
STARTEN met Groenbezig  
 

Wat IS Groenbezig en wat kan je er allemaal mee? 

-> Groenbezig is HET platform voor de Groene Vrijwilliger in Overijssel.  

- De meeste groene organisaties uit Overijssel zijn vertegenwoordigd 

op het platform, zowel professionals, lezinggevers als vrijwilligers. 

- Het Groenbezig-festival is een goed voorbeeld van deze 

samenwerking. 

- De website is bedoeld om het voor iedereen makkelijk te maken om 

als groene vrijwilliger aan de slag te gaan: je vindt er vacatures, 

workshops en opleidingen, activiteiten, en inspirerende verhalen. 

 

 

Waarom is Groenbezig ook iets voor jou / jouw groep  

- Je organiseert een activiteit en je wilt het iedereen laten weten 

- Je organiseert een cursus en die komt niet (altijd) vol; je kunt een cursus/aanbod plaatsen 

- je kunt op je eigen pagina je activiteiten plaatsen 

- We hebben een groeiend netwerk die jouw activiteiten kan verspreiden 

- Je wilt weten welke leuke cursussen gegeven worden die jou groep verder helpen 

- Het is leuk om de ideeën van anderen te zien, om inspiratie op te doen 

- Je bent op zoek naar mensen die nieuwe plannen voor jouw groep kunnen verwezenlijken 

- Je hebt vragen over financiering, verzekering of veilig werken. Of over het werven van 

vrijwilligers of het betrekken van jongeren bij jouw werkzaamheden 

- Je kunt het redactieteam vragen om inspirerend verhaal over je groep te schrijven 

- Je kan zelfstandig op het platform aan de slag en het bereik is vervolgens groot 



Hoe kan je aan de slag op Groenbezig? 

Om te beginnen met Groenbezig moet je een aantal dingen weten. Hieronder een korte 

samenvatting. Voor meer informatie en mogelijkheden: kijk in de gebruikershandleiding. Deze is te 

vinden op de homepage van de website, rechts onderaan. 

- STARTEN  

o Aanmelden met blauwe knop op de homepage 

o (na akkoord van de beheerder) Inlog via www.groenbezig.nl/admin  

o Je logt de eerste keer in via wachtwoord vergeten met het opgegeven emailadres 

o Je ziet dan de Startpagina. Via menu(-streepjes) links bovenaan kom je in het menu. 

o In noodgevallen: info@groenbezig.nl  

- Je kan in het menu zien wat je als gebruiker van Groenbezig allemaal kunt doen. 

 

 

- CONTACT 

o Organisatie: 

 Adres (belangrijk voor vermelding op website) 

 Koppeling met (hoofd-)personen 

 Het emailadres dat hier wordt genoemd is belangrijk voor het 

contactformulier. Gebruik waar mogelijk een algemeen adres, dat door 

verschillende personen te lezen is.  

o Personen:  

 Hoofdpersoon is toegevoegd 

 Nieuwe personen kunnen (binnenkort) worden toegevoegd door 

hoofdcontactpersoon. Je kunt van hoofdcontact wisselen 

o Afbeelding contacten (zie volgende bladzijde) 

  

http://www.groenbezig.nl/admin
mailto:info@groenbezig.nl


Afbeelding CONTACTEN – bewerken van contactgegevens (organisatie en personen) 

 

 

- MEDIA - omdat foto’s erg belangrijk zijn bij Groenbezig… 

o Groenbezig is een website van (beetje) tekst, met (veel) foto’s 

o Goede foto’s zijn dus van belang; zonder foto geen artikel 

o Op artikelpagina’s veelal horizontale foto’s van minimaal 2-3 MB 

Afbeelding MEDIA (opslaan en selecteren van afbeeldingen) 

 

  



- CONTENT 

o Groep 

  groepspagina met algemene en contactgegevens ZICHTBAAR op de site 

o Aanbod 

 cursussen, workshops (= LEREN) en activiteiten, vacatures (=DOEN) 

o Verhalen 

 (ook voor anderen) interessante en inspirerende verhalen van jouw groep 

 

Afbeelding CONTENT – toevoegen en bewerken van jouw verhalen, de groepsinformatie en aanbod 

van activiteiten, vacatures en cursus/opleidingen 

 

 

Afbeelding CONTENT (voorbeeld) – aanbod van cursus

 

 



 

Afbeelding CONTENT: PAGINA-ELEMENTEN – Door toevoegen van verschillende pagina-elementen 

kan je een artikel opbouwen. Je hebt keuze uit tekst, afbeelding, filmpje, knop naar een link en 

meer… 

 

 

 


