Basisprincipes online samenwerkingsplatform Mijn Goede Start lokale coalitie
Hieronder beschrijven we stapsgewijs de basisprincipes voor de online samenwerkingsomgeving met
een simpel aanmeldproces (1), een uitleg over inloggen en samenwerken (2) en hoe evt. profiel aan
te passen (3). Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met Martien.
1. Aanmelden (aanmeldtijd bedraagt 2 minuten)
• Per email ontvangen jullie uitnodiging om je deel te
nemen aan het samenwerkingsplatform van de
lokale coalitie en je klikt op ‘uitnodiging bekijken’
(zie voorbeeldmail rechterzijde).
• Tip: kopieert je wachtwoord uit deze
uitnodigingsmail alvast!
• Let op: Soms komt deze in de spam terecht!

•

Je ziet vervolgens een inlogscherm, waar je beide
inloggegevens uit je uitnodigingsmail invoert en
vervolgens op ‘inloggen’ klikt.

•

In het volgende scherm voer je opnieuw het
wachtwoord uit de uitnodigingsmail in en pas je
meteen je eigen wachtwoord aan door dit
tweemaal in te voeren. Vervolgens klik je op
‘wijzigingen opslaan’.
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2) Inloggen online samenwerkingsplatform Mijn Goede Start (inlogtijd bedraagt < 1 minuut)
• Hierna kom je in de online samenwerkingsomgeving van de lokale coalitie (zie onderstaande
voorbeeld).

Links zie je het menu voor jouw profiel.

Rechts zie je van welke groep je lid
bent (in dit voorbeeld de lokale
coalitie Westerwolde).

•
•

Klik aan de rechterzijde op de groep waar je lid van bent.
Alternatieve route: klik links in menu op ‘groepen’ + klik vervolgens op ‘jouw lokale coalitie’.

•

Je arriveert nu in de online samenwerkingsomgeving van jouw lokale coalitie (zie
onderstaande voorbeeld). Het platform is functioneel ingericht zodat je direct naar
documenten en werkgroepen (‘pages’) navigeert via het menu of via (middelste kolom).
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•

Documenten vind je via “Documenten” vind je alle relevante documenten van de lokale
coalitie, deels gearchiveerd in mappen (zie onderstaande voorbeeld).

•

Werkgroepen vind je via “Pages” en “werkgroepen” (zie onderstaande voorbeeld).
Zie voor navigatie naar werkgroepen uitleg pagina 2.

•

Door te klikken op een werkgroep kom je in de werkomgeving van die werkgroep met daarin
berichten, planning en de documenten voor de werkgroep (zie onderstaande voorbeeld).
Bij de opstart van alle werkgroep wordt een korte opdracht omschrijving in de lokale coalitie
vastgesteld en deelnemers gekozen.
Deelnemers kunnen hier samenwerken aan de opdracht en een concreet verbetervoorstel
uitwerken (menings- en besluitvorming vindt plenair plaats in lokale coalitie).

•
•
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•

Via de “Groepspagina” kun je vragen stellen binnen de groep, zien wie er nog meer lid zijn en
heb je een beknopt overzicht van de laatste ontwikkelingen (zie onderstaande voorbeeld).

3) Aanpassen profiel
• Door links bovenaan op Profiel te klikken kun je je profiel bewerken zoals een foto toevoegen
(zie voorbeeld rechterzijde).

•

Als je klikt op “Mijn instellingen” kun je je email-notificaties aanpassen
(zie voorbeeld rechterzijde).

•

LET OP: Standaard staan deze
notificaties ‘aan’, zodat je een
bericht ontvangt als iets aan je
wordt gevraagd of er documenten
worden geüpload!
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