
 
 

Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw                             
Ondernemingsnr. 0525.949.044 – RPR Gent 

Maatschappelijke zetel: Heldergemstraat 106, 9450 Heldergem 
Correspondentieadres: Stroomstraat 1, 9968 Oosteeklo 

+32 473 24 40 71 - info@dorpsbelangen.be - www.dorpsbelangen.be  
 

Verslag vorming gebruik forumpagina - woensdag 21 december 2022 

 

We organiseerden een ochtend- en een avondsessie. 

 

Inleiding 

Op onze website hebben we speciaal voor de leden een met een wachtwoord beveiligde pagina 

aangemaakt. Op deze pagina kunnen ze documenten bekijken, vragen stellen en beantwoorden en 

op die manier interessante info met andere ledengroepen delen . 

 

Hoe ga je te werk? 

Je gaat naar onze website: www.dorpsbelangen.be. 

Je klikt rechts bovenaan op ‘forum’. 

Je kiest de pagina ‘voor bewonersgroepen’. 

Je voert het wachtwoord VVDorpsbelangenBG in.  Zet een hoofdletter waar dat nodig is. 

Dit wachtwoord mag je enkel doorgeven aan de bestuursleden van jouw bewonersgroep. 

Op de webpagina staat nog eens netjes uitgelegd hoe je te werk gaat. 

 

Via deze pagina kan je: 

* documenten, zoals het financieel luik van onze vzw, of andere afgeschermde documenten  

   bekijken; 

* een oproep doen of een vraag stellen; 

* reageren op die oproep of vraag; 

* interessante info met andere ledengroepen delen. 

 

Heb je een vraag? 

Formuleer ze in het vak ‘Plaats een reactie’, helemaal onderaan op deze pagina.  

Vermeld jouw naam, jouw e-mailadres en eventueel de website. 

Klik op ‘reactie plaatsen’. 

 

Wanneer is mijn vraag te zien op deze pagina? 

Van zodra de beheerder van deze website jouw vraag heeft gelezen en goedgekeurd.  

 

Wil je antwoorden? 

Klik op ‘beantwoorden’ en vul alle nuttige info voor de vraagsteller in.  

 

Wanneer is mijn antwoord te zien op deze pagina? 

Van zodra de beheerder van deze website jouw vraag heeft gelezen en goedgekeurd. Dit zorgt ervoor 

dat alles wat gepost wordt, eerst goed gecontroleerd wordt voor het online verschijnt.  

Hoe weten de leden van de andere groepen dat ik een vraag heb gesteld of beantwoord? 

De leden van de andere groepen krijgen, indien het onderwerp voor hen bedoeld is, een berichtje 

van de beheerder van de website, die alles adequaat opvolgt.  
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Praktisch 

Na een korte uitleg en demonstratie gingen de deelnemers zelf aan de slag. Je kan het resultaat 

ervan zien op de forumpagina. 

 

Hoe nuttig is zo’n forumpagina bij jouw bewonersgroep? 

Vooraleer je een forumpagina wil toevoegen aan jullie website, denk je eerst goed na welke 

meerwaarde dit kan hebben voor jouw werking en de communicatie met de dorps- of wijkbewoners. 

Ga na welke communicatiekanalen in jouw dorp of wijk het meest efficiënt zijn. Welke doelgroep kan 

je bereiken via een forum? 

 

Hoe maak je nu zelf een forumpagina op de website van jouw eigen bewonersgroep? 

Bij een website gemaakt met Wordpress kan je dat eenvoudig zelf doen door via de adminpagina een 

plugin te installeren. Ook bij andere websitebouwplatformen kan dit eenvoudig.  

Kan je dit niet zelf, dan vraag je dat best aan iemand van jouw groep die dat wel kan of de persoon 

die jullie website heeft gemaakt. 

Je maakt een forumpagina aan en zet, zoals op onze pagina, een korte inleiding.  

 

Hoe ga je te werk? 

Stel een beheerder aan voor jullie forumpagina. Zet een aantal duidelijke afspraken wat wel en niet 

kan op de pagina zoals: 

-Enkel berichten die relevant zijn voor het Bewonersplatform worden hier aanvaard.  

-Gebruik verzorgde taal die niet beledigend, vulgair, haatdragend, racistisch of seksistisch is.   

 

Hoe kan dat op jouw Facebookpagina?  

Ook bij een Facebookpagina of Facebookgroep is het belangrijk dat je die goed beheert en een aantal 

duidelijke afspraken plaatst van wat wel en niet kan. Communiceer met de mensen die reageren op 

een diplomatische manier. Desnoods doe je dat via een privé-bericht. Zorg er in elk geval voor dat je 

de netetiquette respecteert en ook eist van de gebruikers.  

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met onze medewerkers via info@dorpsbelangen.be of via 

de forumpagina. 

 

 

 


