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1 Lid worden van Ons IVN 
 
Ons IVN is het intranet voor leden en medewerkers van IVN en incidentele groene doeners. 
Hier vind je allerlei werkgroepen, projectgroepen, teams en interessegroepen waar je ervaringen en 
vragen kunt delen. Ook vind je er informatie over onder andere: 

 Cursussen geven 

 Klussenbank met vrijwilligersvacatures  

 Scholenwerk 

 Landelijke campagnes 

 Leden werven, binden en activeren 

 Communicatie en subsidies werven 

 Arbo, verzekeringen en veiligheid 

 In de Wegwijzer vinden IVN-afdelingen alle informatie over het besturen en organiseren van een 
afdeling. 

Om gebruik te kunnen maken van het intranet moet je eerst zelf een account aanmaken. Hieronder 

lees je hoe je dat doet. Externen kunnen geen account aanvragen, maar moeten worden 

uitgenodigd voor een groep. Ga naar 4.3 voor meer informatie.  

1.1 Voor wie 
 

Het intranet is bedoeld voor leden en medewerkers van IVN. Daarnaast kunnen zelfs ook externen 

toegang krijgen tot een specifieke groep, bijvoorbeeld om mee te kunnen doen aan de 

klimaatcursus. Externen zien alleen de informatie van de groepen waar zij lid van zijn. 

Medewerkers en leden zien naast groepen ook de homepage met o.a. het nieuwsoverzicht, 

agenda-items, de klussenbank, de wie-is-wie en de tabbladen ‘Voor leden’ en ‘Over IVN’.  

1.2 Hulp en vragen 
 

Heb je als IVN-vrijwilliger hulp nodig of een vraag over het gebruik van het intranet Ons IVN? Ga dan 

naar de groep Help voor Ons IVN. 

Deze help groep is bedoeld om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen over Ons IVN. In de 
mediabibliotheek in het menu aan de linkerkant vind je onder andere deze handleiding. Vragen 
worden beantwoord door (vrijwillige) leden van het Websupport team. Andere gebruikers kunnen ook 
reageren in het kader van 'voor en door leden'. Speciale vragen kun je ook stellen via 
websupport@ivn.nl.  

1.3 Een account aanvragen 
 

Medewerkers worden automatisch toegevoegd aan Ons IVN en kunnen door naar paragraaf 1.2.1. 

Leden moeten wel zelf een account aanvragen, omdat het intranet vooral interessant is voor 

(toekomstige) actieve leden en mogelijk niet iedereen geïnteresseerd is in een account. Aanvragen 

kan via https://www.ivn.nl/onsivn door het invullen van de voor- en achternaam, het e-mailadres 

waarmee je lid bent geworden bij IVN en de afdeling waar je bij zit. Let op: Het e-mailadres 

waarmee je je aanmeldt, moet dus bekend zijn in het administratiesysteem van IVN. 

 

Je krijgt de vraag of je geïnteresseerd bent om intranetbeheerder te worden. Als je hier ‘ja’ aanvinkt, 

krijg je andere rechten dan iemand die hier ‘nee’ aanvinkt. Als intranetbeheerder kun je groepen 

aanmaken en leden hiervoor uitnodigen. Dit is handig als je een werkgroep wil starten of als afdeling 

gaat samenwerken via Ons IVN. We bieden regelmatig de workshop Werken met Ons IVN aan. 

Houd hiervoor de agenda in de gaten of stuur een mail naar a.salomon@ivn.nl.  

 

http://ons.ivn.nl/#/startpagina
https://ons.ivn.nl/groep-menu/help-voor-onsivn-intranet
mailto:websupport@ivn.nl
https://www.ivn.nl/onsivn
https://ons.ivn.nl/actueel/agenda
mailto:a.salomon@ivn.nl
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1.3.1 Je account activeren 
 

Als je een account aanvraagt, ontvang je binnen een werkdag een uitnodigingsmail (check ook je 

‘ongewenst’ of ‘spam’ map). Klik op de link in de mail om de uitnodiging te accepteren. Vervolgens 

vul je je profiel in, zie 1.4.  
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1.4 Profiel invullen  
 

Als je op de link in de uitnodigingsmail hebt geklikt, word je gevraagd om 

een wachtwoord in te vullen. Ga vervolgens naar https://ons.ivn.nl/ en log 

in met je e-mailadres en zojuist gekozen wachtwoord. Vink het schuifje 

aan bij ‘onthoud login’. Vervolgens kun je je profiel invullen of doe dit later 

via ‘Mijn account’ rechts onderin en klik dan op ‘Profielpagina’.   

 

Vul je telefoonnummer, functie en expertise in, upload een foto en klik 

onderaan op ‘opslaan’. Zie ook het voorbeeld hiernaast. Je profiel komt in 

de wie-is-wie te staan, waar je mede-IVN’ers kunt opzoeken en waar zij 

jou kunnen vinden. Zorg ervoor dat je profiel zo volledig mogelijk is, zodat 

je beter vindbaar bent voor je collega’s bij IVN.  

 

1.4.1 Notificaties per mail  
 

Vind je het handig om per mail een update te ontvangen van wat er 

allemaal op Ons IVN gebeurt? Stel notificaties in via ‘Mijn account’ rechts 

onderin en klik dan op ‘Notificaties’. Kies hoe vaak je een samenvatting 

wil ontvangen, op welke dag en van welke onderwerpen je op de hoogte 

wil worden gehouden. Het is ook handig om aan te vinken dat je gemaild 

wil worden als je vermeld wordt (@[naam] in een berichtje). Dan kun je 

niet vergeten te reageren! 

 

1.4.2 Profiel en notificaties wijzigen  
 

Als je bovenstaande wil wijzigen, ga dan helemaal rechtsonder naar ‘Mijn 

account’ en klik hierop. 

 

 
 

Daarna verschijnen bovenaan in de rechterkolom de volgende opties. 

Kies voor profielpagina of notificaties om die te wijzigen of pas je 

wachtwoord aan door te klikken op ‘beveiliging’. 

 

 
  

https://ons.ivn.nl/
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2 Dashboard 
 

Als je Ons IVN opstart, kom je terecht op het dashboard. Hierin vind je het nieuwsoverzicht, agenda-

items, uitgelichte items en updates, je groepenoverzicht, de klussenbank, een overzicht van de 

laatste reacties en het fotoboek.  

 

 
 

2.1 Dashboard personaliseren  
 

Het dashboard is ingedeeld in widgets – vierkante blokjes met content. Je kunt de volgorde van de 

widgets, op nieuws en agenda na, aanpassen door ze vast te pakken en te verslepen. Ook kun je 

via het tandwiel rechts bovenin de betreffende widget instellingen aanpassen of de widget 

verwijderen. Klik rechts bovenin op ‘widget toevoegen’ om andere widgets toe te voegen. Wil je een 

tweede dashboard? Klik dan links bovenin op de negen puntjes en voeg een tabblad toe.  

 

 
 

2.2 Klussenbank  
 

Op het dashboard en onder het tabblad ‘Actueel’ bovenin zie je de klussenbank staan. Elke IVN’er 

kan hier zelf een oproep plaatsen. Klik op ‘bekijk alle advertenties’ om alles te zien en een oproep te 

plaatsen. Kun je wel wat hulp gebruiken bij jouw werkzaamheden? Of heb je juist wat tijd over om te 

helpen bij een project? Plaats je oproep door op '+ plaats advertentie' te klikken. 

  

https://ons.ivn.nl/actueel/klussenbank
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3 Navigatiebalken  
 

Bovenaan zie je deze navigatiebalk die je kunt gebruiken om naar de verschillende onderdelen op 

het intranet te gaan.   

 

 
 

3.1 Start, tijdlijn, wie-is-wie en groepen 
 

3.1.1 Start 
 

‘Start’ gebruik je om terug te keren naar het dashboard.  

 

3.1.2 Tijdlijn 
 

De tijdlijn is voor jou persoonlijk, vergelijkbaar met je tijdlijn op Facebook. Hier zie je onder elkaar 

de berichten die met jou gedeeld zijn en de tijdlijnberichten in de groepen waar je lid van bent. Je 

kunt ook zelf een bericht plaatsen:  

 

1. Bericht plaatsen  

Je plaatst een bericht door in het tekstveld je bericht te typen. Je kunt ook aangeven of het 

om een bericht, vraag of een idee gaat door op een van deze opties te klikken. Als je een 

bericht plaatst vanaf je persoonlijke tijdlijn dan geef je aan met wie of in welke groep(en) je 

het bericht wil delen (scrol naar beneden voor meer opties).  

 

 
 

2. Bijlage toevoegen  

Je voegt een bijlage toe aan een bericht door op het kleine paperclipje te klikken rechts 

onderin het tekstveld. Je kunt een lokaal bestand hier naar toe slepen of op het groene 

plusje klikken. Ook kan je een URL van een video of een social media post delen via de 

derde knop (zie pijl).  
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3. Iemand vermelden in een bericht 

Wil je iemand noemen in je bericht? Zodat diegene een melding krijgt? Dan kan dat door 

@(naam) te typen. Vervolgens krijg je suggesties te zien. Kies de juiste persoon en diegene 

wordt vermeld in jouw bericht.  

 

 
 

4. Bericht verwijderen of wijzigen  

Wil je je bericht weer verwijderen? Dit doe je door op de drie 

kleine bolletjes te klikken in het tijdlijnbericht. Vervolgens zie je 

een schermpje met onderstaande opties. Je kiest vervolgens voor 

‘Verwijderen’, of ‘Wijzigen’ indien je het bericht wil veranderen. 

 

 

5. Berichten op tijdlijn zoeken  

Wil je een specifiek bericht terugzoeken op de tijdlijn? Dat kan. Je 

kunt een zoekterm invullen in de zoekbalk. Ook kan je het 

schuifje ‘Mijn berichten’ op groen zetten, dan komen alleen 

berichten die je zelf hebt geplaatst tevoorschijn. 
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3.1.3 Wie-is-wie 
 

Dit is het smoelenboek van IVN waar je andere IVN’ers op kunt zoeken. Zoek bijvoorbeeld op naam, 

functie of expertise. Je kunt filteren op verschillende groepen:  

 

 Medewerkers: beroepskrachten van IVN 

 Vrijwilligers: leden van IVN, aangesloten bij afdelingen 

 Beheer vrijwilliger: leden van IVN, aangesloten bij afdelingen met rechten om groepen aan te 

maken 

 Externen, niet leden IVN: incidentele groene doeners, zoals vrijwilligers bij Schone Rivieren of 

deelnemers van de klimaatcursus 

 

 
 

3.1.4 Groepen 
 

Net zoals op Facebook kun je binnen Ons IVN lid worden van verschillende groepen. Zo blijf je op de 

hoogte van de onderwerpen waarin jij geïnteresseerd bent. Zoek via de zoekbalk een groep op of 

volg de laatste ontwikkelingen onder het kopje ‘laatste activiteit’. 

 

 
Tip: In de groep ‘Help voor Ons IVN’ hierboven in het voorbeeld linksboven afgebeeld, kun je terecht 

met vragen over Ons IVN. Op de groep kun je in het linkermenu kiezen voor Mediabibliotheek om 

deze en andere handleidingen terug te vinden. 

https://ons.ivn.nl/groep-menu/help-voor-onsivn-intranet
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Onder ‘alle groepen’ zie je alle openbare groepen. Groepen kunnen ook gesloten zijn; deze zie je 

niet in dit overzicht. Je kunt een gesloten groep alleen opzoeken als je hiervoor bent uitgenodigd 

door de betreffende groepsbeheerder. Een gesloten groep is handig als je niet wil dat alle IVN’ers 

van het bestaan van je groep/onderwerp weten. Liever alleen de groepen zien waar je lid van bent? 

Klik dan op ‘mijn groepen’. Je kunt ook groepen als favoriet markeren, waardoor ze in de balk 

bovenaan verschijnen.  

 

In hoofdstuk 4 lees je meer over het aanmaken, inrichten en beheren van groepen.  
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3.2 Actueel, voor leden, leer je groen, over IVN 

 

 
 

3.2.1 Actueel 

 
Via dit menu-item navigeer je eenvoudig naar het nieuws- en agendaoverzicht, de klussenbank en 

vind je de IVN podcasts en de jubilea.  

 

3.2.2 Voor leden 

 
IVN’ers die al wat langer bij ons zijn, zullen merken dat de content die vroeger onder ‘vereniging’ 

stond nu onder het kopje ‘Voor leden’ staat.  

 

 
 

Klik op de tegels (voor afdelingen, voor bestuurders, wegwijzers voor afdelingen, beleid en 

organisatie) om meer informatie te vinden. Wil je bijvoorbeeld meer weten over cursussen? Klik dan 

eens op ‘voor afdelingen’ en kijk wat er allemaal over te vinden is. Je kunt ook via de zoekbalk 

zoeken. Zoek je informatie over de statuten bijvoorbeeld? Typ dan ‘statuten’ in de zoekbalk en vind 

eenvoudig de informatie die je nodig hebt.  

 

Onder ‘Voor afdelingen’ kun je ook het kopje Handleidingen Ons IVN vinden, maar die zijn ook te 

vinden in de Groep ‘Help voor Ons IVN (intranet)’. 

 

Bij ‘Beleid en organisatie’ kun je ook het kopje Gedragsregels en privacy Ons IVN vinden. Goed 

om te weten en even door te nemen als het gaat om bepaalde specifieke vragen rondom het gebruik 

van Ons IVN.  

 

3.2.3 Leer je groen 
 

Leer je Groen is een samenwerking tussen IVN en andere natuurorganisaties zoals 

Staatsbosbeheer, de VBNE, Natuurmonumenten en de Landschappen. Het is een e-learningplatform 

voor iedereen die actief is bij IVN. In korte modules leer je over de natuur en over het werken in de 

natuur. Er zijn interessante trainingen, vraag/antwoord-toetsen en video-instructies beschikbaar op 

dit platform. Deze worden onder andere gebruikt voor de Natuurgidsenopleidingen. 

Via deze knop ga je eenvoudig naar het platform.  
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3.2.4 Over IVN 
 

Hier vind je alle informatie over IVN: jaarverslagen, de organisatiestructuur, informatie over de route 

app, een link naar de Help voor Ons IVN groep en nog veel meer. Heb je vragen over je vrijwilliger 

werkzaamheden bij IVN? Kijk onder organisatie voor contactgegevens van beroepskrachten of de 

vrijwilligersconsulent in jouw regio.  
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3.3 Zoeken, vandaag, notificaties, apps, chats 
 

3.3.1 Zoekbalk  
 

Aan de rechterkant bovenaan vind je een zoekbalk, waarmee je heel Ons IVN kunt doorzoeken. Typ 

bijvoorbeeld ‘Landelijke Raad’ in de 

zoekbalk en bekijk welke zoekresultaten 

er verschijnen. Je kunt vervolgens aan de 

linkerkant filteren op bijvoorbeeld 

bestanden, personen of digiboekje (dit is 

een verzamelnaam voor de content die onder ‘voor leden’ staat).  

 

3.3.2 Vandaag  
 

Hier vind je een overzicht van de laatste twee tijdlijnberichten, nieuws- en agenda-items.  

 

3.3.3 Notificaties in Ons IVN 
 

Als iemand reageert op je bericht, lid wordt 

van jouw groep of jou vermeldt in een bericht 

(zie 3.1.2 bij puntje 3) dan verschijnt er een 

melding in dit overzicht. Wil je hier minder 

vaak een melding ontvangen? Zet dan het 

schuifje bij ‘activiteiten aan mij gerelateerd’ 

aan. Wil je minder notificaties per mail 

ontvangen? Dit regel je via ‘mijn account’ 

rechts onderin en dan ‘notificaties’.  

 

3.3.4 Apps 
 

Navigeer vanuit hier eenvoudig naar onze social media kanalen of andere interessante platformen. 

 

3.3.5 Chat 
 

Wist je dat je via Ons IVN met elkaar kunt chatten? Klik op het pictogram en vervolgens op ‘+ nieuwe 

chat’ om een gesprek te beginnen. Zoek de persoon aan wie je een bericht wil sturen op, geef een 

onderwerp in en schrijf een bericht. Je kunt eventueel een bijlage toevoegen via de paperclip in het 

bericht.  

 

Deze chatberichten worden echter niet naar je email gezonden en je krijgt in je email ook (nog) geen 

notificatie van het feit dat je een chatbericht van iemand hebt gekregen. Houd Ons IVN in de gaten 

om te zien om iemand je een chatbericht heeft gestuurd. 
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4 Groepen 
 

Net zoals op Facebook kun je binnen Ons IVN lid worden van verschillende groepen. Binnen Ons 

IVN kunnen alleen beheer vrijwilligers en medewerkers groepen aanmaken. Wil je graag de rechten 

om een groep aan te maken? Stuur dan een mailtje naar servicedesk@ivn.nl.  

4.1 Een groep aanmaken 
 

Als je de juiste rechten hebt om groepen aan te maken, kun je beginnen met het aanmaken van 

groepen. Ga bovenin naar groepen en klik op ‘+ Groep aanmaken’.  

 

 
 

4.2 Een groep inrichten  
 

4.2.1 Beschrijf je groep  
 

 Geef een naam aan de groep (wees specifiek en zorg dat deze goed vindbaar is).  

 Kies het groepstype: meest voorkomend zal werkgroep zijn. De keuze voor het type heeft verder 

geen effect op de lay-out of functionaliteiten  

 Kies een passende afbeelding.  

 Geef een korte en eventueel een uitgebreidere beschrijving. - Klik op Volgende 

 

 
 

Dit zijn de 
eerste teksten 
die bezoekers 

zien 

mailto:servicedesk@ivn.nl


 

15 

4.2.2 Voor wie is de groep bedoeld? 
 

 

Ons IVN kent vier typen gebruikers: 

  

 Medewerkers: dit zijn 

beroepskrachten  

 

 Externen: niet-leden, zij hebben 

alleen toegang tot de groep waarvoor 

zij zijn uitgenodigd. Bijvoorbeeld 

cursisten van de klimaatcursus.  

 

 Beheer vrijwilligers: vrijwilligers 

met beheerrechten die groepen aan 

kunnen maken.  

 

 Vrijwilligers: IVN leden 

 

Vink aan voor wie de groep bedoeld is 

door de schuifjes aan of uit te zetten. 

Ga vervolgens naar 4.2.3.  

Let op: de volgorde kan per account verschillen. 
 
 

4.2.3 Toegankelijkheid en rechten groep 
 

Zichtbaarheid groep: 

Gesloten betekent echt gesloten, dus 

niemand - behalve leden van de groep - 

kan dan de groep vinden of inhoud 

bekijken. Bij voorkeur zijn zo veel 

mogelijk groepen openbaar voor IVN’ers 

(beheerders, medewerkers en 

vrijwilligers) om kennisdeling en 

transparantie te bevorderen.  

Een gesloten groep is alleen nodig als de 

content niet door iedereen gezien mag 

worden (bijv. NGO opleidingsteam, niet 

geschikt als cursisten daar in kunnen 

kijken). 

 

Let op: externen kunnen openbare 

groepen ook zien.  

 

 

Lidmaatschap groep: 

Bij een openbare groep heb je de keuze om mensen zelf lid te laten worden of om dit alleen op  

uitnodiging toe te staan. Deze keuzeoptie vervalt als hiervoor gekozen is voor een gesloten groep. 

 

Beheer groep: 

Iedereen kan tijdlijnberichten plaatsen, maar wie mogen pagina’s toevoegen en aanpassen? Dit 

verwijst naar het aanmaken van mappen en toevoegen van documenten in de mediabibliotheek. Als 

je het goed vindt dat alle personen binnen dit gebruikerstype dit kunnen, kies dan voor ‘leden en 

beheerders’. Anders ‘alleen beheerders’. Bij ‘alleen beheerders’ kun je zelf kiezen wie aanpassingen 

mag doen. 
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Let op: Wil je nog iets wijzigen op de vorige pagina, kies dan rechtsonder op de pagina voor de 

knop ‘vorige’ en niet linksboven voor ‘terug naar overzicht’. Deze laatste staat namelijk gelijk aan  

‘annuleren’, waardoor je weer opnieuw moet beginnen met het aanmaken van de groep.  

 

Als laatste dien je nog het aanmaken van de groep te bevestigen met de knop ‘Maak deze groep 

aan’. 

 
 

Wil je bovenstaande instellingen later nog aanpassen? Dat kan via ‘beheer groep’ en dan ‘wijzig 

groepsprofiel’ waar je kunt schakelen tussen ‘profiel’ en ‘instellingen’. Hier pas je ook de uitsnede 

van foto’s aan. Via ‘beheer homepage’ kun je de groepsomschrijving aanpassen en eventueel 

bepaalde blokken uitzetten die je niet relevant vindt voor de groep. 

 

 

 

     

                                                                                                                       
 

 

 

4.2.4 Pagina’s en documenten toevoegen 
 

In het menu aan de linkerkant kun je als beheerder (of als lid als je dit bij 4.2.3 hebt ingesteld) 

documenten en pagina’s toevoegen. Je kunt kiezen uit documenten toevoegen aan de 

mediabibliotheek of het toevoegen van pagina’s aan de menustructuur door te klikken op ‘+ Voeg 

menu-item toe’. Onder de afbeelding vind je een toelichting op de verschillende onderdelen.  
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Mediabibliotheek  

In de mediabibliotheek kun je documenten opslaan die belangrijk 

zijn voor de groep. Je kunt hier ook mappen aanmaken om 

verschillende documenten te ordenen. Je komt in de 

mediabibliotheek terecht door in een groep in het linker menu op 

‘Mediabibliotheek’ te klikken. Klik vervolgens op ‘+ Toevoegen’ 

aan de rechterkant om een bestand te uploaden. Selecteer 

vervolgens het bestand dat je wil uploaden. Of maak een map 

aan om je documenten te ordenen.   

 
 
Pagina’s toevoegen 

Daarnaast zijn er zeven verschillende contentpagina’s die je toe 

kunt voegen aan de menustructuur van groepen: artikel, blog, evenementen, fotoboek, medialijst, 

nieuws en vergaderingen. Hiervan zijn blogs en nieuws vrijwel gelijk aan elkaar en ook evenementen 

en vergaderingen komen sterk overeen. 

 

 Artikel 

Met een artikel maak je een pagina aan waarin je alle opmaakmogelijkheden van de teksteditor hebt. 

Je kunt hier dus tekst op kwijt, maar ook afbeeldingen, tabellen, video's, een inhoudsopgave, et 

cetera. Het voordeel is dat belangrijke teksten in één oogopslag in het menu aan de linkerkant van 

de groep zichtbaar zijn en je ernaar kunt linken. Gebruik de opmaakbalk om je tekst vorm te geven 

of bestanden in te voegen. 

Klik bijvoorbeeld op het media-pictogram om documenten of afbeeldingen uit de mediabibliotheek in 

de tekst te plaatsen. Je plaatst het bestand in de tekst door erop te klikken. Let op: je moet eerst het 

document vanaf je computer in de mediabibliotheek plaatsen, zie hierboven. Je kunt ook een URL 

van een video toe via het pictogram dat hieronder rechts omcirkeld is.  

 

 
 

 Blog en nieuws 

Met blogs en nieuws maak je een overzicht aan waar verschillende berichten onder vallen. De 

overzichtspagina voeg je dus toe aan de menustructuur en zodra je daarop klikt, zie je het overzicht 

van berichten. Het belangrijkste verschil met een artikel is dus dat de ene een 'standaard' pagina is 

waar de inhoud op staat, en de andere een verzameling van berichten die bij elkaar horen. 

 

 Evenementen en vergaderingen 

Via deze opties kun je een evenement of vergadering 

toevoegen. Als je dit hebt toegevoegd aan de 

menustructuur van je groep klik je vervolgens op ‘+ 

Toevoegen’ om je evenement of vergadering verder in te 

richten. Geef aan wat je wil doen, op welke datum, of 

groepsleden zich mogen aanmelden, de titel en 

eventuele locatie en verslagen. 

 

In deze functie zit ook een optie om ‘datums te prikken’ 

met de groepsleden en ook diverse functies voor het 

aan- en afmelden voor een bijeenkomst: 
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 Medialijst 

Wil je een bepaalde map uit de mediabibliotheek uitlichten in de menustructuur van je groep? Dan 

kan dat door een medialijst toe te voegen. Scrol na het aanmaken naar beneden, zoek de groep op 

in de lijst en kies de map die je uit wil lichten. 

 

 Fotoboek 

Deel foto’s met groepsleden via deze optie. Kies voor ‘+ Album toevoegen’ rechts bovenin, geef de 

map een naam, voeg eventueel een omschrijving toe en upload je foto’s vanaf je computer. Let op: 

alleen groepsbeheerders kunnen foto’s toevoegen. Wil je dat alle groepsleden foto’s toe kunnen 

voegen? Stel dit dan in bij de groepsinstellingen (zie 2.3.1). 
 

4.3 Personen toevoegen aan een groep 
 

Je hebt de groep aangemaakt. Nu kun je voor elke gebruikerstype voor wie je de groep hebt 

opengesteld mensen uitnodigen via het groepsprofiel.  

 

Als leden en/of medewerkers al in het systeem staan, kun je ze makkelijk vinden door de eerste paar 

letters van naam of het e-mailadres in te typen bij ‘selecteer een persoon’. Als je externen toevoegt 

die vaak nog geen account hebben op Ons IVN kies dan voor ‘uitnodigen via e-mail’.  

Let op: dit kan alleen als je in stap 2 hierboven hebt aangegeven dat de groep toegankelijk is 

voor externen! Zoek leden echter altijd eerst op door hun naam in te typen bij ‘selecteer een 

persoon’. Dit voorkomt dat leden die al in het systeem staan opeens twee accounts krijgen indien er 

met een ander mailadres toegang wordt gegeven. 

 

 
Als je bij stap 2 vergeten bent om binnen de groep ook externen toe te voegen als mogelijke 

doelgroep, dan kan dat achteraf alsnog door te gaan naar ‘Beheer Groep’ – ‘wijzig groepsprofiel’ en 

dan te kiezen voor tabblad Instellingen:  

 

 
 

Wil je in één keer een grote groep externen toevoegen aan een groep? Stuur dan de e-mailadressen 

gescheiden door een komma, de groepsnaam en eventueel een welkomstbericht naar 

servicedesk@ivn.nl.  

mailto:servicedesk@ivn.nl
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De betreffende externe ontvangt dan een mail, waarin deze wordt verzocht om de uitnodiging te 

bevestigen en vervolgens een eigen account aan te maken en te activeren. Het emailadres is de 

basis van het account en kan dan niet meer gewijzigd worden.  

 

 

 
 

  
 

 

Een externe ziet na inloggen geen reguliere startpagina, maar uitsluitend zijn of haar tijdlijn en een 

toegang tot ‘Groepen’, waarmee hij of zij naar de betreffende project-, team-, of werkgroep-pagina 

kan gaan en ook naar ALLE groepen waar externe toegang toe hebben. 
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4.4 Beheerrechten toekennen 
 

Het is altijd handig om te zorgen dat er binnen een groep minimaal twee 

personen beheerder zijn en de mogelijkheid hebben om: (1) het profiel aan 

te passen, (2) personen toe te voegen of te verwijderen, (3) 

mappen/documenten in de mediabibliotheek te wijzigen of verwijderen en 

(4) pagina’s toe te voegen aan de menustructuur van de groep. In het 

groepsprofiel staan alle leden van de groep. Bij elk persoon heb je als 

beheerder de mogelijkheid om deze persoon te verwijderen of 

beheerrechten te geven. 

 

4.4.1 Beheer van groep overdragen 
Als je een ander lid groepsbeheerder hebt gemaakt, kun je zelf ook uit de groep stappen (zie 4.5) 

voor het geval je niet alle meldingen van deze groep hoeft te ontvangen of zelf geen rol vervult in de 

(werk)groep. Het beheer wordt dan automatisch overgedragen aan de andere beheerder(s) van de 

groep. 

4.5 Een groep verwijderen of verlaten 
 

Wil je zelf uit een groep stappen? Klik dan aan de linkerkant op ‘groepsprofiel’ en vervolgens op  

‘stap uit deze groep’.  

 

 
 

Wil je als groepsbeheerder een groep helemaal verwijderen? Ga dan naar 

‘beheer groep’ en klik op ‘verwijder groep’. Let op: deze actie is 

onomkeerbaar. Wil je de groep later nog eens kunnen raadplegen? 

Kies dan voor ‘archiveer groep’. Als je via een groep archiveert, verdwijnt 

die groep uit alle menu’s van Ons IVN. Je kunt de groep indien nodig later 

nog weer activeren door het legen van de archiefdatum, onderaan de 

pagina ‘Wijzig groepsprofiel’.  

 

 
 

4.6 Overige vragen 
 

Heb je als IVN-vrijwilliger hulp nodig of een andere vraag over het gebruik van het intranet Ons IVN? 

Ga dan naar de groep Help voor Ons IVN. 

Deze groep is bedoeld om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen over Ons IVN. In de 
mediabibliotheek in het menu aan de linkerkant vind je onder andere deze handleiding. Vragen 
worden beantwoord door (vrijwillige) leden van het Websupport team. Andere gebruikers kunnen ook 
reageren in het kader van 'voor en door leden'. Speciale vragen kun je ook stellen via 
websupport@ivn.nl.  

 

 

 

https://ons.ivn.nl/groep-menu/help-voor-onsivn-intranet
mailto:websupport@ivn.nl
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