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Wijk- en dorpswebsites

Uitgave van
Stichting Bewonersplein

Interactieve websites voor en door
bewoners
Stichting Bewonersplein is opgericht door
wijkbewoners in samenwerking met welzijnsorganisatie Vivaan. Het Bewonersplein ontwikkelt o.a. interactieve websites voor wijk- en
dorpsgemeenschappen.
Het Bewonersplein ziet internettechnologie als
een nutsvoorziening die voor iedereen bereikbaar en betaalbaar moet zijn.

Betrokkenheid als succesfactor
Betrokkenheid en inbreng van bewoners zien
wij als een voorwaarde voor een succesvolle
website. Er is daarom veel aandacht besteed
aan mogelijkheden om zelf structuur en het
beheer van de website in te richten. Ook
kunnen bewoners zelf de kleurstelling van de
website kiezen. Daarnaast hebben bewoners
via een gebruikersoverleg en via de Raad van
Advies grote invloed op doorontwikkeling en
vernieuwing van de website.
Doordat bewoners en in de wijk actieve
organisaties

organisaties zelf hun informatie kunnen
publiceren wordt de site minder kwetsbaar en
meer actueel. Voor publicatie is men immers
niet afhankelijk van één of enkele redacteuren.
Kenmerken van onze websites zijn: gebruiksvriendelijk en laagdrempelig, veilig (https),
waarborging van privacy, geen commerciële
doeleinden, geavanceerde technologie, kosteloos voor gebruikers, uitgebreide beheermogelijkheden.

Gebruiksmogelijkheden voor bewoners
Bewoners kunnen zelf eenvoudig publiceren op diverse forums. Hiervoor is geen technische kennis
vereist. Hieronder vindt u een voorbeeld van de publicatie-mogelijkheid op een forum.

De websites bieden een update-service aan. Via deze update-service worden bewoners wekelijks op
de hoogte gebracht van nieuw geplaatste informatie op de website.
Bewonersplein faciliteert een aanbod van diensten via de pagina "Mijn diensten". Het aanbod van
diensten is gedeeltelijk ontwikkeld in eigen beheer (bijv. kennisbank (voor kennisdeling) en SamSam
(voor burenhulpservice). In ontwikkeling zijn een verhuurmodule voor buurthuizen en een
interactieve wijkagenda. Tot slot verwijst ze naar diensten van andere organisaties.

Persoonsgegevens en privacy
Om privacy van bewoners te waarborgen zijn allerlei technische voorzieningen getroffen zoals het
gebruik van https en versleuteling van wachtwoorden. Persoonsgegevens van bewoners worden
centraal opgeslagen en beheerd conform een protocol zoals vastgelegd in een privacyreglement.
Persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld voor commerciële doeleinden. Slechts een
beperkte groep personen die vanuit hun taak toegang nodig hebben tot deze gegevens kunnen de
gegevens inzien en beheren. Bewoners hebben na inloggen inzage in hun persoonsgegevens en
kunnen deze ook zelf aanpassen.

Gebruiksmogelijkheden voor redacteuren
Webteksten publiceren via een eenvoudige editor

De editor hierboven laat zien dat mensen geen technische kennis nodig hebben om webteksten
samen te stellen en te publiceren. Redacteuren kunnen gebruik maken van faciliteiten zoals het
versturen van nieuwsbrieven en het aanmaken van fotoboeken.

Gebruiksmogelijkheden voor beheercommissie
Eenvoudig beheer zonder technische kennis
Commissies beschikken over uitgebreide
beheermogelijkheden voor het toekennen van lees- en schrijfrechten aan
bewoners en bewonersgroepen. Lees- en
schrijfrechten zijn tot op paginaniveau
instelbaar zodat bewoners of bewonersgroepen zelf hun webpagina's kunnen
beheren en onderhouden.

Nieuwsbrieven

Redacteuren kunnen zelf
nieuwsbrieven samenstellen
en versturen.

Foto-albums en video-opnames

Ook kunnen redacteuren
foto-albums en video-opnames
op webpagina's plaatsen.
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