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Handleiding leden Inclusieve Ondernemingen en
Maatschappelijke Organisaties

Ledenaccount beheren
We stuurden je een e-mail met een gebruikersnaam, een wachtwoord en eenmalige link die je naar  
de pagina brengt waar je:

• je wachtwoord kunt wijzigen. Klik daartoe op ‘Bewerken’, doe het nodige en klik vervolgens  
 op ‘Opslaan’.
• links bovenaan onder het logo van de Werkplekarchitecten kunt klikken op ‘Profiel aanmaken’  
 om zo alle gegevens van je organisatie in te voegen (zie verder).

Tip: We raden je aan je wachtwoord meteen te wijzigen. Weet dat we bij Sterpunt Inclusief  
Ondernemen enkel gebruikersnamen kunnen zien, geen wachtwoorden. Als je je wachtwoord 
vergeten bent, kun je er een nieuw aanvragen. Er zal een link gestuurd worden naar het 
e-mailadres dat gekoppeld is aan je ledenaccount.

Indien gewenst kun je nadien te allen tijde het wachtwoord en/of het e-mailadres die aan je account 
verbonden zijn, wijzigen. Dat kan op twee manieren:

1. Surf naar www.dewerkplekarchitecten.be/user en geef je gebruikersnaam en wachtwoord in.  
 Log in, klik vervolgens op ‘Bewerken’, doe het nodige en sla op.
2. Klik bovenaan rechts op ‘Login’, log in. Klik vervolgens op ‘Bewerken’, doe het nodige en sla op.

Opmerking: je gebruikersnaam is niet de naam die bezoekers van de website te zien krijgen.  
Die naam - de naam van je organisatie - geef je in wanneer je je ledenprofiel aanmaakt  
(zie hieronder).

Inloggen
Surf naar www.dewerkplekarchitecten.be/user en geef je gebruikersnaam en wachtwoord in.
OF
Klik bovenaan rechts op ‘Login’, log in.

Uitloggen
Uitloggen doe je door in de zwarte werkbalk rechtsbovenaan op ‘uitloggen’ te klikken.
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Subusers
Elk lid/elke accounthouder kan maximaal tien subaccounts - in het intranet ‘subusers’ genoemd -  
aanmaken. Hiermee geef je een subuser (bijvoorbeeld een medewerker) toegang tot het intranet  
van de website.  

Subusers aanmaken
Ga naar je accountpagina (hetzij via de zijnavigatie, hetzij via de begroeting in de werkbalk rechts bovenaan).

Klik in je accountpagina op ‘subusers’.

Klik op ‘gebruiker toevoegen’

Vul in:
• gebruikersnaam,
• e-mailadres,
• wachtwoord.

Vergeet niet de nieuwe account te bewaren.

De subuser wordt automatisch via e-mail geïnformeerd over zijn/haar nieuwe account indien  
het onderstaande hokje aangevinkt blijft.

De subuser zal nu onder ‘subusers’ verschijnen. 

Subusers verwijderen 
Ga naar subusers en klik bij de gewenste subuser op ‘verwijderen’. Bij voorkeur kies je daar voor  
‘het account uitschakelen en zijn inhoud behouden’. Dan blijven bijvoorbeeld eerder gepubliceerde  
vacatures op de website.

Subusers switchen 
Ga naar subusers en klik bij de gewenste subuser op ‘switch’. Via ‘switch’ kan een hoofdaccounthouder 
zich aanmelden alsof hij een subuser is. Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld de vacatures, die een  
subuser heeft gepost, te beheren als die subuser bijvoorbeeld met vakantie is.
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Via de knop ‘logout (return)’ kun je weer terugkeren naar je eigen hoofdaccount. 

 

Ledenprofiel beheren
Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk je ledenprofiel aanmaakt. Dit profiel wordt gelinkt aan  
bijvoorbeeld vacatures die geplaatst worden. De profielpagina is zichtbaar voor andere leden. 

Klik, eens ingelogd, linksboven op ‘Profiel aanmaken’ en vul de gevraagde gegevens in. Besteed hier 
zeker voldoende zorg aan, want deze input verschijnt als profielpagina van je organisatie op de website.

Vul volgende gegevens in:
• Title: de naam van je organisatie (deze naam is zichtbaar op de profielpagina van je organisatie,  
 in tegenstelling tot je gebruikersnaam);
• Logo (op de gebruikelijke manier op te laden - vergeet niet een benaming (bijvoorbeeld de naam  
 van je organisatie) mee te geven onder ‘Alternatieve tekst’);
• Omschrijving (algemene beschrijving van je organisatie);
• Provincie (klik op het pijltje rechts om te kunnen kiezen uit het overzicht);
• Adres;
• Telefoonnummer (formaat xx xxx xx xx);
• E-mail (dit e-mailadres verschijnt op de profielpagina van je organisatie, in tegenstelling tot  
 het e-mailadres dat aan je account verbonden is);
• Contactpersoon;
• E-mailadres contactpersoon;
• Website (vul enkel de url in);
• Aanbod (meer gedetailleerde beschrijving van de diensten van je organisatie);
• Diensten: (duid aan welke diensten je organisatie verleent - meerdere keuzes zijn mogelijk);
• Sector (duid aan in welke sector(en) je organisatie actief is - meerdere keuzes zijn mogelijk).

Vergeet niet om onderaan je profiel op te slaan.
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Teksteditor
De tekst in de vakken ‘Omschrijving’ en ‘Aanbod’ kun je opmaken door gebruik te maken van de 
icoontjes erboven.

Opmerking: Het kopiëren van een opgemaakte tekst uit Word of een ander programma en  
het daarna plakken in het editorvenster, raden we af. Dit kan soms heel gekke resultaten geven.

Je ziet deze bewerkingsknoppen:

  = tekst vet zetten. Gebruik dit om een stukje tekst in een paragraaf te benadrukken.

  = tekst schuin zetten. Gebruik dit om een stukje tekst in een paragraaf te benadrukken.

  = link toevoegen / verwijderen. Gebruik dit voor externe links of een link naar e-mail (zie verder).

  = opsommingstekens. Gebruik dit om een opsomming toe te voegen. 

  Hiermee wijzig je de opmaak van de geselecteerde tekst. 
  Normaal = gewone tekst. Kop 1 tot kop 4 zijn titels.  
  Via het uitklapmenu zie je hoe de gekozen opmaak eruit ziet.

Tip: 
Mensen lezen online graag korte, duidelijke teksten. Het is aangewezen om daarom gebruik  
te maken van paragrafen, tussentitels en opsommingen. 

Opmerking: 
• Er zijn geen opties om de tekst te positioneren. Dit heeft een goede reden. 
 De website past zich qua weergave aan aan het toestel waarmee de bezoeker de website  
 raadpleegt. Het positioneren van de tekst met behulp van bijvoorbeeld spaties, tabs en 
 regelopschuivingen (‘enter’) is dus niet relevant.
• Er is geen optie om tekst te ‘onderstrepen’. Dit is omdat online enkel hyperlinks  
 (automatisch) onderlijnd worden. 
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Links toevoegen
Er zijn verschillende soorten links:

• Naar een externe website (dus op een ander domein). Dit is een URL.
• E-mail: opent een nieuwe mail in het e-mailprogramma dat op je computer is geïnstalleerd.

De optie ‘interne link in pagina’ mag je negeren.

Om een link toe te voegen, selecteer je eerst het woord/de woorden waaraan de link moet toegewezen 
worden.

Klik vervolgens op  . Er verschijnt een pop-upvenster waarin je de bestemmings-URL of  
het e-mailadres kunt ingeven. 

Vergeet onderaan het pop-upvenster niet op ‘OK’ te klikken.

De tabs ‘doelvenster’ en ‘geavanceerd’ mag je ook negeren.

Opmerking: een externe link begint altijd met http:// of https://

Ledenprofiel bewerken
Eens je profiel is opgeslagen en dus aangemaakt, kun je het te allen tijde aanpassen door in te loggen, 
bovenaan links op ‘Profiel bewerken’ te klikken en vervolgens nog eens te klikken op de knop  
‘Bewerken’ bovenaan je profielpagina. Doe daarna de aanpassingen en bewaar.
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Het intranet van de website
Zodra je aangemeld bent, zie je in het menu rechtsbovenaan ‘intranet’ staan.

Klik hierop om naar het afgeschermde gedeelte van de website, namelijk het intranet te gaan.

De zijnavigatie (de horizontale streepjes) geeft je toegang tot het intranetmenu. Via die weg kun je 
jouw account en vacatures beheren en je inschrijven op magazines en e-zines,... 

Verder vind je op het intranet een pagina met een aantal blokken die toegang geven tot afgeschermde 
informatie. 

Je hebt toegang tot:
• De informatie over de algemene vergadering en raad van bestuur;
• De informatie over de provinciale werking (alle provincies);
• De roadmap;
• De website ‘3ClicksAway’;
• Vacatures.
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Een vacature plaatsen en beheren
Alle leden hebben toegang tot het vacaturedeelplatform waar je vacatures kunt bekijken, toevoegen  
en beheren. 

Een vacature toevoegen
Om een vacature toe te voegen, log je in en ga je naar het intranet. 

Via de zijnavigatie kun je een vacature toevoegen (en ook vacatures bekijken).

Klik op ‘vacature toevoegen’. 
Je wordt naar een pagina geleid waar je de vacature kunt ingeven.
Volgende velden zijn beschikbaar: (die met een * zijn verplicht in te vullen)

• Titel * - hou de titel kort.
• Omschrijving: geef eventueel een korte intro of omschrijving van je organisatie en vacature.
• Wij zoeken.
• Wij bieden.
• Hoe solliciteren?
• Downloads: hier kun je extra documenten toevoegen in de aangegeven formaten.
• Status: als je een vacature ingeeft, dan laat je dit op ‘staat open’ staan. Als een vacature wordt  
 afgesloten, dan moet je daar de status veranderen. Hierover verder meer.
• Verander logo: als je een vacature ingeeft, dan verschijnt je organisatielogo er automatisch bij.  
 Het kan echter gebeuren dat je een vacature voor een klant ingeeft. Dan kun je middels  
 ‘verander logo’ het logo van je klant opladen.
• Provincie: selecteer de provincie.
• Sector (*): selecteer de sector.
• Voor meer informatie (*): Geef hier in naar welk e-mailadres reacties gestuurd moeten worden.  
 Dit zal gepubliceerd worden in de vacature op het intranet.
• Ben je een inclusieve ondernemer? Dan kan je jouw vacature ook laten beheren door een  
 Werkplekarchitect. Neem hiervoor contact op met één van de Werkplekarchitecten en ze  
 helpen je graag verder.
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• Solliciteren tot: geef de uiterste sollicitatiedatum in. De vacature zal de dag daarna uit het overzicht  
 ‘vacatures’ verdwijnen.

Vergeet niet om onderaan de vacature op te slaan. De vacature verschijnt nu in het overzicht  
op het intranet. 

Een vacature bewerken

Klik in de zijnavigatie op ‘mijn vacatures’ om een overzicht van al je vacatures te zien. 
Klik op ‘bewerken’ naast de vacature die je wil aanpassen. Je zal naar de beheerspagina gestuurd 
worden, waar je de vacature hebt aangemaakt. Je kunt daar het nodige aanpassen en bewaren.

Overzicht vacatures
Overzicht van alle vacatures
Een overzicht van alle openstaande vacatures (jouw vacatures en de vacatures van de andere leden) 
krijg je te zien als je op het blok ‘vacatures’ klikt op de startpagina van het intranet. Enkel de vacatures 
waarbij de uiterste sollicitatiedatum niet verstreken is, worden in het overzicht weergegeven. 

Overzicht van ‘mijn vacatures’
Klik in de zijnavigatie op ‘mijn vacatures’. Je krijgt daar een overzicht te zien van al je vacatures,  
zowel de openstaande als de afgesloten vacatures. 

Een vacature afsluiten 
Vacatures moeten worden afgesloten eens ze ingevuld zijn of niet langer relevant. Verander hiervoor  
de status. Je hebt de keuze tussen:

• Ingevuld: geschikte kandidaat werd gevonden en aangeworven;
• Niet ingevuld: geen geschikte kandidaat gevonden, vacature werd niet ingevuld;
• Niet geweten: het kan gebeuren dat je het niet weet (bijvoorbeeld als je de vacature  
 voor iemand anders hebt ingegeven).
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Als je de status hebt veranderd, dan verdwijnt de vacature uit het overzicht en wordt de publicatie 
van de vacature ongedaan gemaakt. Stel dat je je vergist, en je wil de vacature weer publiceren,  
volg dan deze stappen:

• Wijzig de status terug naar ‘staat open’;
• Verander de publicatiestatus naar ‘gepubliceerd’ (onderaan de bewerkingspagina) door  
 het vakje aan te vinken.

Herinnering
Een week voor én een dag nà het verstrijken van de uiterste sollicitatiedatum krijgt de beheerder  
van de vacature een herinneringsmail over de vacature.
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