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Ondersteuning stopt: haal en deel informatie op kader.nivon.nl/websupport

Zoals al eerder aangekondigd, en op de webdag van 14 januari nogmaals gemeld, stopt 
de ondersteuning voor websites vanuit het landelijk bureau. Dit in verband met een 
nieuwe bezuiniging op personeelskosten op het bureau. Alle kennis over de site is te 
vinden op www.kader.nivon.nl/websupport. Hier vind je richtlijnen, video-instructies, 
aandachtspunten en een forum (deze laatste is enkel te zien wanneer je op een Nivon-
site ingelogd bent). 

Het forum is een belangrijke kennis uitwissel bron. Als je bij de algemene informatie op 
de site het antwoord op je vraag niet vindt, raadpleeg dan het forum. Bekijk of je vraag 
er al bij staat, en zo niet plaats een nieuwe vraag. Ook als je veel ervaring hebt met de 
site is het fijn als je geregeld het forum bezoekt. Misschien weet je wel antwoorden op 
gestelde vragen en kun je zo anderen verder helpen met hun site. En misschien 
plaatsen anderen wel informatie waar jij zelf weer iets aan hebt.

Contact  met bureau

Het contactmailadres website@nivon.nl blijft in de lucht. Het zal alleen veel minder 
frequent gelezen worden en in veel gevallen ook niet meer beantwoord worden. 

Raadpleeg voor vragen over de werking van de site en vragen over het bouwen en 
functionaliteiten de informatie op www.kader.nivon.nl/websupport  en het hier 
aanwezige forum.

Neem voor storingen contact op met het landelijk bureau via info@nivon.nl, 
hiervandaan zal je mail doorgezet worden naar de betreffende persoon. 

Eigensite.nivon.nl: houd het simpel

Als je een eigen Nivon site bouwt, hou het dan in eerste instantie simpel. Laat staan 
wat er is en ga uit van wat er geleverd is. Zo handhaaf je de gemeenschappelijke Nivon 
uitstraling en herkenbaarheid naar buiten. Het eventueel noodzakelijk onderhoud van 
de site op technisch gebied kan dan ook eenvoudig gedaan blijven worden door de 
webbouwer.  Je kunt natuurlijk wel spelen met je pagina’s en vooral met tekst en beeld. 

Behoud wat er is: toortsinvoer en toortsactiviteiten

Bij elke site is een pagina Toortsinvoer en Toortsactiviteiten geleverd. Behoud deze 
pagina’s, want deze zijn voor de invoer en wijziging van activiteiten voor het 
activiteitenoverzicht. Onderaan de pagina Toortsactiviteiten staat een voorbeeld van 
een activiteitweergave in EventOn. Deze kun je wel kopiëren naar een zelf 
aangemaakte pagina op je site.

Het op elke site aanwezige formulier “Aanmeldingen Activiteiten” is gekoppeld aan de 
pagina Toortsinvoer. Laat dit formulier in tact. Wel kun je in het dashboard (de 
“achterkant”) via dit formulier bij “inzendingen” activiteiten verwijderen uit de lijst (als 
je deze ook uit je lijst in Event On hebt gehaald). 

Let bij de invoer en wijziging van activiteiten op, dat je het aantal leestekens, vermeld 
bij de invulvelden op het formulier, niet overschrijdt. Hiermee voorkomen we dat de 
Toortsredactie extra bewerkingen moet uitvoeren, of de activiteit zelfs weigert voor het 
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overzicht. (Blijf er desondanks rekening mee houden dat de redactie soms keuzes 
moet maken gezien het grote aanbod van activiteiten)

Terugkerende activiteit invoeren

Vul bij een terugkerende activiteit enkel de startdatum in om vervuiling van het 
overzicht te voorkomen. Hoe en waarom? Kijk op het forum:

http://kader.nivon.nl/forums/topic/terugkerende-activiteit-invoeren-2/ 

Uitwisseling en afscheid tijdens de Nivon Webdag op 14 januari

Tijdens de Nivon webdag hebben we vanuit het webteam zo veel mogelijk vragen 
proberen te beantwoorden die we de afgelopen tijd ook geregeld via de webmail en het 
forum behandeld hebben. Door de grote opkomst is er onderling ook zeer veel 
uitgewisseld. We hopen dat op deze dag een goede aanzet gegeven is om met elkaar 
verder te bouwen.

Helaas kunnen we deze overgang niet verder begeleiden. Naast dat we jullie succes 
wensen, willen we jullie vooral als webteam hartelijk bedanken voor de samenwerking 
de afgelopen tijd, maar voor velen ook de afgelopen jaren.  Het is mooi om te merken 
dat jullie met de sites jullie eigen groep/ afdeling/ accommodatie zo goed mogelijk naar 
de buitenwereld kenbaar willen maken. Sommigen kunnen hun ervaring met sites hierin 
kwijt, en weer anderen nemen de uitdaging aan en beginnen aan een nieuw avontuur 
door zelf een website te ontwikkelen. 

Met veel plezier hebben we jullie de afgelopen tijd hierin ondersteund, en hopen dat 
jullie nu elkaar weten te vinden en verder kunnen helpen. Oscar zal als enige 
bureaumedewerker nog beperkte tijd hebben om waar nodig ondersteuning te bieden.

Maak er met elkaar iets moois van!

Chaja Zeegers, Bart Brinkman, Hielke Ploeg en Oscar Bouwer

Webteam Nivon

Veelgestelde vragen en links naar de antwoorden

Stappenplan voor het maken van je nieuwe Nivon Website, met stappenplan, checklist, 
uitleg Wordpresstermen en een schrijfwijzer. Kortom veel praktische informatie over 
indeling, tekst en beeld:
http://kader.nivon.nl/stappenplan-website/

Videohandleidingen met instructies voor het inloggen, aanmaken van pagina’s, menu’s, 
geavanceerde layersliders, blogberichten etc.:
http://kader.nivon.nl/videohandleiding/ 

Hoe ziet een Nivon site er aan de “voorkant”uit: 
http://kader.nivon.nl/wp-content/uploads/sites/16/2016/05/ScreenHome.pdf 

Hoe ziet een Nivon site er aan de “achterkant” uit als je ingelogd bent via ***.nivon.nl/
wp-admin:
http://kader.nivon.nl/wp-content/uploads/sites/16/2015/12/ScreenWordpress.pdf  
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Hoe bewerk je de Layer Slider:
http://kader.nivon.nl/wp-content/uploads/sites/16/2016/11/161121InstructieLayer-
Slider.pdf 

Het invoeren en bewerken van activiteiten:
http://kader.nivon.nl/wp-content/uploads/sites/16/2016/11/161121InvoerVoorbeeld.pdf 
http://kader.nivon.nl/wp-content/uploads/sites/
16/2016/11/161129InstructieToortsBasisSiteActiviteiten.pdf

Vragen en antwoorden van gebruikers (enkel te raadplegen als je ingelogd bent op een 
Nivon-site:
http://kader.nivon.nl/forums/ 

http://kader.nivon.nl/forums/topic/terugkerende-activiteit-invoeren-2/

http://kader.nivon.nl/forums/topic/event-on-maanden-in-engels/ 

http://kader.nivon.nl/forums/topic/kan-ik-de-vormgeving-indeling-van-een-andere-
site-overnemen/ 

Er zijn nog enkele items bijgeplaatst, zoals hoe je via een omweg nieuwe gebruikers 
aan kunt maken.  

Vanaf nu is het aan jullie, maar zal de webbouwer Groeier langs de zijlijn nog meekijken 
met het forum, en waar nodig reageren.

We zullen om elkaars vindbaarheid te vergroten eenmalig de contactgegevens van 
jullie verspreiden, zodat jullie na het forum geraadpleegd te hebben desgewenst ook 
direct contact met elkaar op kunnen nemen over de site. 
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