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VERSIE INFO  

Versie Datum Auteur Omschrijving 
    
1.0 25 September 

2012 
Rudi van Es Document met instructies voor het 

beheer van de website 
www.vrouwenvannu.nl  

1.1 2 Oktober 2012 Maarten 
Rütten 

Stuk over tekstvelden toegevoegd en 
volgorde veranderd. 

1.2. 3 Oktober 2012 Maarten 
Rütten 

Blokken sorteren / aangepast menu 
toegevoegd. 

1.3 11 Oktober Maarten 
Rütten 

Laatste wijzigingen voor oplevering. 

 

VERZENDLIJST 

Naam Organisatie Functie 

   
Evelien ter Meulen Vrouwen van Nu Officemanager 
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INLEIDING 

Deze handleiding bevat de benodigde uitleg over de werking van het Content 
Management Systeem (CMS) dat gebruikt is voor de website 
www.vrouwenvannu.nl. Het document zal worden gebruikt tijdens de uit te 
voeren training content management. Vervolgens zal dit door Vrouwen van 
Nu worden gebruikt als uitgangspunt in een totaalhandleiding voor 
gebruikers van de website. 
 
De website is opgedeeld in 3 niveaus: 

 Landelijk 
 Provinciaal (11 stuks) 
 Lokale afdelingen (500+ stuks)  

 
Deze handleiding zal eerst de opbouw van de website beschrijven om vervolgens de 
handelingen voor het beheer te doorlopen. 
 
Vervolgens zal per niveau een toelichting worden gegeven op de benodigde 
handelingen voor het beheren van de content. 
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OPBOUW WEBSITE 

De website bestaat op elk niveau (landelijk, provinciaal, lokale afdeling)uit het 
volgende: 

• Een blokkenweergave op de homepage van artikelen en links 

• Een menu-item voorpagina in het menu terug naar de voorpagina 

• Een menu item agenda activiteiten welke de agenda toont 

• Menu-items welke een blokkenweergave tonen 

• Een menu-item Voor leden welke een blokkerweergave toont 
 
Daarnaast zijn er op elk niveau een aantal extra menu-items: 

• Landelijk 
o Provinciale afdelingen blokkenweergave 
o Lokale afdelingen bestaande uit een blokkenweergave voor de 

selectie van een provincie en een lijst met lokale afdelingen voor de 
geselecteerde provincie. 

o Themas welke elk een blokkenweergave tonen van inhoud in dit 
thema. 

o Lidmaatschapsformulier 
o Contactformulier 

• Provinciaal 
o Een link naar de landelijke website 
o Lokale afdelingen bestaande uit een lijst met lokale afdelingen voor 

de betreffende provincie. 
o Een link naar het landelijke lidmaatschapsformulier 

• Lokale afdeling 
o Een link naar de landelijke website 
o Een link naar het landelijke lidmaatschapsformulier 
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OPBOUW WEBSITE - BLOKKENWEERGAVE 

Zoals uit bovenstaande opbouw al is af te 
lezen bestaan een groot aantal pagina’s uit 
een blokkenweergave. Zie rechts een 
voorbeeld. 
 
Let op! Enkel de landelijke homepage 
heeft 1 groot item. 
 
Hieronder een beschrijving van een 
individueel blokje: 
 

 
Een blok bestaat uit: 

- Titel (blokje) : in het voorbeeld 
“Vertegenwoordiger” 

- Toelichting (blokje): in het 
voorbeeld “In New York” 

- Afbeelding: In het voorbeeld  de 
afbeelding van de dame. 

 
Het selecteren van een blokje kan 
resulteren in 1 van de volgende 
gebeurtenissen: 

- Een volledig artikel word getoond 
- Een link (extern of intern) word 

aangeroepen en de betreffende 
website wordt geopend in een 
nieuw venster of het huidige venster afhankelijk hoe deze in het beheer is 
ingesteld. 

 
Hiemee is de basis opbouw van de website volledig. Het beheer per niveau zal in de 
volgende hoofdstukken worden beschreven beginnend met inloggen. 
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INLOGGEN 

De website is te bekijken op het adres: 
http://vrouwenvannu.nl 
 
De onderstaande landelijke voorpagina verschijnt dan: 
 

 
 
Inloggen kan middels de knop  Voor leden of middels de onderstaande url: 
http://vrouwenvannu.nl/user 
 
Vervolgens wordt het onderstaande inlogscherm getoond: 
 

 
 

Gebruik de verstrekte inloggegevens om in te loggen. 
De voorpagina van uw website verschijnt(landelijk, provincie of lokale afdeling) 
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BEHEER ALGEMEEN 

Onafhankelijk van het niveau van uw website zullen de beheermogelijkheden in de 
basis identiek zijn. 
 
U krijgt na het inloggen de beschikking over 2 extra menu’s welke kort zullen worden 
toegelicht. 
 

 
 
Het menu Inhoud aanmaken bevat de links: 

• Agendapunt: voor het aanmaken van een agendapunt 

• Artikel: voor het aanmaken van een artikel 

• Artikel leden: voor het aanmaken van een artikel enkel zichtbaar voor leden 
van de website waarvoor de redacteur is ingelogd. 

• Link: voor het aanmaken van een link 

• Alle inhoud: voor een overzicht van alle inhoud binnen de website van de 
ingelogde redacteur. 

• Sorteren blokken homepage: voor het sorteren van blokken op de 
voorpagina. 

 

 
 
Het menu Gebruikersmenu bevat de link: 

• Uitloggen: om uit te loggen en terug te keren naar de landelijke website 
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BEHEER LANDELIJK 

Wanneer u bent ingelogd als landelijke redacteur word de landelijke homepage 
weergegeven met artikelen en links in de vorm van blokjes. 
 

 
 
In het linkermenu staan links naar: 

- Voorpagina: link terug naar de landelijke homepage 
- Over ons: blokkenweergave van inhoud toegewezen aan dit menu item 
- Word lid: toont het lidmaatschapsformulier 
- Provinciale afdelingen: blokkenweergave toont per provincie een blokje 
- Lokale afdelingen: blokkenweergave toont per provincie een blokje  
- Contact: toont contactformulier 
- Agenda activiteiten: blokkenweergave toont (voor de komende 12 maanden) 

een blokje per maand. Selecteren van een blokje resulteert in het tonen van 
de agenda van die maand. 

- Voor leden: blokkenweergave toont alle artikelen enkel toegankelijk voor 
leden  

 
Het rechtermenu toont: 

- links naar een pagina per thema met een blokweergave van alle inhoud in 
dit thema. 

- Inhoud aanmaken menu 
- Gebruikersmenu 
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BEHEER PROVINCIE 

Wanneer u bent ingelogd als redacteur van een provincie word de provinciale 
homepage weergegeven met artikelen en links in de vorm van blokjes. 
 

 
 
In het linkermenu staan links naar: 

- Voorpagina provincie: link terug naar de landelijke homepage 
- Landelijke website: link terug naar de landelijke website  
- Algemene informatie: blokkenweergave van inhoud toegewezen aan dit 

menu item 
- Word lid: opent het landelijke lidmaatschapsformulier in een nieuw venster 
- Over ons: blokkenweergave van inhoud toegewezen aan dit menu item 
- Provinciale afdelingen: blokkenweergave toont per provincie een blokje 
- Lokale afdelingen: blokkenweergave toont per provincie een blokje, 

selecteren resulteert in een overzicht van de lokale afdelingen binnen de 
geselecteerde provincie.  

- Agenda activiteiten: lijstweergave toont alle agendapunten van de 
geselecteerde provincie. 

- Voor leden: blokkenweergave toont alle artikelen enkel toegankelijk voor 
leden van de huidige provincie. 

 
Het rechtermenu toont: 

- links naar een pagina per thema met een blokweergave van alle inhoud in 
dit thema. 

- Inhoud aanmaken menu 
- Gebruikersmenu 
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BEHEER LOKALE AFDELING 

Wanneer u bent ingelogd als redacteur van een lokale afdeling word de homepage 
van de lokale afdeling weergegeven met artikelen en links in de vorm van blokjes. 
 
 
 
In het linkermenu staan links: 

- Voorpagina afdeling: link terug naar de actieve provinciale homepage 
- Landelijke website: link terug naar de landelijke website 
- Algemene informatie: blokkenweergave van inhoud toegewezen aan dit 

menu item 
- Word lid: opent het landelijke lidmaatschapsformulier in een nieuw venster 
- Over ons: blokkenweergave van inhoud toegewezen aan dit menu item 
- Voor leden: blokweergave van alle artikelen enkel zichtbaar voor de huidige 

afdeling. 
 
In het rechtermenu staan links: 

- fotoalbum: blokweergave van alle artikelen en links onder dit menu item 
- Agenda activiteiten: lijstweergave toont alle agendapunten van de 

geselecteerde afdeling. 
- Inhoud aanmaken menu 
- Gebruikersmenu 

 
 



 

 

www.xmediasolutions.eu    
|  12 

Vrouwen van Nu-Handleiding 1.3 

       

VOORPAGINA SORTEREN  

Wanneer u bent ingelogd als redacteur van de 
landelijke, een provinciale of een lokale afdeling, 
kunt u met de menu-optie sorteren blokken 
homepage de volgorde van deze blokken 
veranderen. 
 
De blokken worden geplaatst van links naar rechts 
en van boven naar beneden, dus op de volgende 
wijze: 
 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 

 
Op de sorteerpagina staan deze blokken (van de 
eerste tot de laatste plaats) van boven naar 
beneden. Om een blok dus op plaats twee te zetten 
op de voorpagina, moet deze op de tweede plaats in 
het lijstje op de bewerkpagina geplaatst worden. 
Meerdere blokken kunnen worden verplaatst voordat 
de nieuwe volgorde wordt vastgezet. Items voorbij plaats 15 zullen niet op de 
voorpagina worden getoond. 
 
Let op! 
Vergeet niet om na het verplaatsen van de items de nieuwe volgorde op te slaan.  
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TEKST BEWERKEN  

In de bewerkschermen voor het 
aanmaken van een agendapunt, artikel of 
een artikel voor leden kan de tekst van dat 
artikel bewerkt worden in een tekstveld 
(zie afbeelding). 
 
In dit scherm bevinden zich een aantal 
standaard functies voor het opmaken van 
de tekst, zoals het vet of schuin drukken 
van tekst. Ook kan er een opsommingslijst 
worden gemaakt of een link worden 
ingevoegd. 
 

• Links: als er op het link pictogram wordt geklikt, wordt een venster geopend 
waarmee een link kan worden ingevoegd. Gebruik de standaard instellingen 
om een link in te voeren die verwijst naar een andere website. Selecteer 
daarna eventueel op het tabblad doel de optie nieuw venster om de link in 
een nieuw venster te laten openen, zodat de Vrouwen van nu website open 
blijft staan.  

 

• Knippen en plakken: door rechts te kliken en te klikken op de optie plakken 
kan tekst worden geplakt zoals in elke tekstverwerker.  Ook kan er worden 
geklikt op het gele pictogram in de werkbalk van de tekstverwerker. De tekst 
wordt dan op de plaats van de cursor ingevoegd. Afhankelijk van de 
instellingen van uw browser kan het zijn dat deze u eenmalig om 
toestemming vraagt voor het plakken van tekst, of u vraagt om de tekst eerst 
in een klein tekstvenster te plakken. 

 

• Tabellen: door op het tabelpictogram in de werkbalk van de tekstverwerker 
te klikken, kan een tabel worden ingevoegd.  Bij het invoegen verschijnt een 
scherm waarin onder andere kan worden aangegeven hoe groot de tabel is. 
Deze grootte kan ook worden aangepast door de randen te verslepen. 

 
Let op! 
Indien u een pagina wilt opdelen in kolommen met een tabel, let er dan op dat de 
randen ingesteld zijn op 0. Op deze manier wordt de tabel zelf dan niet getoond op 
de website. 
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AFBEELDINGEN 

De verhouding van afbeeldingen binnen de website is 3:4 (hoogte:breedte). 
Standaard wordt het midden van de afbeelding gepakt (Bijgesneden) zowel 
horizontaal als verticaal. Om de afbeeldingen die worden toegevoegd hieraan te 
corrigeren zijn de onderstaande stappen mogelijk. 
 
Eenmaal op het scherm bewerken van een item kan de afbeelding worden bewerkt 
met de link “Media bewerken”  en verschijnt onderstaand scherm: 
 

 
Hier kan ervoor worden gekozen om de afbeelding met een optie uit de lijst bij 
”Handmatig bijsnijden” passend te maken aan de afmetingen binnen de website. Er 
kan hiervoor gekozen worden uit drie formaten; klein, groot, en banner. Het formaat 
klein bepaalt de selectie voor een klein blokje zoals op de voorpagina, het formaat 
groot is alleen toepassing voor de landelijke weergave (niet voor afdelingen en 
provincies), en het formaat banner geldt voor de grote afbeelding in een volledige 
pagina. 
Het onderstaand scherm verschijnt na het aanklikken van een grootte: 
 

 
 
Met de knop “Toepassen”  worden de wijzigingen doorgevoerd. 
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INHOUD AANMAKEN – AGENDAPUNT 

Het selecteren van de link Agendapunt in het Inhoud aanmaken menu resulteert in 
het scherm voor het aanmaken van een agendapunt. 
 
Hieronder volgt een toelichting op dit scherm en de velden: 

• Titel*: Deze wordt getoond in het agenda overzicht en op de weergave van 
een volledige agendapunt. 

• Datum/tijd*: Deze wordt getoond in het agenda overzicht en op de 
weergave van een volledige agendapunt. 

• Einddatum/tijd: indien gevuld wordt deze getoond in het agenda overzicht 
en op de weergave van een volledige agendapunt. 

• Locatie*: Deze wordt getoond in het agenda overzicht en op de weergave 
van een volledige agendapunt. 

• Afbeelding: Deze wordt getoond op de weergave van een volledige 
agendapunt. U kunt een bestaande afbeelding binnen uw website of de 
landelijke website selecteren of een nieuwe afbeelding toevoegen. 

• Beschrijving*: Deze wordt verkort getoond in de agenda en volledig op de 
weergave van een volledige agendapunt. 

• Trefwoorden (zoekmachine): Is zichtbaar voor zoekmachines als google 
en bevordert de vindbaarheid van de pagina. 

• Beschrijving (zoekmachine): Is zichtbaar voor zoekmachines als google 
en bevordert de vindbaarheid van de pagina. 

• Publicatie opties: Indien aangevinkt wordt de pagina gepubliceerd en 
zichtbaar voor bezoekers van de website. 

 
Let op! 
Wanneer u een agendapunt niet publiceert is deze enkel terug te vinden via de link 
Alle inhoud.  
Velden met een * zijn verplicht. 
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INHOUD AANMAKEN – ARTIKEL 

Het selecteren van de link Artikel in het Inhoud aanmaken menu resulteert in het 
scherm voor het aanmaken van een artikel. 
 
Hieronder volgt een toelichting op dit scherm en de velden: 

• Titel* (volledige weergave): Deze wordt getoond op de weergave van een 
volledig artikel. 

• Titel  (blokje)*: Deze word getoond in het blok op de diverse 
blokkenweergaves 

• Toelichting (blokje)*: Deze word getoond in het blok op de diverse 
blokkenweergaves 

• Afbeelding: Deze wordt getoond op de weergave van een volledige artikel 
en in het blokje op diverse blokkenweergaves. U kunt een bestaande 
afbeelding binnen uw website of de landelijke website selecteren of een 
nieuwe afbeelding toevoegen. 

• Beschrijving*: Deze wordt getoond op de weergave van een volledig artikel 

• Op homepage: Het selecteren van dit vinkje resulteert in het weergaven 
van dit artikel als blokje op de homepage. 

• Landelijk thema(alleen landelijk zichtbaar): Het selecteren van dit vinkje 
resulteert in het weergaven van dit artikel als blokje wanneer het 
aangevinkte thema op de landelijke website word geselecteerd. Er kunnen 
meerdere thema’s worden aangevinkt. 

• Landelijk menu item(alleen landelijk zichtbaar): Het selecteren van dit 
vinkje resulteert in het weergaven van dit artikel als blokje wanneer het 
aangevinkte menu item op de landelijke website word geselecteerd. Er 
kunnen meerdere menu items worden aangevinkt. 

• Provinciaal menu item(alleen provinciaal  zichtbaar): Het selecteren van 
dit vinkje resulteert in het weergaven van dit artikel als blokje wanneer het 
aangevinkte menu item op de provinciale website word geselecteerd. Er 
kunnen meerdere menu items worden aangevinkt. 

• Lokale afdeling menu item(alleen bij een lokale afdeling zichtbaar): Het 
selecteren van dit vinkje resulteert in het weergaven van dit artikel als blokje 
wanneer het aangevinkte menu item op de website van de lokale afdeling 
word geselecteerd. Er kunnen meerdere menu items worden aangevinkt. 

• Trefwoorden (zoekmachine): Is zichtbaar voor zoekmachines als google 
en bevordert de vindbaarheid van de pagina. 

• Beschrijving (zoekmachine): Is zichtbaar voor zoekmachines als google 
en bevordert de vindbaarheid van de pagina. 

• Publicatie opties: Indien aangevinkt wordt de pagina gepubliceerd en 
zichtbaar voor bezoekers van de website. 

• Auteursinformatie: –> Geschreven op: Hier kan de datum van de pagina 
worden ingesteld. Hoe nieuwer een artikel des te hoger staat hij op de 
overzichten bestaande uit blokken.  

 
Het aangemaakte artikel kan worden geplaatst onder de homepage en/of onder 1 of 
meerdere menu-items behorende bij het niveau waarop de redacteur is ingelogd. 
Landelijk kan ook een thema worden gekozen waaronder het artikel zichtbaar wordt. 
 
Let op! 
Wanneer u een link niet publiceert is deze enkel terug te vinden via de link Alle 
inhoud.  
Velden met een * zijn verplicht. 
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INHOUD AANMAKEN – ARTIKEL LEDEN 

Het selecteren van de link Artikel leden in het Inhoud aanmaken menu resulteert 
in het scherm voor het aanmaken van een artikel onder het menu item Voor leden. 
Deze artikelen zijn alleen zichtbaar voor gebruikers die zijn ingelogd op het 
betreffende niveau. Dit kunnen zowel redacteuren zijn als leden. Per website zal een 
algemeen account voor leden worden aangemaakt. 
 
Hieronder volgt een toelichting op dit scherm en de velden: 

• Titel* (volledige weergave): Deze wordt getoond op de weergave van een 
volledig artikel. 

• Titel  (blokje)*: Deze word getoond in het blok op de blokkenweergave Voor 
leden 

• Toelichting (blokje)*: Deze word getoond in het blok op de 
blokkenweergave Voor leden 

• Afbeelding: Deze wordt getoond op de weergave van een volledige artikel 
en in het blokje op blokkenweergave Voor leden. U kunt een bestaande 
afbeelding binnen uw website of de landelijke website selecteren of een 
nieuwe afbeelding toevoegen. 

• Beschrijving*: Deze wordt getoond op de weergave van een volledig 
artikel. 

• Extra informatie: Deze wordt getoond op de weergave van een volledig 
artikel onder het kopje Extra informatie. U kunt hier zelf bestanden 
toevoegen. Trefwoorden (zoekmachine): Is zichtbaar voor zoekmachines 
als google en bevordert de vindbaarheid van de pagina. 

• Beschrijving (zoekmachine): Is zichtbaar voor zoekmachines als google 
en bevordert de vindbaarheid van de pagina. 

• Publicatie opties: Indien aangevinkt wordt de pagina gepubliceerd en 
zichtbaar voor bezoekers van de website. 

• Auteursinformatie: –> Geschreven op: Hier kan de datum van de pagina 
worden ingesteld. Hoe nieuwer een artikel des te hoger staat hij op de 
overzichten bestaande uit blokken.  

 
Let op! 
Wanneer u een artikel leden niet publiceert is deze enkel terug te vinden via de link 
Alle inhoud.  
Velden met een * zijn verplicht. 
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INHOUD AANMAKEN – LINK 

Het selecteren van de link Link in het Inhoud aanmaken menu resulteert in het 
scherm voor het aanmaken van een link. 
 
Hieronder volgt een toelichting op dit scherm en de velden: 

• Naam*: Deze wordt niet getoond maar is de naam waaronder de link is 
terug te vinden in het overzicht Alle inhoud. 

• Titel  (blokje)*: Deze word getoond in het blok op de diverse 
blokkenweergaves 

• Toelichting (blokje)*: Deze word getoond in het blok op de diverse 
blokkenweergaves 

• Afbeelding: Deze wordt getoond in het blokje op diverse 
blokkenweergaves. U kunt een bestaande afbeelding binnen uw website of 
de landelijke website selecteren of een nieuwe afbeelding toevoegen. 

• Op homepage: Het selecteren van dit vinkje resulteert in het weergaven 
van deze link als blokje op de homepage. 

• Landelijk thema(alleen landelijk zichtbaar): Het selecteren van dit vinkje 
resulteert in het weergaven van dit artikel als blokje wanneer het 
aangevinkte thema op de landelijke website word geselecteerd. Er kunnen 
meerdere thema’s worden aangevinkt. 

• Landelijk menu item(alleen landelijk zichtbaar): Het selecteren van dit 
vinkje resulteert in het weergaven van dit artikel als blokje wanneer het 
aangevinkte menu item op de landelijke website word geselecteerd. Er 
kunnen meerdere menu items worden aangevinkt. 

• Provinciaal menu item(alleen provinciaal  zichtbaar): Het selecteren van 
dit vinkje resulteert in het weergaven van dit artikel als blokje wanneer het 
aangevinkte menu item op de provinciale website word geselecteerd. Er 
kunnen meerdere menu items worden aangevinkt. 

• Lokale afdeling menu item(alleen bij een lokale afdeling zichtbaar): Het 
selecteren van dit vinkje resulteert in het weergaven van dit artikel als blokje 
wanneer het aangevinkte menu item op de website van de lokale afdeling 
word geselecteerd. Er kunnen meerdere menu items worden aangevinkt. 

• Publicatie opties: Indien aangevinkt wordt de pagina gepubliceerd en 
zichtbaar voor bezoekers van de website. 

• Auteursinformatie: –> Geschreven op: Hier kan de datum van de pagina 
worden ingesteld. Hoe nieuwer een link des te hoger staat hij op de 
overzichten bestaande uit blokken.  

 
De aangemaakt link kan worden geplaatst onder de homepage en/of onder 1 of 
meerdere menu-items behorende bij het niveau waarop de beheerder is ingelogd. 
Landelijk kan ook een thema worden gekozen waaronder de link zichtbaar wordt. 
 
Let op! 
Wanneer u een link niet publiceert is deze enkel terug te vinden via de link Alle 
inhoud.  
Velden met een * zijn verplicht. 
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INHOUD AANMAKEN – ALLE INHOUD 

Het selecteren van de link Alle inhoud resulteert in het onderstaande scherm 
waarmee alle artikelen, artikelen leden, links en agendapunten van de ingelogde 
redacteur worden getoond. 
 

 
 
Het selecteren van een item resulteert in het tonen ervan. 
Om het item te bewerken kan gebruik worden gemaakt van de tab “bewerken” 
bovenaan een artikel, link of agendapunt. 
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INHOUD BEWERKEN 

Om een pagina te selecteren kan gebruik worden gemaakt van het overzicht “Alle 
inhoud” of door een pagina via de normale website navigatie op te vragen. 
Vervolgens kan de pagina bewerkt worden via de bewerkknop bovenaan de pagina. 

 

GEBRUIKERSMENU – UITLOGGEN 

Met de link “Uitloggen” kan je als ingelogde gebruiker uitloggen. 
Na uitloggen wordt de landelijke homepage getoond. 

 

FORMULIEREN 

Op de landelijke website bevinden zicht 2 formulieren: 
- Word lid 
- Contact 

De ingevoerde formulieren worden verstuurd naar ingestelde e-mailadressen. 
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AGENDA 

De landelijke agenda toont eerst onderstaande blokweergave van de komende 12 
maanden. De provinciale en afdelingsagenda slaat deze over. 

 
 
Vervolgens word (landelijk na het selecteren van een maand) onderstaande 
lijstweergave van de agenda-items van de geselecteerde maand getoont. 
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Word een specifiek agenda-item geselecteerd wordt deze als volgt weergegeven: 

 


