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1 Inleiding 
 
Het Fietsersbond meldpunt is vernieuwd! Het meldpunt bestaat al sinds 2009 en was hard aan een make-over 
toe. De look & Feel was verouderd, de gebruiksvriendelijkheid voor melders liet te wensen over, het beheer 
ervan door de verschillende afdelingen van de Fietsersbond werkte niet goed (meer), kortom: tijd voor een 
opfrisbeurt. En omdat een vernieuwing ook meerwaarde kan opleveren voor de Fietsersbond is van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om de vraag te stellen: hoe kan een vernieuwd meldpunt beter bijdragen aan de 
doelstellingen van de Fietsersbond? Hoe past het vernieuwde meldpunt bij de Fietsersbond anno 2017? Met 
deze vraag in het achterhoofd is het afgelopen jaar gewerkt aan het Fietsersbond Meldpunt 2.0.  
 
Deze handleiding vormt het sluitstuk van dit project. In deze handleiding lees je allereerst iets over het hoe & 
waarom van een vernieuwd meldpunt: wat is er veranderd en waarom? Vervolgens geeft de handleiding stap 
voor stap uitleg over het gebruik, en hoe het vernieuwde meldpunt in te zetten is voor lobbywerk en 
campagnes van de Fietsersbond. Hopelijk helpt deze handleiding alle vrijwilligers van de Fietsersbond om zich 
nog effectiever in te zetten om van Nederland een nóg mooier fietsland te maken. 
 
Veel leesplezier! 
 
 
Contactinfo Team landelijk bureau: 
meldpunt@fietsersbond.nl 
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2 Waarom een nieuw meldpunt 
 
 
Zoals in de inleiding al is aangestipt: het Fietsersbond meldpunt was om verschillende redenen aan 
vernieuwing toe. Het vernieuwde meldpunt is dan ook op een aantal vlakken veranderd ten opzichte van zijn 
voorganger: 
Het nieuwe meldpunt: Het Meldpunt draait nu op het VerbeterDeBuurt platform. Dat wil zeggen dat de look 
and feel erg lijkt op VerbeterdeBuurt en dat de gehele backend van het meldpunt via VerbeterDeBuurt loopt. 
Dat heeft een heel belangrijk gevolg voor het beheer van het meldpunt: dit ligt namelijk niet meer bij de 
Fietsersbond. Het gehele beheer van de opvolging van meldingen: het contact met de wegbeheerder, de 
terugkoppeling van de status van meldingen bij de melder, etc. wordt door het systeem van Verbeterdebuurt 
opgepakt. De fietsersbond heft nog wel inzicht in de meldingen die worden gedaan (neer hierover in hoofdstuk 
4: de achterkant) maar speelt geen rol meer in de opvolging van individuele meldingen.  
 
Tot slot is er een tool gebouwd om speciale campagnepagina’s te maken: dit is een pagina waar je mensen om 
input over een specifieke, thematische campagne kunt vragen. Denk bijvoorbeeld aan “welke kruising is 
gevaarlijk in mijn stad” of “waar staan de stoplichten verkeerd afgesteld voor fietsers” – door mensen op deze 
manier te betrekken bij het ophalen van input over een bepaald thema kun je betrokkenheid op specifieke 
thema’s creëren. Op deze manier kun je aandacht en betrokkenheid bij een bepaalde campagne creëren en 
geeft extra kracht aan het agenderen van een thema. 

 
Hoe dit werkt wordt in de komende drie hoofdstukken beschreven. Eerst kijken we naar de voorkant: de 
nieuwe Look & Feel en gemakkelijker meldingen doen. Hierna kijken we naar de achterkant: wat is er nog te 
doen aan de achterkant van het meldpunt? Er is wel inzicht, maar geen beheer van meldingen meer door 
Fietsersbond. Je kunt nog wel reageren op meldingen: hoe dat gaat wordt ook beschreven. Tot slot kijken we 
naar de campagnetool: hoe werkt deze? Hoe maak je een campagnepagina en hoe zet je deze in bij 
campagnes? 
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3 De voorkant 
 

Het nieuwe meldpunt is te vinden via: www.fietsersbond.nl/meldpunt. Dit is echter een zogenaamde mirror. 
Wanneer je hier naartoe gaat wordt automatisch doorverwezen naar het echte adres van het nieuwe 
meldpunt: fietsersbond.verbeterdebuurt.nl. Wanneer je hier naartoe gaat kom je op de landingspagina van het 
nieuwe meldpunt. Je ziet dan in eerste instantie de kaart: 

 
3.1 De kaart 
De kaart ziet er zo uit: 
 

 
 
Links bovenin kun je een afdeling van de Fietsersbond selecteren. Wanneer je een afdeling selecteert zoomt de 
kaart automatisch in op het gebied van de betreffende afdeling. Rechtsboven kun je op plaatsnamen e.d. 
zoeken. 
 
Wanneer je ver genoeg inzoomt ga je op een gegeven moment iconen op de kaart zien. Dit ziet er als volgt uit 
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Je ziet nu links een timeline van de meest recente meldingen in het gebied van het zoomniveau waar je je 
bevindt. Je komt de volgende iconen tegen op de kaart: 
 Rode pin: Een probleem dat nog niet is behandeld door de afdeling of de wegbeheerder; 
 Lampje: Een idee; 

 Groene vlag: Een afgesloten melding zijnde een afgehandelde melding, met een tevreden melder.  
We gaan nu kijken hoe je een melding doet. Je kunt op twee manieren een melding doen: anoniem of 
aangemeld. Hieronder kijken we eerst hoe dit werkt. 
 

3.2 Registreren en inloggen 
 
Om gemakkelijker en sneller meldingen te kunnen doen op het meldpunt kun je je registreren. Hiermee hoef je 
maar één keer je persoonsgegevens in te voeren en kun je in het vervolg sneller een melding doen. Bovendien 
kunnen we mensen vragen of ze de Fietsersbond nieuwsbrief willen ontvangen wanneer ze zich registreren. 
Om je te registreren klik je rechtsboven op ‘registreren’. Het volgende scherm verschijnt: 
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Er worden een aantal persoonsgegevens gevraagd die nodig zijn om een melding te doen. Wanneer je je hebt 
geregistreerd kun je in de toekomst inloggen met je e-mailadres en wachtwoord. Je kunt ook met je 
Fietsersbond login gegevens inloggen. Wanneer je al over FB-logingegevens beschikt hoef je je dus niet te 
registreren. 
 

3.3 Meldingen 
Meldingen kunnen dus anoniem gedaan worden of ingelogd en komen in twee smaken: ideeën en problemen.  
Een melding doe je door op ‘melding maken’ te klikken. Vervolgens kun je kiezen tussen een probleem en een 
idee. Hierna kom je in het scherm waar je informatie over de melding in moet voeren: 
 

 
 
Onderaan kun je de melding versturen met de groene knop. Je krijgt vervolgens een e-mail met de vraag om 
de melding te bevestigen. Door in deze mail op ‘melding bevestigen’ te klikken is de melding bevestigd en 
wordt hij doorgestuurd naar de wegbeheerder. Dit is in dit geval altijd de gemeente waar de melding is 
gedaan, ook wanneer de weg niet door de gemeente zelf wordt beheerd. Bij meldingen vanuit de Fietsersbond 
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wordt echter ook als metadata de door de Fietsersbond verzamelde gegevens over wegbeheerders 
meegestuurd. Word een bepaalde weg bijvoorbeeld beheerd door een waterschap, dan wordt deze informatie 
meegestuurd met de melding. De gemeente weet dan bij welke instantie ze terecht kan om de melding op te 
pakken. 
 
De terugkoppeling aan de melder over de status van een melding vindt automatisch plaats via het 
Verbeterdebuurt systeem. Verbeterdebuurt werkt met een groot aantal gemeenten intensief samen: hier zit 
het meldsysteem van Verbeterdebuurt direct op de backoffice van de gemeente aangesloten. Bij een groot 
aantal andere gemeenten is deze koppeling op moment nog minder intensief, maar het netwerk van 
Verbeterdebuurt breidt zich steeds meer uit. 
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4 De achterkant 
 
Hoewel er dus vanuit de Fietsersbond geen beheer meer nodig is op meldingen in het meldpunt, is het om een 
aantal redenen nog steeds heel interessant om in te kunnen loggen op de backend van het meldpunt. Alle 
afdelingen hebben een eigen login voor deze backend. De backend is de vinden via: 
verbeterdebuurt.nl/backend.php 
 

4.1 Afdeling voor het Meldpunt 
Wanneer je naar dit adres gaat, kom je eerst op een inlogpagina. Hier kun je met de gegevens van de afdeling 
inloggen. Wanneer je succesvol bent ingelogd dan kom je op de volgende pagina terecht: 
 

 
 
Dit is het dashboard. In het menu links kun je selecteren wat je wilt zien. In dit hoofdstuk behandelen we 
alleen het menu ‘problemen / ideeën’ (in het volgende hoofdstuk komen de campagnes aan bod). In het menu 
links kun je onder ‘problemen / ideeën’ dus een aantal keuzes maken. We selecteren ‘alle meldingen bekijken’. 
Je ziet dan het volgende: 
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Dit zijn alle meldingen gesorteerd op timestamp. Je kunt hier een aantal dingen doen en zien: 

- Bovenaan staat de gemiddelde afhandeltermijn van alle afgehandelde meldingen.  
- Je kunt de meldingen sorteren op bijvoorbeeld plaatsnaam of status 
- Rechts kun je meldingen filteren. Hier kun je bijvoorbeeld de afdeling selecteren, of alle meldingen uit 

een bepaalde periode tonen 
Op deze manier kun je dus bijvoorbeeld zien welke meldingen er is een bepaalde afdeling in een bepaalde 
maand zijn gedaan.  
 

4.2 Meldingen exporteren 

Door filters en bepaalde zoektermen te gebruiken kan je diverse lijsten genereren in de backend. Soms wil je 
die lijsten bewaren of in een Excel-file hebben om verder onderzoek te doen. Wanneer je een dergelijke 
selectie hebt gemaakt en je wilt de gegevens van deze selectie exporteren naar een Excel-bestand, dan kan dat 
door onderaan de pagina op ‘exporteren’ te klikken. Je downloadt dan een csv-bestand dat je kan openen met 
Microsoft Excel.  

 
4.3 Meldingen bekijken en reageren 
Wanneer je op een bepaalde melding in de lijst klikt, dan zie je het volgende: 
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Je ziet hier alle informatie over een bepaalde melding, zoals plaats, tijdstip en status van de melding. Wat je 
hier niet ziet zijn de persoonsgegevens van de melder (zoals e-mailadres etc.). In verband met 
privacywetgeving is het niet toegestaan om deze gegevens zomaar met de Fietsersbond te delen. Je kunt 
echter wel als afdeling reageren op een bepaalde melding. Hiervoor klik je onderaan de pagina op ‘reageer’. Je 
komt dan in het volgende scherm: 
 

 
Wanneer je nu een reactie typt in het dialoogvenster en op ‘plaatsen’ drukt, wordt de reactie geplaatst. Let op: 
je bent ingelogd als Fietsersbond afdeling, dus de reactie wordt onder de naam van de betreffende 
Fietsersbond afdeling geplaatst. Deze reactie is voor alle gebruikers van het meldpunt te zien. Wanneer je nu 



Het nieuwe Fietsersbond Meldpunt, pagina 12 

 

terugkeert in het scherm van de melding, en je klikt bovenaan op de link naar de melding, dan zie je je reactie 
staan. 
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5 De campagnetool 
 
Het laatste en meest vernieuwende onderdeel van het nieuwe meldpunt is de campagnetool. In dit hoofdstuk 
wordt beschreven hoe deze werkt en wat je eraan hebt. De campagnetool vind je via hetzelfde adres als de 
backend van het gewone meldpunt: verbeterdebuurt.nl/backend.php. Inloggen doe je ook weer met de 
inloggegevens van de Fietsersbond afdeling. 
 

5.1 Een campagnepagina maken 

Wanneer je in het dashboard van de backend bent klik je in het linker menu op ‘alle campagnes’. Je ziet nu een 

overzicht van alle campagnes. Wanneer je nu rechtsonder op ‘create’ klikt dan kom je deze pagina: 

 

 
Hier kun je in een handomdraai een campagnepagina inrichten. Je vult simpelweg de titel en omschrijving in, 
voegt een foto toe en vult de overige gegevens aan. De belangrijkste hierbij is de omschrijving. Hier vul je 
namelijk je vraag in waarvan je wilt dat melders op de kaart de locatie doorgeven. Een voorbeeld van hoe dit 
eruit ziet zie je hieronder voor de campagne ‘gevaarlijke kruispunten’: 
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Je kunt nog een aanvullende vraag toevoegen door het vakje ‘heeft antwoord’ aan te vinken. Bij ‘titel’ 
antwoord kun je de aanvullende vraag vervolgens formuleren. Je kunt ook aangegeven wanneer de campagne 
actief is. Tenslotte kun je aanvinken of de campagne nu actief is of niet: daarmee bepaal je of mensen input 
kunnen leveren. Het is bijvoorbeeld handig om, wanneer je een pagina in gaat richten maar de campagne nog 
niet is begonnen, de campagne op ‘iet actief’ te zetten. Zo voorkom je dat mensen al meldingen doen. 
 

5.2 Een campagne publiceren 
 
Wanneer je een campagnepagina hebt ontworpen dan ben je klaar om deze te publiceren. Om ons voorbeeld 
van de gevaarlijke oversteken te gebruiken, deze ziet er aan de voorkant zo uit: 
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Het is belangrijk om, wanneer je een campagnepagina maakt, altijd goed te kijken hoe wat je aan de 
achterkant invoert er aan de voorkant uitziet. Advies is dan ook vooral om een beetje te spelen met het 
bouwen van de pagina en de verschillende opties uit te proberen totdat er een pagina uitkomt die er naar 
tevredenheid uitziet. 
 
De campagnepagina is overigens altijd te vinden op: fietsersbond.verbeterdebuurt.nl/campagne/titel van de 
campagne – deze titel genereert het systeem wanneer je een campagnepagina aanmaakt. De url komt 
vervolgens in de campagnepagina te staan (zie afbeelding van de campagnepagina hierboven). In het geval van 
de gevaarlijke oversteken is de URL dus: fietsersbond.verbeterdebuurt.nl/campagne/meld-gevaarlijke-
oversteken 
 

5.3 Een melding doen op een campagnepagina 
Zoals op bovenstaande afbeelding te zien is het doen van een melding op de campagnepagina nog veel 
eenvoudiger dan het melden van een probleem of idee op het gewone meldpunt. Het idee is dat de 
Fietsersbond op een campagnepagina leden of anders geïnteresseerden actief benadert en om input over een 
specifiek thema vraagt. Dit kan bijvoorbeeld zijn door op social media aandacht te besteden aan zoiets als 
gevaarlijke kruispunten, en leest te vragen naar de gevaarlijkste kruising in hun woonplaats. Wanneer je dan 
de link naar de campagnepagina deelt maak je het mensen heel gemakkelijk om hierop te reageren en input te 
leveren. Dit levert de Fietsersbond vervolgens hele specifieke, gerichte informatie over een bepaald thema op, 
waarmee ze bijvoorbeeld de aandacht van de (lokale) politiek over dit thema kan vragen. Zo kun je je 
voorstellen dat je de input van een campagne kunt gebruiken om bij de gemeenteraad te pleiten voor het 
aanpakken van een bepaalde gevaarlijke kruising, aangezien maar liefst 65 mensen een bepaalde kruising als 
gevaarlijk hebben bestempeld. Om een melding te doen in het campagneloket prik je de punaise op de kaart 
en vul je je gegevens in (dit is alleen naam en e-mail). Wel moet je hier aangeven of je de Fietsersbond 
nieuwsbrief wenst te ontvangen en of je op de hoogte gehouden wilt worden van campagne gerelateerd 
nieuws. Zo kun je gemakkelijk melders betrekken bij de Fietsersbond en bij het vervolg van de campagne. 
 

5.4 Input uit campagnes gebruiken 
Hoe kun je de input die op een campagnepagina wordt geleverd gebruiken? Daarvoor gaan we weer terug 
naar de backend. Wanneer je je in de backend van een campagnepagina bevindt dan zie je: 
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Onder de campagne-instellingen de campagne-inzendingen. Hier staan alle reacties die op de campagnepagina 
zijn geleverd onder elkaar. Bovenaan klik je op de knop ‘export’ en hij maakt een Excelbestand van deze 
reacties. Vervolgens kun je met dit Excelbestand van alles doen. Zo kun je hier de reacties uit filteren die 
hebben aangegeven de nieuwsbrief van de Fietsersbond te willen ontvangen, je kunt filteren op deelnemers 
die hebben aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van campagnenieuws (bij deze 
respondenten staat in de kolom ‘notificatie’ een ‘1’. Maar je kunt ook filteren op woonplaats of afdeling. Tot 
slot heeft elke melding een adres. Hierdoor kun je de campagne input bijvoorbeeld ook plotten door met een 
applicatie als BatchGeo te gebruiken: hier kun je een spreadsheet met adresgegevens invoeren en deze op een 
kaart laten plotten. Stel nu bijvoorbeeld dat je alle meldingen die in Utrecht zijn gedaan filtert, en deze 
vervolgens op een kaart plot, dan ontstaat een mooi visueel overzicht van gevaarlijke kruispunten in Utrecht. 
Dat kan er dan bijvoorbeeld zo uitzien: 
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Dit kan een manier zijn om de data in te zetten voor campagnes: door gericht input te verzamelen en deze 
input vervolgens slim te visualiseren kun je dit gebruiken om een krachtig statement richting bijvoorbeeld een 
gemeente te maken over waar de knelpunten voor fietsers op een bepaald thema in de gemeente liggen. Dit 
gaat de Fietsersbond hopelijk helpen om van Nederland een nog mooier fietsland te maken. 
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6 Het meldpunt op een smartphone of tablet 

 
Het nieuwe meldpunt heeft geen aparte app meer. Deze app is vervangen door een zogenaamde ‘responsive’ 
website. Dat wil zeggen een website die zich automatisch aanpast aan de schermgrootte waarop hij wordt 
bekeken. Op deze manier is een aparte app niet nodig, is kostbaar en de drempel om deze te downloaden is 
voor veel gebruikers te hoog, waardoor het de investering niet waard is. 
 
Wel is in de Fietsersbond Routeplanner app een button opgenomen waarmee je direct een melding kunt doen. 
Wanneer je op deze button klikt opent automatisch het ‘doe een melding’ scherm van het meldpunt in een 
browser, en wordt je locatie doorgegeven. Zo kun je gemakkelijk een melding doen wanneer je de 
routeplanner gebruikt en tegen een probleem op de route aanloopt. 


