
 
 
DE E-COMMUNITY IN VOGELVLUCHT 
Iedereen kan op de online community terecht om de aanwezige informatie te bekijken. Die informatie is verspreid over een aantal 
hoofdthema’s. Deze thema’s vinden we belangrijk vinden als het gaat om de gezondheid van bewoners en de vitaliteit van de wijk. 
Door op een van de thema’s te klikken kom je terecht op een vervolgpagina. 
 

 

 
 
 
De vervolgpagina’s zijn allemaal op eenzelfde manier ingericht. Ze hebben een kalender met activiteiten die in de wijk 
plaatsvinden, een vraagbaak waarin bewoners vragen aan elkaar kunnen stellen, vragen kunnen beantwoorden en in contact 
kunnen komen met professionele hulpverleners en ervaringsdeskundigen, een verhalentafel om ervaringen met elkaar te delen 
en een vitaliteitsmarkt met diensten en interactieve hulpmiddelen op het gebied van gezondheid, om een zelftest te doen 
bijvoorbeeld of een training die je kan helpen om stressbestendiger te worden.  
 
Bovenaan de vervolgpagina vind je bij ieder thema een redactionele bijdrage waarin een bepaald onderwerp of onderdeel van de 
community wordt uitgelicht, inclusief een link naar een webpagina met uitgebreidere informatie of interactieve mogelijkheden.  
 
 
 
Door het menu linksboven te openen krijg je een aantal extra keuzemogelijkheden te zien. Kalender, verhalentafel en 
vitaliteitsmarkt laten de verzamelde inhoud zien die op de themapagina’s aanwezig is. Daarnaast is er een menuonderdeel 
wijkgids | kaart dat een overzicht biedt aan de organisaties die in de wijk actief zijn, de diensten die ze verlenen, de activiteiten 
die ze voor jou organiseren en de plekken waar je in de wijk terecht kunt om anderen te ontmoeten.  



 
 
 
In groepen kun je zien welke online groepen door deelnemers zijn gestart en kun je jezelf aanmelden of zelf een nieuwe groep 
starten. Binnen een groep kun je met een aantal mensen, bijvoorbeeld je buren of een eetclub, informatie delen of samenwerken. 
 
 

 
 
 
Door in te loggen als deelnemer kun je actief meedoen in de community. Bekijk de specifieke handleidingen om te zien wat de 
mogelijkheden zijn om zelf informatie te plaatsen, deel te nemen aan groepen of zelf een groep te starten en te communiceren 
met andere deelnemers. 
 
Door te loggen als deelnemer krijg je via het menu linksboven ook de andere deelnemers te zien, je buurtgenoten die 
zichzelf waarschijnlijk met dezelfde intentie hebben aangemeld als jij, namelijk om samen te werken aan een gezonde en 
vitale wijk waarin we niet alleen op straat weer met elkaar in contact komen maar ook online dingen gemakkelijk kunnen 
delen en regelen.  


