Instructie aanvullen eigen pagina vrijwilligersgroep in 10 stappen!
We bieden op onze website alle bij ons aangesloten vrijwilligersgroepen de mogelijkheid om
een eigen pagina te vullen met actuele informatie over werkzaamheden, data van
werkdagen, foto’s.
Elke groep heeft een eigen pagina op onze website. Er staat een standaardtekst over het
vrijwilligerswerk en de contactgegevens van de coördinator op. Voor potentiële nieuwe
vrijwilligers is het interessant als er ook informatie over het werkgebied, de werkzaamheden
en frequentie van werkdagen komt te staan.
Het zou fijn zijn wanneer je de eigen pagina aanvult met extra informatie. Hieronder tref je de
instructie aan voor het wijzigen of aanvullen van de eigen pagina, in 10 stappen!
In de mail heb je van ons de gebruikersnaam en het wachtwoord ontvangen.
Stap 1
Ga naar www.landschapsbeheergelderland.nl en klik op ‘inloggen vrijwilligersgroepen’.

Het kan zijn dat er een cookies balk overheen ligt. Accepteer dan de cookies en ga verder.

Stap 2
Vul de ontvangen gebruikersnaam en het wachtwoord in op de pagina die verschijnt.

Stap 3
Na het invullen van de gegevens, komt er te staan: je bent momenteel ingelogd als
‘gebruikersnaam’. Je bent alleen gemachtigd om je eigen pagina aan te passen.

Stap 4
Zoek de pagina van je groep op. Dit kan verschillende routes:
A. Via het menu ‘Vrijwilligers - Overzichtskaartvrijwilligersgroepen‘ en klik op het icoon van je
groep. Vervolgens op ‘Lees meer’.

B. Via het menu ‘Vrijwilligers- vrijwilligersgroepen per gemeente’. Op de gemeentepagina
staat een link naar je eigen pagina.

C. Via ‘zoeken’ rechtsbovenin. Bij de zoekresultaten verschijnt de eigen pagina, door deze
aan te klikken kom je op je pagina.

Stap 5
Als je op de naam van jouw groep hebt geklikt opent de eigen pagina. Hier staat de tekst die
de bezoekers van onze website nu zien wanneer ze meer willen weten over jullie groep.
Bovenaan de eigen pagina is een standaardtekst over jullie type vrijwilligerswerk die
‘vaststaat’. Deze rood omcirkelde tekst is niet aan te passen. Aan de voorkant is deze tekst
zichtbaar, aan de achterkant niet.
Onder ‘Meer informatie’ staan de contactgegevens van de coördinator. Hiertussen kan je je
eigen tekst en beeld plaatsen.

Stap 6
Ga naar ‘pagina bewerken’ om naar de achterkant van de website te gaan, waar je tekst kan
toevoegen.

Stap 7
Je kan nu je pagina bewerken. Verbergen of weergeven kan je inklappen (zie rode cirkel).

Stap 8
Je kunt gaan typen door in het tekstveld voor ‘Meer informatie’ te gaan staan en te klikken.
Tevens kan je een link toevoegen (klik op het icoontje dat een kettinkje voorstelt) of tekst vet
(bold) of cursief maken. We vragen of je deze tekst wilt aanvullen met extra informatie,
wetenswaardigheden etc. Groen omcirkeld is de nieuwe tekst.
Wanneer u klaar met typen, klik dan op ‘Bijwerken’ dat rechts in beeld staat. Niet vergeten!!

Stap 9
Ga naar ‘pagina bekijken’.
Een foto erbij geeft natuurlijk een nog beter beeld. Heb je een foto om op je pagina te
plaatsen, wij plaatsen deze graag op je eigen pagina. Zorg er wel voor dat je toestemming
hebt van degene die de foto maakte, en van degene(n) die op de foto staan. Mail deze of
meerdere foto’s naar Esther via e.vandenberge@landschapsbeheergelderland.nl.

Stap 10
Je bent nu aan de voorzijde van de website. Je ziet nu de ‘Standaardtekst’ (groene cirkel),
de tekst die je zelf hebt toegevoegd (rode cirkel) en evt. de foto die wij voor je plaatsten. Zo
krijgen de bezoekers van onze website de pagina te zien wanneer ze meer willen weten over
jullie groep.
Ben je toch nog niet helemaal tevreden of ziet je een spelfout, klik dan in de zwarte menu
balk op ‘Pagina bewerken’ en doorloop de stappen vanaf punt 6.

Stap 10
Wanneer je tevreden bent met hoe de pagina er op de website uitziet, ga dan met de muis in
de zwarte menu balk op uw gebruikersnaam staan (niet klikken!) en klik dan op ‘uitloggen.

Vragen of onduidelijkheden?
Komt u er niet uit? Neem dan contact met Esther op via emailadres
e.vandenberge@landschapsbeheergelderland.nl of via telefoonnummer 026 3537 444.

Succes!

