
SOCIALE KAART 3.0.
BIJWERKEN VAN JE FICHE| 

TIPS & TRICKS

TREFDAG ZELFZORG 11/10/2017| GENT
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• Wie?
• Hoe?
• Fichebeheer: benodigdheden

technisch (knopjes & trucjes)

“betere” fiche, vlotter “vindbaar”

WUK?
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Wie kan fiches “beheren” ?
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• Fouten doorgeven: iedereen !

• ≠ beheren

WIE KAN WAT?
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http://www.desocialekaart.be/
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• “Volgend jaar ben ik die fiche vergeten”
• “Fiche moet GRONDIG herwerkt worden”
• “Zo heb ik niets aan de tips van vandaag…”
• “Gaan ze wel begrijpen wat ik bedoel?”
• “Ik krijg dat niet uitgelegd in zo’n berichtje”
• “Kan ik zélf niet in die fiche werken?”
• …

JA MAAR…
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FICHEBEHEERDER



• “Volgend jaar ben ik die fiche vergeten”
• “Fiche moet GRONDIG herwerkt worden”
• “Zo heb ik niets aan de tips van vandaag…”
• “Gaan ze wel begrijpen wat ik bedoel?”
• “Ik krijg dat niet uitgelegd in zo’n berichtje”
• “Kan ik zélf niet in die fiche werken?”
• …

FICHEBEHEERDER:
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• Jaarlijkse herinnering
• Inloggen => zelf in de fiche werken!
• Geen misverstanden meer!
• Beveiliging: wijziging komt niet meteen online!

FICHEBEHEERDER:
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CHECK IN JE

DEELNEMERSMAP!
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Benodigdheden
(voor fichebeheerders)
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• Internet ☺
• Account (inloggen met mailadres + wachtwoord)

• Beheerrechten op jouw fiche(s)

WAT HEEFT EEN FICHEBEHEERDER NODIG?
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1. Alles ok, ik kan inloggen  ☺
2. Een account? Geen idee!
3. Wachtwoord vergeten
4. Ik heb nog geen account

4 MOGELIJKHEDEN
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http://www.desocialekaart.be/


• Internet ☺
• Account (inloggen met mailadres + wachtwoord)

• Beheerrechten op jouw fiche(s)

WAT HEEFT EEN FICHEBEHEERDER NODIG?
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Checken op je “dashboard”
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http://www.desocialekaart.be/


Het beheer van (extra) fiche(s) 
“claimen” ?
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http://www.desocialekaart.be/


Jouw fiche(s) bewerken
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http://www.desocialekaart.be/


Helpdesk / Opleidingen :

Sociale Kaart Oost-Vlaanderen

oost-vlaanderen@desocialekaart.be
Christophe Pyra – 09 267 75 04
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