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Voordat u aan de slag kunt in de nieuwe database dient u via het inlogscherm eerst een nieuwe 

inlogcode aan te vragen. Dan zullen we u als gebruiker van de (nieuwe) database toevoegen. 

Bent u als onderneming/organisatie helemaal nieuw? Dan kunt u zich heel eenvoudig 

registreren. Bent u een nieuwe gebruiker, maar bestaat de organisatie waarvoor u gegevens 

wilt toevoegen/aanpassen al wel? Stuur dan een e-mail naar info@drenthewebsite.nl. Ook als u 

uw gebruikersnaam voor de database niet meer weet, kunt u een e-mail sturen naar dit adres. 

Dan zorgen wij ervoor dat u nieuwe inloggegevens van ons ontvangt. 

1.1 Inloggen in nieuwe database als gebruiker van oude database 
De database van Drenthe is te bereiken via https://database.drenthe.nl/. Wanneer u de database 

voor het eerst bezoekt, komt u terecht in het inlogscherm (zie figuur 1). Logt u, als gebruiker 

van onze oude database, voor het eerst in in onze nieuwe database, dan gebruikt u dezelfde 

gebruikersnaam die u ook in de oude database gebruikte. Klik op wachtwoord vergeten in de 

afbeelding en vul vervolgens uw gebruikersnaam in. U krijgt dan een nieuw wachtwoord 

toegezonden op het bij ons bekende e-mailadres. Dit wachtwoord kunt u voortaan gebruiken bij 

het inloggen. 

1.2 Wachtwoord vergeten 
Heeft u al eens ingelogd in de nieuwe database, maar bent u eerder aangemaakt wachtwoord 

kwijt? Dan kunt u altijd weer gebruik maken van de ‘wachtwoord vergeten’-functie om een 

nieuw wachtwoord in te stellen. 

1.3 Registreren 
Helemaal nieuw als organisatie en nog geen account? Klik dan op ‘Registreren’, rechts onderaan 

de afbeelding. U komt dan op een vervolgscherm (zie figuur 2) waar u een account kunt 

aanmaken. Na het invullen van de velden ontvangt u een e-mail met hierin een linkje. Klikt u op 

deze link, dan bent u gelijk ingelogd in de nieuwe database en kunt u aan de slag! 

 

 

Figuur 1: het inlogscherm van de database van Drenthe 

mailto:info@drenthewebsite.nl
https://database.drenthe.nl/
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Figuur 2: een account aanmaken 

1.4 Uw eigen account bewerken  
Wanneer u inlogt in de nieuwe database, komt u standaard uit in het dashboard (zie figuur 3). 

Het dashboard is het startscherm van de invoermodule, waar u gelijk een locatie of evenement 

kunt toevoegen of gegevens van uw locatie of evenement kunt wijzigen. 

 

Figuur 3: het dashboard 

1.5 Uw eigen organisatie bewerken 
In de rode menubalk links op uw scherm ziet u onder het kopje ‘Beheer’ Organisaties staan. 

Iedere gebruiker die toegang heeft tot de database is gekoppeld aan een organisatie. De 

organisatie kan een bedrijf, stichting, vereniging of de organisatie van een evenement zijn. De 

gebruiker kan alle locaties en evenementen van de organisatie inzien en bewerken, maar ook de 

(contact)gegevens van de organisatie wijzigen. Klikt u op Organisaties (zie figuur 4), dan kunt u 
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via het potloodje de gegevens van uw organisatie aanpassen en opslaan. Via het prullenbakje 

kunt u een organisatie verwijderen.  

 
 

 

Figuur 4:  Organisaties 



5 
 

 

Door op het rode Drenthe-logo bovenaan in de rode menubalk te klikken, keert u altijd weer 

terug naar het Dashboard. Via het Dashboard kunt u locaties en evenementen aanmelden. Het 

aanmelden van een locatie of een evenement is bijna gelijk aan elkaar. Om de mogelijkheden 

goed te kunnen uitlichten, hanteren we voor deze handleiding eerst Locaties. Klikt u in het 

Dashboard, onder het kopje ‘Content’, op Locaties, dan komt u in een scherm als onderstaande: 

 

2.1 Onderdelen 
Deze Locatie-startpagina laat altijd een overzicht zien van de locaties waarvoor u bevoegd bent 

om ze te bewerken (heeft u nog geen locatie opgevoerd, dan zal er geen overzicht verschijnen). 

Per locatie ziet u, boven de kolommen, de volgende gegevens staan: 

• Naam  

Dit is de naam van de locatie  

• Status  

Ieder item heeft drie mogelijke statussen. Gepubliceerd, niet gepubliceerd en verlopen. Alleen 

items met de status gepubliceerd worden getoond op drenthe.nl. Gepubliceerd items zijn groen, 

niet gepubliceerde items of verlopen items zijn geel. 

• Organisatie  

Iedere locatie heeft altijd een eigenaar, namelijk de gekoppelde organisatie. De gebruikers die 

gekoppeld zijn aan deze organisatie hebben de rechten om dit item te bewerken.  

• Laatst gewijzigd  

De tijd en datum waarop een item voor het laatst is bewerkt. 

Links bovenaan het overzicht vindt u een aantal filter- en sorteeropties. Dit is vooral handig als 

u gebruiker bent voor veel verschillende locaties onder dezelfde Organisatie. Via de filters kunt 

u de juiste locatie dan snel vinden. De filteropties zullen maar voor een klein aantal gebruikers 

noodzakelijk zijn.  

Figuur 5: Locaties 
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2.2 De bewerkopties 
Elke locatie in de database heeft helemaal rechts op de regel 4 verschillende bewerkopties; een 

oog, een potlood, een wereldbol en een kruis (figuur 6). 

  

 

 

• Het potlood: bewerken  

Met de bewerkoptie is het mogelijk om de gegevens van een item aan te passen. Meer over de 

bewerkopties leest u in onderdeel 3.1.  

• Het prullenbakje: verwijderen  

Met deze optie verwijdert u een locatie uit de database. (NB. Een evenement is automatisch niet 

meer zichtbaar op drenthe.nl, zodra de datum van het evenement is geweest. Het krijgt dan de 

status ‘Verlopen’. Vindt het evenement volgend jaar weer plaats? Laat het dan gerust staan en 

pas te zijner tijd de datum en de informatie over het evenement aan. Dat gaat veel sneller dan 

een het evenement opnieuw invoeren, heeft u er minder werk van). 

• Het oog: voorbeeld bekijken  

Met deze functie is het mogelijk om de ingevoerde gegevens van een item te bekijken. Zo kunt u 

snel controleren of alle gegevens volledig zijn ingevoerd en of alles voldoet aan uw wensen. Wilt 

u dit veld weer verlaten? Klik op het kruis helemaal rechts boven. Via de rode knop ‘Bewerken’ 

kunt u uw gegevens aanpassen. U leest meer over de bewerkopties in onderdeel 3.1.  

Figuur 6: de verschillende 
bewerkopties 
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U kunt een locatie of een evenement bewerken of een locatie of evenement toevoegen. Let op: 

voordat u in de database en evenement kunt toevoegen, dient u eerst een locatie aan te 

maken. Onderstaand doorlopen we eerst het aanmaken en dan het bewerken van een locatie. 

NB. Voor alle toevoegingen/wijzigingen geldt, vergeet niet om de door u ingevulde velden op 

te slaan met de rode button ‘Opslaan’ bovenaan elke tabblad (wilt u meerdere tabbladen 

bewerken, dan hoeft u pas bij het laatste tabblad de wijzigingen op te slaan). 

3.1. Locaties toevoegen 
In het locatie-overzicht ziet u rechts bovenaan de pagina een rode button ‘+ Toevoegen’ (figuur 

7). Via deze button kunt u een nieuwe locatie aanmaken. 

 

 

Bij het toevoegen van een nieuwe locatie, kunt u een aantal verschillende tabbladen invullen. 

Deze leggen we hieronder verder uit. 

  

Figuur 7: een nieuwe locatie toevoegen 
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•  Het tabblad Content 

 

Figuur 8: het tabblad 'Content' 

Naam  

Vul hier de naam van uw locatie in.  

Url 

Deze wordt automatisch ingevuld, hier hoeft u zelf niets in te typen. 

Korte omschrijving  

Voeg een korte omschrijving van uw locatie toe. Deze wordt gebruikt in overzichten op 

drenthe.nl. De korte omschrijving mag ook de eerste alinea van uw lange omschrijving (zie 

onder) zijn. Let op: maximaal 255 tekens beschikbaar.  

Lange omschrijving  

Voeg een uitgebreide omschrijving van de locatie toe. Hierin kunt u alle specifieke informatie 

over uw locatie toevoegen om een bezoeker zo uitgebreid mogelijk te informeren. Deze 

informatie wordt getoond op uw pagina op drenthe.nl, de poi-pagina (point of 

interest/landmark).  

Let op: kopieer hiervoor geen teksten van uw eigen website. Dat wordt afgestraft door Google en zorgt 

ervoor dat zowel uw eigen website als ook drenthe.nl minder goed vindbaar zullen zijn.  

Organisatie  

Selecteer hier de organisatie waaronder deze locatie valt.  

Applicatie(s) 

U heeft hier maar één optie, te weten Drenthe.nl. 

Categorie(ën)  

Hier koppelt u de juiste categorieën aan uw locatie. De categorieën bepalen waar uw locatie op 

drenthe.nl wordt getoond. Is de locatie bijvoorbeeld een hotel, dan kunt u de categorie ‘hotel’ 

koppelen. Er kunnen meerdere categorieën aan één locatie worden gekoppeld. NB. Koppel 

uitsluitend categorieën waarvan de consument begrijpt dat uw locatie thuishoort in deze 

categorie. Profileert u zich bijvoorbeeld als Bed&Breakfast, maak dan niet voor uw locatie ook 

de categorie ‘hotel’ aan. 
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Tags 

Op de laatste pagina van deze handleiding vindt u een lijst van alle ‘Tags’. Deze tags gebruiken 

we om bepaalde locaties of evenementen te bundelen, wanneer hier geen categorie (zie boven) 

voor bestaat (denk bijv. aan Kerstmarkten of Foodfestivals). U kunt uw locatie of evenement aan 

een dergelijke bundel toevoegen door bij Tag, in het open invulveld, één van de Tags te typen 

die u op de laatste pagina ziet staan. U ziet de tag dan onder het open invulveld verschijnen. 

Klikt u op het woord in deze blauwe balk, dan wordt de tag toegevoegd aan uw locatie of 

evenement.  

Gepubliceerd  

Wilt u de locatie gelijk publiceren, zet de schuifbanner dan op groen (gepubliceerd). Wanneer u 

de schuifbanner op rood laat staan, zal de locatie (nog) niet zichtbaar zijn op drenthe.nl. De 

locatie zal wel worden opgeslagen in de database en is dan terug te vinden in het locatie-

overzicht van uw organisatie. Daar kunt u op een later tijdstip, via het potlood, de schuifbanner 

alsnog op groen zetten, zodat uw locatie op drenthe.nl wordt getoond. 

Publicatiedatum  

Selecteer een datum vanaf wanneer de locatie zichtbaar mag zijn op de website. Dit is meestal 

de datum waarop u uw locatie invoert. 

Vervaldatum  

Selecteer eventueel een vervaldatum/einddatum. Wanneer deze is ingevuld zal de locatie 

automatisch op deze datum offline gezet worden. De locatie is daarmee na deze datum niet 

meer zichtbaar op de website. Dit is vooral handig voor seizoensgebonden locaties en voor 

evenementen zeker een must. 

N.B. Wanneer u enkel gegevens wijzigt, sla deze dan gelijk op via de rode button ‘Opslaan’ 

rechtsboven. Maakt u een nieuwe Locatie aan, ga dan door naar het volgende tabblad.  

• Het tabblad Contact  

 

Figuur 9: het tabblad 'Contact' 
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De adresgegevens zijn verplicht om in te vullen in de database. Deze gegevens zijn namelijk 

nodig voor de positionering van uw locatie op de interactieve kaart. Gebruik hiervoor nooit uw 

postadres, maar altijd een bezoekadres. Onderstaande velden zijn in dit tabblad beschikbaar:  

Straat  

Vul hier de straatnaam van uw locatie in.  

Huisnummer  

Vul hier het huisnummer van uw locatie in.  

Toevoeging 

Vul hier een eventuele toevoeging van uw huisnummer in. 

Postcode  

Vul hier de postcode van uw bezoekadres in (verplicht, anders is uw locatie niet zichtbaar!).  

Plaats  

Vul de plaats van uw locatie in.  

Land  

Vul het land van uw locatie in.  

Coördinaten ophalen 

Selecteer de optie ‘Coördinaten ophalen’ wanneer u bovenstaande velden hebt ingevoerd. De 

database berekent automatisch de correcte locatie en plaatst deze op de kaart (NB. Indien de 

locatie niet correct is kunt u bovenstaande gegevens naar wens aanpassen).  

Contact 

In het grijze vlak vult u uw contactgegevens in. 

E-mail 

Vul hier uw e-mailares in. 

Fax 

Vul hier uw faxnummer in. 

Telefoonnummer 

Vul hier uw telefoonnummer in. 

Website 

Vul hier de url van uw website in. 

Social media toevoegen 

Via de rode button ‘Social media toevoegen’ kunt u uw socialmediakanalen toevoegen, zoals 

bijvoorbeeld Facebook, Twitter, YouTube en Instagram.  
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• Het tabblad Call to action 

 

Figuur 10: het tabblad 'Call to action' 

In dit tabblad kunnen alle contactgegevens en de belangrijkste call-to-action (reserveren, 

boeken, verkoop, meer informatie) van een locatie worden toegevoegd. Per locatie heeft u de 

mogelijkheid om verschillende gegevens toe te voegen:  

Boeken, Reserveren, Verkoop, Meer informatie  

Welke actie wilt u dat uw potentiële gast op uw pagina op drenthe.nl onderneemt? Kies uit de 

Call to actions Boeken, Reserveren, Verkoop en Meer informatie door één van deze 

mogelijkheden aan te klikken. 

Vul in het grijze vlak uw e-mailadres, de url van uw website en uw telefoonnummer in. De 

velden Externe link, Ticket Service Provider UID en Bestand hoeft u niet in te vullen.  

Call to action knop 

Actie  

Waar wilt u dat uw Call to action-knop uw potentiële gast naartoe verwijst? Uw e-mailadres, 

uw telefoonnummer of (een specifieke pagina op) uw website? Maak hier uw keuze.  

Titel 

Welke titel wilt u de Call to action-knop meegeven? U kunt hier kiezen uit Reserveren, Meer 

informatie of Tickets. 
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• Het tabblad Kalender  

 

Figuur 11: het tabblad 'Kalender' 

In dit tabblad kunt u de openingstijden van uw locatie toevoegen. Het is niet verplicht om 

openingstijden in te vullen. Zijn openingstijden niet van toepassing op uw locatie, dan kunt dit 

tabblad overslaan. 

Standaard zijn er geen openingstijden geselecteerd. Wilt u openingstijden toevoegen, klik dan 

op de rode button ‘Nieuwe kalenderregel toevoegen’. Er zijn vijf verschillende manieren waarop 

u uw openingstijden kunt invoeren: specifieke dag, dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks. 

Onder ‘Patroon’ selecteert u via ‘keuze’ welke optie voor u van toepassing is.  

Specifieke dag  

Deze optie selecteert u wanneer een evenement op één specifieke dag plaatsvindt. Denk hierbij 

aan bijvoorbeeld een feest op Koningsdag. U kunt de exacte tijd van opening en sluiten per regel 

toevoegen. 

a) Datum: selecteer hier de datum waarop uw evenement plaatsvindt. 

b) Tijden: voeg de begin- en de eindtijd toe. Is het evenement gedurende de dag kort gesloten, 

dan kunt u hier bijvoorbeeld de openingsuren in de ochtend eerst vermelden en daaronder de 

openingsuren in de middag. 

Organiseert u een evenement dat 2 of 3 dagen duurt (bijvoorbeeld een festival)? Klik dan 

nogmaals op de button ‘Nieuwe kalenderregel toevoegen’ en herhaal bovenstaande voor de 

overige 1 of 2 dagen. 

In het veld opmerkingen kunt u eventueel nog extra info voor de websitebezoeker kwijt. 

Dagelijks  

Deze optie selecteert u wanneer uw locatie dagelijks is geopend. U kunt zowel een begin- als een 

einddatum invoeren (voor als u bijvoorbeeld niet het hele jaar open bent).  

a) Datum: selecteer hier de begindatum en eventueel einddatum van uw locatie. 

b) Tijden: voeg de openingstijden toe. Is uw locatie gedurende de dag kort gesloten, dan kunt u 
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hier bijvoorbeeld de openingsuren in de ochtend eerst vermelden en daaronder de 

openingsuren in de middag. 

NB. Wanneer uw locatie één of enkele dagen per week gesloten is, kiest u bijvoorbeeld de optie 

‘Wekelijks’ (zie hieronder). Daar selecteert u de dagen waarop uw locatie geopend is. 

Wekelijks  

Deze optie selecteert u wanneer uw locatie één of meerdere dagen per week geopend is. U heeft 

de mogelijkheid om te noteren tussen welke data de locatie wekelijks geopend is (bijvoorbeeld 

in het zomerseizoen) en op welke weekdagen (donderdag, vrijdag, zaterdag etc.).  

a) Datum: selecteer hier de begindatum van uw locatie. 

b) Als het gewenst is, kunt u een herhaalpatroon toevoegen. 

c) Selecteer eventueel een einddatum. 

d) Selecteer op welke weekdagen uw locatie/het evenement wekelijks geopend is/terugkeert (u 

kunt meer dan 1 weekdag selecteren wanneer dit van toepassing is, bijvoorbeeld maandag en 

dinsdag). 

e) Tijden: voeg de openingstijden van uw locatie toe. Is uw locatie gedurende de dag kort 

gesloten, dan kunt u hier bijvoorbeeld de openingsuren in de ochtend eerst vermelden en 

daaronder de openingsuren in de middag. 

Maandelijks  

Deze optie selecteert u wanneer uw locatie maandelijks is geopend. U kunt hier specifieke 

instellingen toevoegen, zoals een herhaling per datum of weekdag.  

a) Datum: selecteer hier de begindatum. 

b) Voeg het gewenste herhaalpatroon toe.  

c) Selecteer eventueel een einddatum.  

d) Selecteer de gewenste dagen van de maand, de gewenste weken of de gewenste dagen van de 

week. 

e) Voeg de openingstijden van deze locatie toe. Is uw locatie gedurende de dag kort gesloten, 

dan kunt u hier bijvoorbeeld de openingsuren in de ochtend eerst vermelden en daaronder de 

openingsuren in de middag. 

Jaarlijks  

Deze optie kunt u selecteren wanneer uw locatie of evenement jaarlijks terugkeert. Selecteer 

hiervoor de gewenste maanden waarin de locatie op de website getoond mag worden.  

a) Datum: selecteer een begindatum. 

b) Voeg het gewenste herhaalpatroon toe. 

c) Selecteer een einddatum.  

d) Selecteer de gewenste dag(en) in de maand of de gewenste maand(en). 

e) Voeg de openingstijden van deze locatie toe. Is uw locatie gedurende de dag kort gesloten, 

dan kunt u hier bijvoorbeeld de openingsuren in de ochtend eerst vermelden en daaronder de 

openingsuren in de middag. 

Het is mogelijk om een combinatie van bovengenoemde opties te maken (met ‘Nieuwe 

kalenderregel toevoegen’), zodat er bijvoorbeeld een vast wekelijks patroon kan worden 

ingesteld en daarnaast losse afwijkende dagen. 
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• Het tabblad Media  

 

Figuur 122: het tabblad 'Media' 

In het tabblad Media kunt u foto’s en videobestanden toevoegen. Klik hiervoor op de button 

‘Nieuwe media toevoegen’. Dan verschijnen de volgende opties:   

Bestand uploaden 

Gebruik de optie ‘Bestand uploaden’ om een fotobestand te plaatsen (bestand kiezen).  

Externe link  

Vul hier het linkje in dat verwijst naar een mediabestand (bijv. een linkje van YouTube als u een 

filmpje in plaats van een foto wilt toevoegen). 

Het beeldmateriaal dient uiteraard van goede kwaliteit te zijn (max. 5mb), want het beeld dat u 

van uw locatie laat zien is erg bepalend voor de keuze die een consument maakt. 

Merkt u na het opslaan dat de foto niet helemaal goed in beeld staat op drenthe.nl? Dan kunt u 

dit aanpassen via het focal point. Ga dan terug naar de database, naar het tabblad media van uw 

locatie. Dit kunt u doen via het potloodje dat u rechtst achter uw locatie ziet staan. Dan komt u 

weer bij de tabbladen uit.  

Bij het tabblad media ziet u nu bij elke foto de mogelijkheid staan om een focal point in te 

stellen. Klikt u op de blauwe link ‘Stel focal point in’, dan verschijnt het focal point in uw 

afbeelding (de witte cirkel met daarin een +, zie figuur 13). Met uw muis kunt u het focal point op 

de plek in de foto zetten die altijd zichtbaar moet blijven als er gedeeltes weggesneden worden 

(of wanneer het beeld wordt omgezet voor de mobiele versie van drenthe.nl). Door dit focal 

point in te stellen, wordt uw foto altijd op de mooiste manier getoond, ook op mobiele 

apparaten. Controleer dus altijd of uw foto ook op de mobiele versie van drenthe.nl goed 

getoond word.  

Het focal point kan niet gelijktijdig met het uploaden van uw foto’s worden ingesteld. De 

afbeeldingen moeten eerst een keer zijn opgeslagen. 

NB. Voer bij het tabblad media geen logo’s in. Deze komen doorgaans alleen maar vervormd of 

voor een heel klein deel in beeld. En dat is niet erg aantrekkelijk voor de consument. Heeft u 
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geen goede foto, stuur dan een mailtje naar info@drenthewebsite.nl. Wij hebben beeldmateriaal 

op voorraad, waarvan u gebruik kunt maken. Voert u geen foto in, dan wordt automatisch een 

afbeelding van Google Maps met uw locatie op drenthe.nl getoond. 

 

Figuur 133: het instellen van een focal point 

Naam  

Geef de foto of video hier een naam mee. Deze naam wordt opgeslagen in de beheeromgeving 

en zal ook worden gebruikt op de website als linktekst. Het is daarom belangrijk dat u een 

goede naam aan het bestand geeft, omdat dit uw pagina op drenthe.nl veel beter leesbaar maakt 

voor Google (en andere zoekmachines). Voegt u bijvoorbeeld een foto toe van het terras bij uw 

locatie, noteer dan bijvoorbeeld: ‘Terras bij hotel De Oude Schans”. 

Copyright 

Vul hier in waar het eigendom van de foto ligt (bijvoorbeeld naam van een organisatie, locatie, 

persoon). 

• Het tabblad Prijzen 

 

Figuur 14: het tabblad 'Prijzen' 

mailto:info@drenthewebsite.nl
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Bij dit tabblad kunt u informatie over (toegangs)prijzen invoeren. Klik hiervoor op de rode 

button ‘Nieuwe prijsregel toevoegen’. Heeft u verschillende prijzen voor bijvoorbeeld kinderen 

en volwassenen, dan kunt u deze hier apart invoeren. Bij doelgroep vult u dan eerst 

‘Volwassenen’ in. Heeft u hier een de prijs voor ingevoerd, klik dan op de rode button ‘Nieuwe 

prijsregel toevoegen’ en kies vervolgens voor de doelgroep ‘Kinderen’.  

Bij ‘Prijs toelichting’ kunt u eventueel extra info kwijt over de betalingsmogelijkheden. Maar 

omdat de boeking niet bij ons op de website plaatsvindt, kunt u deze informatie hier gerust 

overslaan. 

Het is niet verplicht om prijzen in te vullen. Zijn ze niet van toepassing op uw locatie, dan kunt 

u het tabblad prijzen overslaan. LET OP: wijzigen uw prijzen, vergeet deze dan ook niet in de 

database van drenthe.nl aan te passen! 

• Het tabblad Kenmerken 

 

Figuur 15: het tabblad 'Kenmerken' 

Dit tabblad is erg belangrijk wanneer u een accommodatie heeft. De gegevens die u hier invult, 

bepalen op welke filters u gevonden wordt op drenthe.nl (bijv. ‘nabij het bos’ of ‘indoor 

zwembad’ e.d.). Onder het kopje ‘Doelgroep’ hoeft u niets in te vullen. Van deze gegevens maakt 

Marketing Drenthe geen gebruik.   

Omdat we geen filters toepassen op overige locaties en bij evenementen, is het bij overige 

locaties en evenementen overbodig het tabblad Kenmerken in te vullen. 
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• Het tabblad SEO 

 

Figuur 146: het tabblad 'SEO' 

Bij dit tabblad is enkel het gedeelte ‘Metadata’ van belang. Vul bij ‘Metatitel’ de naam van uw 

locatie in met daarbij de plaatsnaam. Bij ‘Meta omschrijving’ geeft u in het kort (max 155 tekens) 

een beschrijving van uw locatie. Bij ‘Meta Keywords’ vult u de belangrijke woorden in die 

betrekking hebben op uw locatie, bijvoorbeeld: Pretpark, Atrractiepark, Kinderuitje, Gezinsuitje. 

Door deze 3 velden in te vullen is uw locatie beter vindbaar in zoekmachines als Google en Bing. 

De overige gedeelten ‘Twitter Cards’ en ‘Open Graph’ hoeft u niet in te vullen. 

Nogmaals, voor alle toevoegingen/wijzigingen geldt; vergeet niet om de door ingevulde 

velden op te slaan met de rode button bovenaan elke tabblad (wilt u meerdere tabbladen 

bewerken, dan hoeft u pas bij het laatste tabblad de wijzigingen op te slaan). 

3.2 Evenementen aanmaken 
Het aanmaken van een evenement is bijna identiek aan het aanmaken van een locatie. Klik 

hiervoor in de rode menubalk helemaal links op Evenement onder de kop ‘Content’.  

Klik vervolgens op de rode button ‘+ Toevoegen’ helemaal rechts bovenaan uw scherm en 

doorloop dezelfde stappen als hierboven genoemd bij 3.1 Locaties aanmaken. 
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3.3 Een locatie of evenement bewerken 
Staat uw evenement of locatie al in onze database? En wilt u informatie/foto’s aanpassen of 

toevoegen? Dan kan dat heel gemakkelijk. Selecteer in het dashboard Locaties of Evenementen. 

Klik vervolgens op het potloodje dat u rechts achter uw locatie of evenement ziet staan. Dan 

komt u bij de ingevulde tabbladen van uw evenement of locatie. En hier kunt u vervolgens alle 

informatie aanpassen in alle verschillende tabbladen zoals hierboven genoemd bij 5.1. 

Wijzigt u informatie? Vergeet dan vooral niet om de aanpassingen op te slaan met de rode 

button ‘Opslaan’ rechts bovenaan. 

3.3.1 Verlopen, Gepubliceerd en Niet gepubliceerd 
Verlopen 

Organiseert u een evenement dat 1 x per jaar plaatsvindt of seizoensgebonden is? Dan ziet u, 

wanneer het evenement al heeft plaatsgevonden, een gele balk met daarin de tekst ‘Verlopen’ 

achter uw evenement staan. Vind het evenement het jaar erop weer plaats? Dan hoeft u dit niet 

helemaal opnieuw in te voeren. Als u op 2 plekken de datum aanpast, wordt het evenement 

weer getoond op drenthe.nl.  

Allereerst past u de datum aan in het tabblad ‘Content’ bij ‘Vervaldatum’. Deze datum moet 

altijd in de toekomst liggen. Vervolgens vinkt u in ditzelfde tabblad, iets naar boven, 

‘Gepubliceerd’ aan middels de schuifbanner.  

Daarna gaat u naar het tabblad ‘Kalendergegevens’ en past u ook hier de datum/data aan. 

Hierna zal uw item weer op de status ‘Gepubliceerd’ staan en zichtbaar zijn op drenthe.nl 

Vergeet niet de wijzigingen op te slaan met de rode button ‘Opslaan’ rechtsboven! 

Niet gepubliceerd 

Staat uw locatie of evenement in het overzicht op ‘Niet gepubliceerd’? Dan kunt in het tabblad 

‘Content’ de schuifbutton op groen zetten. Uw item zal dan zichtbaar zijn op drenthe.nl. 

  

Figuur 17: het aanmaken van een nieuw evenement 
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4.1 Uw gegevens op www.besuchdrenthe.nl 
Heeft u een Duitse website en/of landingspagina? Dan kan uw bedrijf wellicht een plaatsje 

krijgen op www.besuchdrenthe.de. Hiervoor kunt u de onderstaande gegevens mailen naar 

duits@marketingdrenthe.nl. Een Duitse vertaler doet dan nog een laatste check, zodat uw 

bedrijf zo goed mogelijk aan de Duitse gast wordt gepresenteerd. 

 Pakkende tekst over uw bedrijf, vertaald in correct Duits 

 Link naar uw Duitse website/landingspagina 

 Eventueel linkjes naar uw Duitse socialmediakanalen 

NB. Plaats uw gegevens dus niet zelf in het Duits in de database. Wij helpen u graag! 

4.2 Engelse Website 
Op dit moment staat de Engelse site nog niet live. Huidige Engelse vertalingen zullen dus niet 

zichtbaar zijn. Wij houden u van deze ontwikkelingen op de hoogte! 

  

http://www.besuchdrenthe.nl/
http://www.besuchdrenthe.de/
mailto:duits@marketingdrenthe.nl
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Onderstaand vindt u een lijst met alle tags, genoemd in 3.1 ‘Locaties toevoegen’. De tags kunnen 

worden gebruikt om bepaalde locaties of evenementen te bundelen, wanneer hier geen 

categorie voor bestaat.  

- atelier 

- cultuur 

- evenement 

- fair 

- fietsen 

- foodfestival 

- hippisch 

- lammetjesdag 

- lentefair 

- mountainbike-evenement 

- mbt-tocht 

- oerbnb 

- tt event 

 

 

 

Komt u er met deze handleiding toch niet helemaal uit? Stuur dan een mailtje naar 

info@drenthewebsite.nl,. Telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 

09.00 uur tot 15.30 uur op telefoonnummer 0521 – 59 32 10. 

mailto:info@drenthewebsite.nl

