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Handleiding – Frontoffice dashboard  

www.veluwedashboard.nl 
 

 
Welkom bij het Veluwe Dashboard! 

Op dit dashboard is van alles te zien. Het is een digitale database met het Veluwse aanbod, 
deze is opengesteld voor front-office medewerkers uit de omgeving. 

 
 

Wat kan je allemaal doen met het Veluwe Dashboard? 
- Frontofficemedewerkers kunnen bezoekers beter informeren en bedienen bij vragen 

over evenementen buiten hun eigen regio 

- Webpagina met complete en volledige informatie over de Veluwe 

- Bezoekersstromen sturen naar minder drukke gebieden 

- Meer inzichten in cijfers & data over de Veluwe 

- Kansen en nieuwe Veluwse initiatieven stimuleren door open datastructuur 

 
 
 
 

Al met al, een dashboard met veel informatie over de regio!  
 

http://www.veluwedashboard.nl/
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Wat is er allemaal te zien op het Veluwe Dashboard? 

 
Homepage  

- Agenda 

- Evenementen 

o Kaart met alle evenementen  

- Routes  

o Fietsroutes 

o Wandelroutes 

o Mountainbikeroutes 

o Ruiter- en men routes 

- Gemeentes op de Veluwe 

- Regio ambassadeur 

- Vragen  

 
Het Veluwe Dashboard opent automatisch een nieuwe pagina als je op een button klikt. 
 
Vanaf de volgende pagina volgt er een handleiding over hoe je het Veluwe Dashboard het 
beste kan gebruiken.  
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Hoe werkt het Veluwe Dashboard?  
Alle onderwerpen van het Veluwe Dashboard staan hieronder stuk voor stuk uitgelegd.  
 
Homepage 

1. Open de website met de link: www.veluwedashboard.nl  

2. Dan kom je automatisch op het Veluwe Dashboard 

3. Deze homepage geeft een duidelijk overzicht van alle dingen die je kan vinden op 
het Veluwe Dashboard 

 
Agenda/Evenementen 

1. Op de homepage kun je de uitagenda vinden 

2. Onder de titel uitagenda zie je 4 kopjes met foto's:  

a. Vandaag 

b. Morgen 

c. Dit weekend 

d. Gehele agenda 

3. Klik op een van de mogelijkheden 

4. Je komt op een nieuwe pagina terecht: ‘uitagenda’ 

5. Op deze pagina kan je de hele agenda inzien over de gehele periode 

6. Onder de introductie van deze pagina heb je de keuze uit de volgende kopjes: 

 
7. Bij deze kopjes kan je kiezen welke agenda je wil zien; vandaag, morgen, dit 

weekend, of kies zelf een datum waarvoor je wil kijken 

8. Onder deze kopjes kan je kiezen voor: Filter op; gebied  

9. Klik je op het groene onderlijnde woord (Gebied), dan komen er verschillende 
gebieden in beeld waar je op kan filteren. Op dit moment is het enkel mogelijk om op 
1 gebied tegelijkertijd te filteren.  

10. Onder het kopje: Filter op, kan je zelf op zoek gaan naar een evenement. Dit kan je 
doen door in de zoekbalk dingen in te vullen, wat voor een evenement het moet zijn 
bijvoorbeeld 

11. Zo staan er onder de zoekbalk verschillende mogelijkheden waar je ook op kan 
zoeken. Dit zijn steekwoorden van evenementen die veelal voorkomen in de regio 

 

http://www.veluwedashboard.nl/
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12. Heb je alle zoekgegevens/steekwoorden voor evenementen waar jij naar op zoek 
bent ingevuld? 

13. Dan komen automatisch de evenementen met die zoekgegevens/steekwoorden in 
beeld bij de resultaten 

14. Mochten er veel resultaten uitkomen? 

15. Dan is het mogelijk om aan de rechter kant van de pagina ook nog te kiezen voor 
een speciale volgorde: 

a. Datum oplopend 

b. Afstand tot mijn locatie 

c. Naam A-Z 

d. Naam Z-A 

16. Je kan evenementen sorteren op basis van je huidige locatie. Selecteer daarvoor 
rechts bij “Sorteer op”: Afstand tot mijn locatie. Om deze functie te gebruiken, moet 
je toestemming geven om je locatie te delen. Alle evenementen zijn nu gesorteerd 
op afstand: van dichtbij naar het verst weg. 

                 

 
17. Heb je een evenement gevonden wat aan de wensen voldoet? 

18. Klik op het evenement voor meer informatie 

19. Dan kom je uit op een nieuwe pagina met alle informatie over het evenement, denk 
aan: 

a. Locatie en adresgegevens 

b. Eventuele link naar website 

c. Van wanneer tot wanneer het evenement plaats vindt 

d. Informatie over het evenement   

20. Zo kun je alle informatie over het evenement delen  

21. Tijd om weer terug te gaan naar de homepage: www.veluwedashboard.nl 

22. Als je iets naar beneden scrolt op deze pagina, zie je vanzelf een kaart  

23. Op deze kaart zijn 100 (random geselecteerde) evenementen in de regio te zien 

24. Zoom in op de kaart en kijk wat er te doen is! 

25. Onder aan de kaart staat een kopje: bekijk alle evenementen 

 

26. Als je daarop klikt opent een nieuw tabblad met de uitagenda. De uitleg van deze 
agenda staat hierboven vermeld 

file:///C:/Users/JaniqueZomer/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QN1BVM3M/www.veluwedashboard.nl
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Routes 

1. Op de homepage kun je naar beneden scrollen, scrol door tot aan het kopje: routes 

2. Onder deze titel staan de verschillende mogelijkheden als het gaat om routes 

3. Hier kun je op klikken, voor meer informatie 

4. Dan komt er een andere pagina voor, de pagina met Routeoverzicht 

5. Hier vind je alle mogelijke routes die je kan volgen 

6. Scrol naar beneden, tot je bij de kaart komt 

7. Op deze kaart zie je routes routes in de gehele regio staan 

8. Als je dan een regio aanklikt, komt automatisch de route op de kaart te staan; zo 
heb je een overzichtje van de route voor je 

9. Als je iets verder naar beneden scrolt kom je uit bij een zoekbalk + een type route 
waar je uit kan kiezen 

 

10. Klik het soort route aan waar jouw voorkeur naar uit gaat 

11. Wil je ook nog een bepaald thema hebben tijdens jouw route? Kies dan onder de 
zoekbalk en het type voor een van de volgende thema's:  

 
12. Alle zoektermen en keuzes ingevuld?  

13. Dan zie je onderaan de pagina een overzicht met de overeengekomen routes staan 
bij: resultaten 

14. Dan is het mogelijk om aan de rechter kant van de pagina ook nog te kiezen voor 
een speciale volgorde: 

a. Afstand tot mijn locatie 

b. Eerst toegevoegd 

c. Laatst toegevoegd 

d. Kortste afstand 

e. Langste afstand 

f. Naam A-Z 

g. Naam Z-A 
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15. Je kan routes sorteren op basis van je huidige locatie. Selecteer daarvoor rechts bij 
“Sorteer op”: Afstand tot mijn locatie. Om deze functie te gebruiken, moet je 
toestemming geven om je locatie te delen. Alle routes zijn nu gesorteerd op afstand: 
van dichtbij naar het verst weg. 

                 

 
a.  

16. Deel de gevonden informatie 

 
Gemeentes op de Veluwe 

1. Wil je de omgeving en andere gemeentes op de Veluwe ontdekken? 
 

2. Klik de gemeente aan waar jij meer informatie over wilt. 
 

3. Een nieuw tabblad van desbetreffende gemeente/gebied opent zich. 
 
Vragen 
Het kan zijn dat je na de uitleg en deze handleiding nog met vragen blijf zitten, deze kunnen 
ook gesteld worden! 
 
Onderaan de pagina is er een kopje: vragen. Hier kun je kiezen uit drie kopjes: 
 

1. Veelgestelde vragen 

2. Informatie voor partners 

3. Neem contact op  

 
Veelgestelde vragen 

1. Door op de afbeelding bij veelgestelde vragen te klikken kom je op een nieuwe 
pagina terecht 

2. Mocht er iets aan de hand zijn, zou je altijd eerst kunnen kijken of het daar te vinden 
is  

3. Niet gevonden waar je naar zocht? Neem contact met ons via: 
marketing@toerismevan.nl (gebruik op je toetsenbord: ctrl + klik op de muisknop) 

Informatie voor partners 
1. Door op de afbeelding bij informatie voor partners te klikken kom je op een nieuwe 

pagina terecht (nieuw tabblad) 

2. Op deze nieuwe website vind je alle informatie voor partners, ook als je eventueel 
nieuwe partner wil worden 

3. Niet gevonden waar je naar zocht? Neem contact met ons via: 
marketing@toerismevan.nl (gebruik op je toetsenbord: ctrl + klik op de muisknop) 

Neem contact op 
1. Nog geen antwoorden op je vragen kunnen krijgen? 

mailto:marketing@toerismevan.nl
mailto:marketing@toerismevan.nl
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2. Nog niet gevonden wat je zocht? 

3. Kies dan voor de derde afbeelding met daarboven: neem contact op  

4. Door op de afbeelding te klikken krijg je automatisch een mail zichtbaar in je scherm 

5. Met daarbij ons mailadres al ingevuld: marketing@toerismevan.nl 

6. Schrijf ons een mail met je vraag en we nemen zo snel mogelijk contact op 

mailto:marketing@toerismevan.nl

