
 

Overzicht van Wikiwijk componenten (portlets) 
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Algemeen: 
De functionaliteit van portlets is in beheer te regelen. Zo kan een admin of (groeps)beheerder zelf per 
portlet bepalen welke mogelijkheden de leden hebben. Bijvoorbeeld alleen-lezen, automatisch plaatsen, 
plaatsen via redactie-workflow (berichten, activiteiten). Ook kan per groep worden ingesteld hoe portlets 
zich gedragen, of er bijvoorbeeld notificaties gestuurd worden, of de leden zichtbaar zijn voor elkaar, of er 
groepsmail kan worden verstuurd, of er inhoud gedeeld wordt met/uit andere groepen, of reacties en 
waarderingen (sterren) mogelijk zijn, et cetera.   
 
Portlets hebben een webversie en een mobiele versie voor presentatie op SmartPhone in app of als 
afzonderlijke app. Hybride app-versie laat inhoud van webversie zien in aanpasbaar jasje. 
 
In willekeurige volgorde: 
 

Activiteiten Aanwezig in sjabloon Standaard groep 

• Activiteiten Kalender voor activiteiten. Leden kunnen zelf activiteiten invoeren 
en publiceren. Met optionele Aanmeldknop en bijbehorende 
notificaties. 

• Activiteiten Headlines Laat de meest recente activiteiten zien, bijvoorbeeld op een 
homepagina. 

Groepen  

• Groepen Leden kunnen zelf een groep starten of zich bij een bestaande 
groep aansluiten. Drie soorten groepen mogelijk: Openbaar; Op 
Verzoek; Besloten (alleen op uitnodiging).  

• Berichten Binnen een groep kunnen groepsberichten worden geplaatst maar 
kan ook 1-op1 tussen groepsleden worden gecommuniceerd via 
een bericht of beeldbellen (WebRTC).  

Leden Aanwezig in sjabloon Standaard groep 

• Ledenoverzicht Overzicht van leden met profielgegevens die een deelnemer wil 
zichtbaar maken. Mogelijkheid om iemand een bericht te sturen of 
met iemand te beeldbellen. 

Agenda Aanwezig in sjabloon Standaard groep 

• Agenda Kan binnen groepen gebruikt worden voor gezamenlijke afspraken.  

Jobs   

• Hulpvragen Portlet om hulpvragen in het sociale domein te coördineren en 
monitoren, coördinator voert hulpvraag in, koppelt vrager aan 
uitvoerende en bepaalt de toegang en rechten tot informatie.  

• MatchFixer Specifieke toepassing waarin zonder coördinator hulpvragen 
kunnen worden gestart. Inclusief rapportage-mogelijkheid. 

• Klusdienst  Portlet om huis-tuin-en-keuken vragen te coördineren en 
monitoren, beheerder bepaalt de toegang en rechten tot 
informatie. 

Helpdesk  

• Vraagbaak Portlet om vragen te stellen en te beantwoorden. Met de 
mogelijkheid om dit anoniem te doen. 

Logs  

• Logboek Portlet voor aantekeningen om elkaar op de hoogte te houden van 
bepaalde zaken. Bijvoorbeeld in een groep voor mantelzorg. 

Prikbord Aanwezig in sjabloon Standaard groep 

• Vraag en aanbod 
 

Gevraagd en Aangeboden. Leden kunnen zelf items plaatsen en 
reageren op elkaars items.  



 

Media Aanwezig in sjabloon Standaard groep 

• Media Vier tabbladen: Documenten; Audio; Afbeeldingen; Video om 
media te kunnen plaatsen en bijvoorbeeld binnen/buiten een 
groep te delen met anderen. 

Nieuws  

• Nieuws Nieuws portlet om nieuwsberichten te publiceren. Met (redactie) 
mogelijkheid om nieuwsberichten naar iedereen te sturen.  

• Nieuws Headlines De meest recente nieuwsitems. 

• Nieuwsbrief Mogelijkheid voor redactieleden om nieuwsbrief te vullen met 
behulp van opmaak-sjabloon. Met mogelijkheid voor aanmelden 
en afmelden, beheer van adressen en edities.  

Recent Aanwezig in sjabloon Standaard groep 

• Actueel Tijdlijn portlet. Bovenaan een aantal van de nieuwste berichten uit 
de groepen waar je lid van bent plus enkele van de nieuwste 
berichten uit de community. Daaronder recent geplaatste items uit 
andere portlets, bv een activiteit of prikbord-item, of media. 

Gids  

• Gids Gids voor Organisaties, Diensten, Plekken en Personen. Sociale 
Kaart. Gids voor Apps en Bronnen, Catalogus. Bruikbaar voor 
Vitaliteitsmarkt en/of Sociale Kaart. 

• Gids Headlines SB De meest recente gidsitems. Admin kan forceren welke items zeker 
worden getoond. Bijvoorbeeld welke ehealth apps. 

Stories  

• Verhalen Mensen kunnen hier hun eigen verhalen publiceren. Tekst met 
afbeelding. Anderen kunnen een reactie plaatsen. 

• Verhalen Headlines SB De meest recente verhalen 

Resource Aanwezig in sjabloon Resource groep 

• Hersteldoelen Portlet om hersteldoelen en acties te kunnen koppelen en status te 
kunnen bepalen. Bewoners hebben regie, kunnen anderen 
betrekken. Monitor- en communicatiemogelijkheid. 

Taken Aanwezig in sjabloon Standaard groep 

• Taken Taken portlet om taken te verdelen bij een initiatief. Inclusief 
mogelijkheid om status te kunnen bepalen (afgerond, niet-klaar). 

Forum  

• Forum  Portlet om te discussiëren over onderwerpen. Mogelijkheid om 
discussies te starten en te reageren op opmerking van anderen. 

Poll  

• Polls Mogelijkheid om op stellingen te laten reageren en resultaten van 
de verzamelde reacties te tonen. 

Wiki  

• Wiki Portlet om gezamenlijk te werken aan een beschrijving 

Call-center  

• Beeldbellen   Organisatie kan call-center inrichten voor doelgroep en 
beschikbaarheid/bereikbaarheid van receptionisten bepalen. 
Mensen kunnen (webcam)contact opnemen, call-center schakelt 
naar de juiste receptionisten. Bij geen gehoor kan een boodschap 
worden achtergelaten. 

• Chatten Idem maar dan met chat-functionaliteit. Beiden bieden 
mogelijkheid om sessie te bewaren en informatie te delen met 
andere receptionisten. 

 
 
 

 



 

Domotica 

• Monitor Portlet waarmee groepsleden in besloten groep via webcam een 
(thuis) situatie kunnen monitoren. Als mantelzorger even de deur 
uit moet, kan een familielid even de boel in de gaten houden. 

Stream Online  

• Bingo online Thuisblijvers kunnen via beeldverbinding meespelen met fysieke 
bingo elders in de wijk. Bingo-winnaar kan worden uitgenodigd om 
‘live’ in de uitzending zichtbaar te zijn. 

• Broadcast online Presentator kan via uitzending boodschap overbrengen naar 
mensen die inschakelen en via chat kunnen meepraten. Mensen 
kunnen ook ‘live’ in de uitzending komen.  

• Broadcast online Uitzenden van een evenement via Livestream. 

Helpdesk  

• Vraagbaak Deelnemers hebben de mogelijkheid om vragen te stellen. Met 
naam of anoniem. Vragen kunnen worden beantwoord door 
andere deelnemers en/of professionals die notificaties ontvangen 
van gestelde vragen op hun vakgebied.  
Met mogelijkheid voor automatische suggesties en suggesties door 
anderen voor mogelijk interessante community-inhoud (gids, 
activiteiten, groepen, personen). 

Transport   

• Ritten Vrijwillige chauffeurs (van ANWB-Automaatje of vgl service) 
kunnen zich aan/afmelden om ritten uit te voeren die door service 
worden gevraagd. Met notificaties en statusmelding. 

Content management  

• Webcontent Beheer van redactionele content (blokken) op pagina’s. Met 
opmaakmogelijkheid (editor) voor tekst, afbeeldingen, tabellen. 

• Showcase 
 

Portlet voor het presenteren van afbeeldingen ten behoeve van 
slideshows en geschikt voor het plaatsen van buttons en banners. 
Met mogelijkheid voor extra laag bij muis-over (hover) en link naar 
(externe of interne) webpagina. 

• Zoekmachine Met mogelijkheid om scope aan te passen en te zoeken binnen 
specifieke content-soorten (portlets) of binnen alle content-
soorten.  

• Navigatie Diverse mogelijkheden om navigatie op webpagina’s aan te 
bieden. Geschikt voor zowel verticale navigatie (kolom) als 
horizontale navigatie (balk). 

• Webformulier  
 

Tool voor het samenstellen van online formulieren. Met keuze 
voor E-mailontvangst en/of opslag in database, inclusief export 
van .csv bestanden.  

E-mail  

• E-mail cliënt Ontvangen en verzenden van e-mail binnen een groep met een 
eigen e-mailadres. 
 

 


