
Profiel & pagina’s aanmaken 

Vacatures & berichten plaatsen op Fijnjetezien 

                                      

Een profiel aanmaken: 

1. Open www.fijnjetezien.nl en ga naar Inschrijven. 

2. Je ziet het volgende scherm: 

 
 

Kies altijd eerst voor een profiel en maak later een pagina aan. 

 
 

 

 

http://www.fijnjetezien.nl/


 

 

 

3. Vul de benodigde gegevens in en geef bij ‘Filters’ aan door wie je gevonden zou 

willen worden (uit welke kern: Brielle, Zwartewaal, Vierpolders, Hellevoetsluis, 

Oudenhoorn, Nieuwenhoorn of Westvoorne – allemaal kan ook)  

 
4. Bij het volgende scherm geef je aan of je de nieuwsbrief wilt ontvangen 

 

 

  



5. Het is heel leuk als je een profielfoto upload in het volgende scherm. Dat maakt de 

website levendig en uitnodigend. 

 
6. Als laatste geef je toestemming. 

 
 

7. Daarna kan je gelijk berichten, activiteiten of een hulpvraag/aanbod plaatsen. Zelfs 

een eigen pagina kan je gelijk maken. Dit kan ook later en wij adviseren om éérst je 

profiel compleet te maken.  

 

Bij profielinstellingen kan je iets over jezelf vertellen, wat je doet, wat je interesses 

zijn. 

 



Een pagina aanmaken onder jouw profiel: 

1. Klik op de blauwe knop ‘+ Toevoegen’ 

 

2. Nu zie je de opties: 

a. Bericht 

b. Activiteit 

c. Hulpvraag of aanbod 

d. Pagina 

 

3. Je klikt op Pagina  

 
4. Vul de benodigde gegevens in 

 
er volgen nog 5 schermen en dan is je pagina aangemaakt. 

Het webadres ‘fijnjetezien.nl/pagina/<naam pagina> kan je gebruiken om bij andere 

berichtgeving (bijvoorbeeld in de krant) inwoners te verwijzen naar je pagina. 

  



5. Het volgende scherm: 

 
 

6. Daarna volgt: 

 
 



7. Scherm 4 van 5 is: 

 
Als je geen fysieke locatie hebt, zet je het schuifje op grijs. 

 

8. Scherm 5 van 5: 

 
Uiteindelijk krijg je een aanmoedigingscherm en kan je je pagina nog veel completer 

maken. 

 



 

 
9. Door extra informatie toe te voegen: eigen website, telefoonnummer, sociale 

media-adressen ben je voor inwoners goed bereikbaar. 

Verder kan je door het toevoegen van een logo, een header en kleuren, je eigen 

pagina een huisstijl geven. 

 
 

10. Het beste is om de extra informatie en de eigen huisstijl zoveel mogelijk gelijk in te 

vullen, maar natuurlijk kan je dat op een later moment nog verfijnen en/of 

aanpassen. Dat doe je door na inloggen met je eigen account op je profielfoto te 

klikken. 



Klik daar op ‘Mijn pagina’s’ en daarna op ‘Beheer pagina’ 

 
Daarna kan je alsnog allerhande zaken aanpassen zoals contactgegevens e.d. 

Mocht je hulp willen bij het aanpassen van je pagina, schakel dan de knop 

‘Assistentie’ in zodat buurtverbinders je kunnen helpen. 

 
 

11. Bij ‘Betrokkenen’ geef je anderen de mogelijkheid om ook de pagina te beheren, 

berichten te plaatsen of zichtbaar te worden als betrokkene. Dit doe je door mensen 

uit te nodigen (als lid, als redacteur of als (mede)beheerder). 

Ons advies is om niet te veel beheerders aan te stellen, maar één extra beheerder is 

handig. 

 

  



Een voorbeeld van een pagina op Fijnjetezien, die van Welzijn Ouderen: 

 

Bij het ‘Beheer pagina’ kan je ook Menupagina’s toevoegen, zoals hierboven bijvoorbeeld: 

Activiteiten Infirmerie, Activiteiten overig, Bonuspas etc. 

 

  



Een vacature/hulpvraag/aanbod/bericht plaatsen voor jezelf of je groep: 

• Ga naar www.Fijnjetezien.nl. 

• Je logt in als je dit nog niet heb gedaan (rechtsboven). 

• Ga naar de blauwe rechthoek met + Toevoegen naast je inlogrondje. 

• Nu zie je de opties staan waar je iets onder kunt plaatsen. 

• Om iets te plaatsen: 

Kies je voor Bericht om een berichtje te plaatsen.  

Kies je Agenda om een activiteit/evenement te plaatsen (eenmalig of herhalend). 

Kies je Hulpvraag of aanbod om vacatures te plaatsen voor hulp of aanbod. Dit 
komt dan terecht in de rubriek ‘Elkaar helpen’. 

Kies je Pagina om een groep te maken waarvan jij dan Beheerder wordt. (dit is 
hierboven beschreven). 

 

Bij iedere optie kun je kiezen of je dit bericht/vacature wilt plaatsen namens jezelf of een 
pagina die je al hebt aangemaakt. Deze staan dan allemaal onder Auteur als je een optie 
opent.  

 

Bij het plaatsen van een bericht of een agendapunt vul je de gevraagde gegevens in. Je kan 
ook een afbeelding (of meerdere tot een maximum van 9) uploaden. Bij berichten is dit 
vaak leuk omdat een afbeelding de aandacht trekt. Let er wel op dat de afbeelding 
rechtenvrij is. Heb je geen foto die je zelf gemaakt hebt kijk dan eens op een website waar 
ze rechtenvrije foto’s of afbeeldingen aanbieden, zoals Pixabay bijvoorbeeld. 

 



Let op:  
Bij de vraag: Op welke kern(en) heeft dit betrekking vul dan altijd alleen de kern of kernen 
in waarop het bericht echt betrekking heeft. 
Jouw bericht komt sowieso op de Voorpagina van Fijnjetezien.nl, maar alle kernen hebben 
een eigen pagina. 

Als inwoners bijvoorbeeld kiezen voor de kern Westvoorne bovenaan de pagina, horen ze 
eigenlijk alleen de berichten te zien die Westvoorne aangaan. Dit is nu veelal nog niet het 
geval omdat het een vrij nieuwe aanpassing van de site betreft, maar de buurtverbinders 
gaan daar op letten en vragen inwoners dan dit aan te passen als toch gekozen is voor alle 
kernen. 

 

 

 

 

 

Veel succes! 

 


