Handleiding Cultuuratlas Roosendaal
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1. Over Cultuuratlas Roosendaal
In augustus 2015 zijn diverse culturele organisaties benaderd door De Kring Educatie, nu actief onder
de naam CultuurCompaan, om enkele gegevens aan te leveren voor een culturele atlas. Met dit
initiatief willen wij cultuuraanbieders in de gemeente Roosendaal in kaart brengen en op één plaats
zichtbaar maken. Inmiddels is de website www.cultuuratlasroosendaal.nl ontwikkeld op basis van het
concept van Cultuurbosch in ’s Hertogenbosch.
Graag frissen we in dit hoofdstuk even op waarom dit concept is ontwikkeld en leggen we uit wie de
website beheren. Cultuuratlas Roosendaal is geïnitieerd vanuit Cultuurlinc, maar kan pas goed
werken als iedereen met een profiel op deze website een bijdrage levert aan het levend houden van
deze website!

1.1

Waarom Cultuuratlas Roosendaal?

Roosendaal en de kerkdorpen staan bol van kunst en cultuur. Of het nu om festivals,
stadswandelingen, optredens of verrassende exposities gaat: het culturele leven bloeit hier enorm.
Er wordt gerepeteerd, lesgegeven en opgetreden. Er gebeurt veel, zoveel dat je soms door alle
activiteiten het "landschap” niet meer kunt zien. Hiervoor is CultuuratlasRoosendaal.nl ontwikkeld.
Deze digitale omgeving brengt zowel professionele als amateur cultuuraanbieders en -liefhebbers uit
de gemeente Roosendaal in kaart en maakt het gemakkelijk elkaar te ontmoeten. Online en offline.

1.1.1 Online
De website www.cultuuratlasroosendaal.nl is voor iedereen toegankelijk. Of je nu op zoek bent naar
een pianojuf in de buurt of zelf danslessen wilt aanbieden, de website biedt diverse mogelijkheden.
Als je bent aangemeld als culturist, kun je op de website een prikbord- of agendabericht plaatsen,
een filmpje van je laatste uitvoering laten zien of je nieuwe plan presenteren waarvoor je nog op
zoek bent naar partners. Alles overzichtelijk en professioneel gepresenteerd op een website die
uiteraard toegankelijk is voor een breed publiek.

1.1.2 Offline
Cultuuratlas Roosendaal is een platform voor cultuurliefhebbers dat uitnodigt om nieuwe initiatieven
op te zetten. Dat vraagt meer dan alleen een online ontmoetingsplaats. Op verschillende locaties in
de gemeente Roosendaal gaat Cultuuratlas Roosendaal daarom Cultuur Cafés organiseren. Tijdens
deze bijeenkomsten kunnen culturisten ervaringen uitwisselen en plannen smeden. Door deze
combinatie van online en offline contact, hopen wij jullie te stimuleren om samen een verrassend
aanbod te ontwikkelen, zodat het culturele leven in Roosendaal volop blijft bloeien!

1.2

Een nieuwe term: culturist

Je bent inmiddels de term ‘culturist’ al meerdere malen tegengekomen. Dit is een nieuwe term die is
ontwikkeld door Cultuurbosch. Eigenlijk is de betekenis van dit nieuwe woord een combinatie van
amateurkunstbeoefenaar/-aanbieder en professionele kunstbeoefenaar/-aanbieder. Dus of je je nu
professioneel of als amateur met cultuur bezighoudt, of je cultuur aanbiedt of juist aanneemt:
iedereen die cultuur actief liefheeft, is een culturist. De kunstschilder, de galeriehouder en de
blokfluitdocent, maar ook degene op dansles zit of in zijn vrije tijd lid is van een zeulband. Ze zijn zeer
uiteenlopend, maar hebben één ding gemeen: de voorliefde voor cultuur.

1.3

De redactie

Een website is natuurlijk geen statisch geheel. Daarom is vanuit Cultuurlinc een redactie aangesteld
om de website te beheren. De vaste redactie bestaat uit Nicole de Boer en Milou Schneijdenberg van
CultuurCompaan. Zij worden ondersteund door Platform Amateurkunst (PLAK) Roosendaal.
Daarnaast vragen wij culturisten uit verschillende disciplines om ons te helpen de website up-to-date
te houden. Zij speuren naar de meest bijzondere items die bijvoorbeeld door andere culturisten
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worden voorgedragen voor het blok ‘Uitgelicht’ op de thuispagina van de website. Het laatste
nieuws, foto's, filmimpressies en blogberichten komen dan prominent in beeld.
Wil je meewerken aan Cultuuratlas Roosendaal, als schrijver, filmer of fotograaf? Neem dan contact
op met de redactie via cultuuratlasroosendaal@gmail.com.

2. Hoe werkt de website?
In dit hoofdstuk laten we je graag zien hoe de website werkt. De site is gebruiksvriendelijk en
speciaal ontwikkeld voor de gebruiker. Uiteraard is het wel handig om te zien hoe je informatie kunt
invoeren, wijzigen en waar je haar kunt vinden.

2.1

Navigatie/menu homepage

De thuispagina van cultuuratlasroosendaal.nl ziet er als volgt uit:
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Je vindt op de thuispagina het volgende keuzemenu:


Aanmelden
Om een profiel aan te maken als culturist (en organisatie) moet je jezelf eerst aanmelden als
gebruiker van de website. In paragraaf 2.2
Aanmelden lees je hoe dit in z’n werk gaat.



Inloggen
Hier log je in met je gebruikersnaam (het e-mailadres waarmee je jezelf hebt geregistreerd)
en het wachtwoord dat je hebt gekozen. Verdere toelichting over het beheren van je items
als je bent ingelogd vind je onder 2.3 Na het inloggen. Als je je wachtwoord bent vergeten,
kun je een nieuwe aanvragen. Vul op de inlogpagina het emailadres in waarmee je bekend
bent op de Cultuuratlas en je ontvangt meteen een nieuw wachtwoord.



Zoeken
In de zoekbalk kun je binnen de website zoeken.



Uitgelicht
Hier vind je de meest relevante (nieuws)items van het moment. Door de redactie te tippen
kun je een item laten uitlichten. Dit kun je niet zelf aanvinken. De redactie kiest welke items
worden uitgelicht.



Culturisten
Onder dit tabblad vind je alle culturisten die zich hebben aangemeld. Aan de linkerzijde zie je
(op volgorde van invoer) de culturistenprofielen met de wijk waarin zij actief zijn. Als er
‘diverse’ als wijk vermeld staat, is er geen vaste (les)locatie waarop deze culturist actief is.
Standaard worden de culturisten op volgende van invoer weergegeven, maar je kan ook
sorteren op wijk, titel, of het aantal vind ik leuks.
In de zoekbalk kun je op verschillende manieren zoeken. Daarnaast kun je de filters
vakgebied en wijk kiezen om het zoekgebied te versmallen.
Aan

De rechterzijde is de kaart van de regio weergegeven met daarop de locaties waar de
culturisten actief zijn. Als een culturist op diverse locaties werkt, staat er geen locatieprikker
bij.
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Laten we eens een culturist onder de loep nemen, de eerste in de rij: Alex Buijk. Als je in
het culturistenoverzicht op zijn afbeelding, naam, wijk of profielafbeelding drukt, kom je op
zijn ‘eigen’ culturistenpagina.
Hier staat meer informatie over deze culturist en hoe je contact met hem kan opnemen. Als
je op het huisje naast de knop ‘Neem contact op’ drukt, kom je op zijn eigen website. Via de
knop ‘Vind ik leuk’ kun je je waardering uitspreken op de Cultuuratlas. De pagina delen op
facebook, twitter of via e-mail kan via de icoontjes onder de ‘Vind ik leuk’ knop. Alex maakt
ook deel uit van een organisatie. Zij staat naast de blauwe knop ‘Culturist’ vermeld als
‘Onderdeel van’.
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Op het kaartje zie je m.b.v. de locatieprikker waar de culturist actief is en onder het
kaartje kunnen bezoekers een reactie achterlaten. Deze reactie wordt dan op de website

getoond.

Nog een ander voorbeeld. Culturist Yvonne van Oers heeft niet alleen een eigen website, maar ook
een eigen facebookpagina. Het facebook-icoontje staat links naast de knop ‘Neem contact op’, naast
het icoontje van het huisje dat naar haar eigen website verwijst.
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Organisaties

Onder dit tabblad kun je op organisaties zoeken. Ook kun je in de zoekbalk binnen de website zoeken
en filters selecteren. Naast vakagebied en wijk kun je hier op leeftijd zoeken, zodat je meteen kunt
zien welke organisaties zich bezighouden met bijvoorbeeld kinderen of senioren.
Klik je op een organisatie, dan opent de pagina van de organisatie, waar je meer informatie vindt.
Hier zie je tevens een kaartje en heb je de mogelijkheid naar de website of facebookpagina van de
organisatie te gaan en kun je de knop ‘Vind ik leuk’ aanvinken of een reactie achterlaten.



Cursussen en workshops

Sommige culturisten of organisaties bieden cursussen of workshops aan en die vind je op dit tabblad.
In het zoekveld kun je zoeken binnen de website. Daarnaast kun je filteren op vakgebied, leeftijd en
wijk of dorp. Het cursusaanbod kun je verder sorteren op wijk/dorp, titel, vind ik leuks en
startdatum.

7

Als je in het overzicht een bepaalde cursus of workshop aanklikt, dan kom je op een pagina met
meer informatie over deze cursus. Hier kun je zien van wie de cursus uitgaat, waar en wanneer hij
plaatsvindt en hoe lang hij duurt. Ook hier bestaat de mogelijkheid contact op te nemen, leuk te
vinden, te delen op social media of via e-mail en een reactie achter te laten.

 Agenda
In de agenda staat een overzicht van komende activiteiten, optredens en bijeenkomsten, op
chronologische volgorde.
 Prikbord
Het prikbord is de plaats voor vraag en aanbod. Een koor zoekt een sopraan, een bigband zoekt
een nieuw onderkomen of de schilderclub houdt een expositie. Het prikbord is nadrukkelijk niet
bedoeld om cursussen en workshops aan te bieden.
 Meer
Onder dit tabblad vind je meer informatie over de CultuuratlasRoosendaal en de term culturist,
Cultuur Cafés links, veel gestelde vragen, subsidiemogelijkheden en kun je je aanmelden voor de
nieuwsbrief.

2.2

Aanmelden

Hier lees je hoe je jezelf aanmeldt om in de database van de cultuuratlas terecht te komen.
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Je klikt op de knop aanmelden en komt dan op de pagina ‘Aanmelden als culturist’. Lees de
introductietekst op deze pagina goed door. Daarna voer je in de bijbehorende tekstvelden jouw
gegevens in om een culturistenprofiel aan te maken. Je kunt ervoor kiezen om aan te vinken dat je
telefoonnummer niet wordt getoond en ook dat je eigen profiel niet wordt getoond. Deze keuze
staat je vrij. Deze keuze kun je later weer wijzigen. Als je jezelf registreert om een pagina voor je
organisatie aan te kunnen maken, is het bijvoorbeeld niet nodig om jezelf als privépersoon zichtbaar
te maken voor anderen. Alleen jouw organisatie is dan zichtbaar op de website. Ben je kunstenaar of
liefhebber en heb je geen aparte organisatie? Dan maak je je culturistenprofiel wel zichtbaar en laat
je het vinkje weg.
Je hoeft in principe alleen de NAW-gegevens in te vullen op deze pagina als je jezelf niet als culturist
op de pagina wilt tonen. De velden met een * zijn verplicht, de rest is optioneel.
Let op: Je kunt bij ‘kies je organisatie(s)’ nog geen organisatie aanvinken waarbinnen je actief bent als
deze nog niet eerder door iemand anders is aangemaakt. Je maakt altijd eerst je culturistenprofiel af,
voordat je je organisatie kunt aanmaken en beheren.
Met je accountgegevens sta je geregistreerd op de website. Vul dus het juiste e-mailadres in en neem
een wachtwoord dat veilig is én dat je goed kunt onthouden.
Om je profiel te activeren type je de beveilingscode over die gegeven staat en vink je aan dat je
akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Lees deze goed door. Als je op aanmelden klikt is je
account aangemaakt en kun je verder met het beheren van je profiel. Je bent direct ingelogd onder je
eigen naam. Hoe je een organisatiepagina aanmaakt, lees je hieronder bij ‘2.3.2
Beheer’.

2.3

Na het inloggen

2.3.1 Mijn culturistenprofiel
Als je bent ingelogd zie je rechtsboven twee nieuwe knoppen: ‘Je naam’ en ‘Beheer’.
Klik op de knop met ‘Je naam’ om naar ‘Mijn culturistenprofiel’ te gaan. Als je ondertussen een ander
tabblad bezoekt en je wilt terugkeren naar je profiel, klik dan weer op je naam rechtsboven. Op je
culturistenprofiel kun je je gegevens controleren en zo nodig altijd aanpassen.

2.3.2 Beheer
Eenmaal aangemeld als culturist kun je verschillende acties ondernemen. Ga naar de pagina ‘Beheer’
rechtsboven om verschillende items aan je profielpagina toe te voegen: een organisatie, een
prikbord- of agendabericht, een cursus of workshop of een nieuws-/blogbericht of foto-/filmverslag.
Organisatie: Wil je een profielpagina voor je organisatie (balletschool, vereniging, koor etc.)
aanmaken? Dan moet je eerst een culturistenprofiel hebben voor jezelf als beheerder (zoals
hierboven beschreven). Klik bij ‘organisaties’ op de knop ‘Toevoegen’ en vul het aanmeldformulier in.
Helaas moet je hier je adresgegevens ook invullen als deze gelijk zijn aan die van je culturistenpagina.
Je hebt de mogelijkheid een grote foto te selecteren als achtergrond. Daarna kun je een kleine foto
of logo kenmerkend voor de organisatie kiezen, op dezelfde wijze als bij de culturist. Het is mogelijk
meerdere organisaties aan je culturistenprofiel toe te voegen. Wil je een door jou zelf aangemaakte
organisatie verwijderen, neem dan contact op met de webredactie. Het beheren van de
organisatiepagina, kun je gewoon zelf als je bent ingelogd.
Een nieuws-/blogbericht of foto-/filmverslag: Ben je een schrijver, filmer of fotograaf? Op deze
pagina kun je aan de slag. Je kunt hier een tekst schrijven, foto’s uploaden of doorlinken naar een
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YouTube-filmpje. Als je onderaan ‘Tip de redactie’ aanvinkt, sein je de redactie in dat jouw
bericht wat jou betreft een plek in de rubriek ‘Uitgelicht’ op de homepage verdient.

Een cursus of workshop: Hier maak je een cursus of workshop aan die je wilt publiceren op
CultuuratlasRoosendaal.nl. Of je bewerkt hier (met de potloodknop) een eerder aangemaakte cursus
of workshop. Naast een omschrijving van de cursus, het vakgebied, startdatum en de doelgroep, kun
je hier eventueel de organisatie van waaruit de cursus wordt gegeven toevoegen. Kies je geen
organisatie, dan publiceer je de cursus automatisch als culturist.
Een agendabericht: Hier heb je ruimte om evenementen, bijeenkomsten en optredens te plaatsen.
Verlopen agenda-items worden automatisch uit het overzicht verwijderd.
Een prikbordbericht: Kies of je bericht onder vraag of aanbod valt en plaats een zoekertje.

Veel succes en plezier op dit online platform. Activeer alle culturisten om de website intensief te
gebruiken. Laten we er zo samen aan werken om deze website bruisend te houden.
Kom je er ondanks deze handleiding niet uit, krijg je een foutmelding of wil je een vraag stellen? Mail
dan naar de redactie!
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