  
kaart	  valt	  al#jd	  onder	  een	  of	  
meerdere	  categoriën	  (geld,	  
werk,	  wonen,	  zorg	  en	  welzijn,	  
algemeen)	  



De	  sociale	  kaart	  is	  gevuld	  met	  voor	  
cliënten	  relevante	  locaGes	  
(voorzieningen)	  in	  de	  wijk	  

1.  in	  het	  dashboard	  kies	  [locaGes]	  
2. kies	  [nieuwe	  locaGe]	  



Geef	  een	  korte	  (relevante	  en	  
begrijpelijke)	  omschrijving.	  

Voer	  de	  juiste	  naam	  in.	  	  
;-‐)	  

NB!	  Let	  op	  dat	  je	  'Tekst	  mode'	  
werkt.	  

Zijn	  er	  openingsGjden?	  Zet	  het	  
OpeningsGjden:	  tussen	  <strong>	  en	  </
strong>	  of	  selecteer	  het	  woord	  en	  klik	  
op	  [/B]	  De	  leeers	  worden	  dan	  dik	  

weergegeven.	  



Kies	  ten	  minste	  één	  relevante	  
categorie	  (het	  mogen	  er	  ook	  
meer	  zijn).	  Anders	  komt	  de	  
locaGe	  niet	  op	  de	  sociale	  

kaart.	  

Alles	  in	  orde?	  
Kies	  [Publiceren]	  

Tip!	  	  
Stuur	  de	  locaGe	  een	  e-‐mail	  om	  te	  
vertellen	  dat	  je	  ze	  op	  deze	  site	  hebt	  
gezet.	  Vraag	  of	  zij	  misschien	  óók	  
een	  link	  naar	  de	  vraagwijzer	  willen	  
plaatsen	  op	  hun	  site.	  Vertel	  dat	  je	  
graag	  relevante	  nieuwtjes	  (en	  
acGviteiten)	  opneemt	  in	  de	  

VraagWijzer-‐kalender.	  	  	  



Alles	  in	  orde?	  
Kies	  [Publiceren]	  



COLLEGA's 
CONSULENTEN EN VRIJWILLIGERS 

AANMAKEN EN KOPPELEN AAN 

VESTIGINGEN



Hier	  presenteren	  we	  onze	  collega's	  
en	  hun	  werkgebied	  /	  funcGes.	  	  

•  Een	  collega	  hee@	  het	  liefst	  een	  
herkenbare	  foto.	  

•  Een	  collega	  valt	  al#jd	  onder	  een	  
of	  meerdere	  vesGgingen	  van	  de	  
vraagwijzer.	  



Onder	  [consulenten]	  maak	  je	  
nieuwe	  collega's	  /	  vrijwilligers	  aan	  
op	  de	  website.	  

1.  in	  het	  dashboard	  kies	  
[consultenten]	  

2. kies	  [nieuwe	  consultent]	  



Geef	  een	  korte	  omschrijving	  van	  
de	  consultent.	  Denk	  aan	  

dagelijkse	  werkzaamheden	  /	  
specialisaGe.	  

Voer	  de	  juiste	  kop	  in:	  dat	  is	  de	  
(correct	  gespelde)	  naam	  van	  
de	  consulent	  of	  vrijwilliger.	  

NB!	  Let	  op	  dat	  je	  'Tekst	  mode'	  
werkt.	  

Een	  consultent	  hee@	  geen	  
categorie.	  



Voeg	  een	  portret-‐foto	  toe	  
(uitgelichte	  aZeelding).	  	  

Koppel	  de	  collega	  aan	  de	  
vesGgingen	  waar	  hij	  of	  zij	  
werkzaam	  is	  door	  op	  

[verbindingen	  maken]	  te	  
klikken.	  	  



Voeg	  een	  portreioto	  toe	  (het	  
systeem	  'knipt'	  de	  foto	  in	  de	  

juiste	  verhouding)	  

Heb	  je	  (Gjdelijk)	  geen	  foto	  van	  de	  
collega,	  dan	  kan	  je	  uit	  de	  

aZeeldingen	  op	  de	  site	  het	  
zwarte	  silhouet	  uitkiezen	  door	  

de	  zoeken	  in	  de	  
mediabibliotheek.	  Zoek	  

eventueel	  op	  het	  woord	  'man'	  
of	  'vrouw'	  in	  de	  

mediabibliotheek	  als	  je	  de	  
aZeelding	  niet	  kan	  vinden.	  



Alles	  in	  orde?	  
Kies	  [Publiceren]	  



HOME 
BELANGRIJKE BERICHTEN (HOME-ITEMS) 

OP DE HOME-PAGINA AANMAKEN



Homeitems	  zijn	  onderwerpen	  waar	  
je	  (Gjdelijk)	  extra	  aandacht	  voor	  
wil	  vragen:	  veranderde	  
openingsGjden,	  een	  nieuwe	  collega	  
of	  een	  actuele	  vraag.	  Er	  staat	  alGjd	  
drie	  of	  vier	  vragen	  'acGef'	  op	  de	  
voorpagina	  (met	  een	  steivge	  kop	  &	  
aZeelding)	  



Onder	  [homeitems]	  maak	  je	  
nieuwe	  homeitems	  aan	  op	  de	  
website.	  

1.  in	  het	  dashboard	  kies	  
[homeitems]	  

2. kies	  [nieuw	  homeitem]	  



Geef	  een	  korte	  omschrijving	  van	  
het	  item.	  Als	  je	  een	  langere	  
tekst	  wilt	  maken	  doe	  dit	  dan	  

in	  een	  'vraag'	  of	  een	  
'nieuwsitem'	  en	  plaats	  een	  
link	  in	  het	  homeitem	  naar	  de	  
vraag	  of	  het	  nieuwsitem.	  

Voer	  de	  juiste	  kop	  in:	  een	  kop	  
die	  iedereen	  direct	  snapt.	  

NB!	  Let	  op	  dat	  je	  'Tekst	  mode'	  
werkt.	  

Vergeet	  niet	  om	  de	  juiste	  
categorie	  in	  te	  voeren	  



Voeg	  een	  aZeelding	  toe	  middels	  
[uitgelichte	  aZeelding].	  Het	  

systeem	  knipt	  deze	  automaGsch	  
in	  het	  juiste	  formaat.	  Een	  

vierkant	  of	  een	  staande	  foto	  
('portret')	  werkt	  het	  beste.	  	  



Alles	  in	  orde?	  Kies	  [Publiceren]	  
•  Kijk	  eerst	  op	  [Voorbeeld]	  om	  te	  zien	  
of	  het	  item	  naar	  wens	  is.	  

•  Als	  je	  de	  status	  van	  bestaande	  
Homeitems	  in'concept'	  verandert	  
zijn	  ze	  niet	  (meer)	  te	  zien	  op	  
homepagina.	  Dit	  is	  handig	  als	  je	  een	  
item	  Gjdelijk	  wil	  verbergen	  (je	  hoe@	  
'm	  dus	  niet	  weg	  te	  gooien.)	  



Je	  kan	  home-‐items	  
'zichtbaar'	  (gepubliceerd)	  of	  niet	  
'zichtbaar'	  maken	  op	  [snel	  
bewerken]	  te	  klikken	  in	  het	  
overzicht	  en	  de	  status	  van	  het	  item	  
aan	  te	  passen.	  



Zorg	  ervoor	  dat	  er	  alGjd	  drie	  tot	  
vier	  home-‐items	  zichtbaar	  
('gepubliceerd')	  zijn.	  



NIEUWS 
NIEUWSBERICHTen AANMAKEN



Nieuwsitems	  zijn	  actuele	  updates	  
voor	  wijkbewoners:	  dat	  kan	  zijn	  
nieuwjaar,	  Gjdelijk	  andere	  
openingsGjden,	  begin	  van	  de	  
zomervakanGe.	  Aanmaken	  en	  
redigeren	  is	  exact	  hetzelfde	  als	  een	  
gewone	  'vraag'.	  Inclusief	  het	  
toevoegen	  van	  een	  uitgelichte	  
aZeelding!.	  



KALENDER 
KALENDERITEMS AANMAKEN



Kalenderitems	  zijn	  (eenmalige	  of	  
herhalende)	  acGviteiten	  van	  
VraagWijzer	  of	  van	  andere	  
organisaGes	  voor	  wijkbewoners.	  
Het	  aanmaken	  ervan	  is	  idenGek	  
aan	  normale	  vraagitems.	  

Vergeet	  niet	  een	  datum	  in	  te	  vullen	  
(van	  het	  evenement!)	  anders	  wordt	  
het	  niet	  zichtbaar	  in	  de	  kalender.	  



ALGEMENE TIPS 
OM NOG BETER GEVONDEN EN 

BEGREPEN TE WORDEN



SchrijfsGjl:	  

Gebruik	  korte	  zinnen.	  

Gebruik	  consequent	  'je'	  vo
rm.	  

(interne	  teksten	  spreken	  va
ak	  over	  

'wijkbewoners'	  of	  'cliënten
',	  overheidsteksten	  

spreken	  van	  in	  de	  'u-‐vorm')	  

EdiGng:	  
Let	  op	  bij	  kopieren	  tekst	  van	  anderen	  of	  er	  niet	  

onbedoeld	  'code'	  meekomt.	  Switch	  tussen	  

[WYSIWYG]	  /	  [TEKST]	  om	  dit	  te	  controleren.	  Kijk	  ook	  wat	  <H2>	  <i>	  et	  cetera	  tags	  doen	  met	  je	  

opmaak.	  



Let	  op:	  wil	  je	  dat	  een	  item	  nog	  
beter	  gevonden	  wordt:	  vergeet	  
niet	  om	  de	  meta-‐omschrijving	  in	  te	  
vullen.	  

Vergeet	  niet	  om	  bij	  items	  de	  juiste	  
plaatjes	  te	  zoeken	  en	  in	  te	  stellen	  
als	  uitgelichte	  aZeelding!	  Gebruik	  
sites	  als	  FLICKR	  of	  een	  goede	  
fotograaf	  voor	  graGs	  te	  gebruiken	  
beelden.	  

Hoe	  meer	  in	  het	  oog	  springend:	  
hoe	  beter.	  



LINKS



Maak	  gebruik	  van	  links	  om	  
nog	  beter	  gevonden	  te	  
worden.	  
1.	  Interne	  links	  (links	  tussen	  
vragen,	  sociale	  kaart	  etc.)	  
2.	  Externe	  links:	  bij	  op	  andere	  sites,	  
op	  je	  eigen	  facebookpagina.	  	  

Interne	  links:	  
Selecteer	  een	  woord	  en	  klik	  op	  dit	  
ikoon	  en	  verwijs	  naar	  bijvoorbeeld	  
een	  locaGe	  op	  de	  sociale	  kaart	  of	  
een	  vraag-‐item.	  

Kopieer	  de	  link	  van	  een	  ar#kel	  in	  een	  
facebookpost.	  Even	  wachten	  en	  de	  
uitgelichte	  aZeelding	  en	  een	  deel	  van	  
tekst	  komen	  mee.	  Je	  kan	  daarna	  de	  link	  
uit	  de	  tekst	  verwijderen	  en	  vervangen	  
door	  iets	  anders.	  

Je	  bent	  een	  netwerkorganisa#e:	  in	  
principe	  kan	  je	  aan	  alle	  'partners'	  
op	  de	  sociale	  kaart	  vragen	  of	  zij	  
een	  link	  naar	  vraagwijzer	  op	  hun	  
site	  willen	  plaatsen.	  

Dit	  verhoogt	  je	  vindbaarheid	  in	  
Google	  enorm.	  

(en	  ze	  kunnen	  natuurlijk	  ook	  items	  
voro	  de	  kalender	  aanleveren)	  




