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1. Hoe log je in? 
 

Stap 1: Surf naar https://www.oxfamwereldwinkels.be/wp-admin 

Stap 2: Vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in.  

 

 

Stap 3: Log in door op de groene knop “Inloggen” te klikken. 

 

  

Waar vind ik mijn gebruikersnaam en wachtwoord? 

Je ontving je gebruikersnaam in je mailbox, alsook een link om je wachtwoord in te 

stellen. Vind je deze e-mail niet? Contacteer dan de Infolijn via infolijn@oww.be. 

Wachtwoord vergeten?  

Klik op de blauwe link ‘Wachtwoord vergeten?’, net onder de groene knop ‘inloggen’. Je 

ontvangt dan een e-mail met een link op jouw winkelmailadres. Klik op deze link om een 

nieuw wachtwoord in te stellen. Vind je deze e-mail niet? Contacteer dan de Infolijn via 

infolijn@oww.be. 

https://www.oxfamwereldwinkels.be/wp-admin
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2. Hoe pas ik de gegevens van mijn winkel/groep aan?  

(naam, adres, openingsuren en contactgegevens) 
 

Eens je ingelogd ben, krijg je onderstaand scherm te zien. 

Stap 1: Navigeer in het menu naar “Winkels” 

 

Stap 2: Ga met je muis hangen boven je winkel, je krijgt de optie om te kiezen tussen 

“Bewerken, Snel bewerken of bekijken”. Kies voor “Bewerken”. 

 

 

 

!!! BELANGRIJK !!!  

SLA REGELMATIG JE VOORUITGANG OP 

Wil je je aanpassingen opslaan? Klik dan op de groene knop “Publiceren” of “Bijwerken”. 
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Stap 3: Je kan de naam van je winkel/groep wijzigen. Deze is correct en wij raden aan om 

hier niet aan te komen zonder de Infolijn te informeren over deze wijziging. 

Stap 4: Pas je winkel/groepsgegevens aan. Klik de drie tabbladen één voor één aan en pas 

aan. Zorg ervoor dat deze drie tabs ingevuld zijn en up-to-date blijven.  

1. Locatie 

Vul het adres van je wereldwinkel of het adres van het lokaal van jouw 

vrijwilligersgroep in. 

2. Openingstijden 

Druk op het kruisje om aan te geven dat jullie die dag gesloten zijn. Druk op het plus 

teken om deze dag terug actief te maken. Selecteer je openings- en sluitingsuur in de 

dropdown-lijst. 

 
3. Contactinfo 

Vul je telefoonnummer, e-mailadres en/of de link naar je webshop in. Deze zouden 

normaalgezien reeds correct moeten zijn ingevuld. 

Vergeet niet op te slaan door op de groene knop ‘publiceren’ te klikken (zie kaderstuk p. 4). 

 

  

mailto:infolijn@oww.be?subject=Wijziging%20winkelnaam%20op%20oww.be
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3. Hoe geef ik de diverse diensten en producten van mijn 

winkel/groep online weer? 
 

Stap 5: Vul de velden aan in de tabs “Nieuws en informatie” (a), “Sociale media en 

nieuwsbrief” (b), “Foto’s” (c) en “Maatschappelijke zetel” (d) onder de vetgedrukte titel 

“Overzicht winkel”. 

 

 

5a Onder het tabje “Nieuws en informatie” 

De informatie die je invult in deze tab verschijnt onder de gegevens op jouw pagina. Hier 

geef je dus de belangrijkste informatie weer die bezoekers van jouw winkel/groepspagina 

zeker niet mogen missen. Je kan deze tab beschouwen als de homepage van jouw winkel. 
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5a.1: Voeg de titel toe van je tab. Bvb. “winkelinfo” of “homepage”.  

–––

 

5a.2: Voeg de inhoud toe van je tab in de teksteditor “Inhoud”. Dit doe je door blokken toe te 

voegen. Klik op de groenen knop “Blok toevoegen” en maak je keuze uit de 

voorgeformatteerde inhoudsblokken.  

Je kan kiezen uit “Tekstblok” (kies dit voor standaard tekst), “Afbeelding”, “Video”, “2 velden”, 

“promotieblok”, “tekst + afbeelding”, “producten”, “tekst + map” of “map”. Hang met je muis 

over één van deze blokken binnen het zwarte kader om te zien hoe dit soort blok eruit zal 

zien op de website zelf. Klik op de gewenste optie. 

Je kan meerdere inhoudsblokken toevoegen. Door met de blokken te spelen kan je een 

mooie pagina opbouwen. 

 

 

5a.4: Stel de primaire afbeelding voor je winkel/groep in. Klik op “Uitgelichte afbeelding 

kiezen” en laad een mooie foto op van de buitengevel van jouw winkel. 

Zie kaderstuk op p. 7 voor bijkomende uitleg hoe je een foto kan uploaden.  

 

Hoe zien deze inhoudsblokken er uit? 

Ga naar “6. Soorten inhoudsblokken”. 

Hoe kan ik activiteiten toevoegen? 

Om een activiteit toe te voegen aan je pagina (en aan de overkoepelende 

activiteitenkalender), moet je deze eerst aanmaken. Ga naar “4. Hoe een activiteit 

aanmaken”. 
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Afbeelding toevoegen 

Klik linksbovenaan op het tabje “Bestanden uploaden”. 

Klik op “bestanden selecteren” en selecteer de juiste afbeelding op jouw computer (of 

sleep je foto in het kader). 

 

Klik op de net geüploade afbeelding om deze te selecteren. 

 

Vervolgens krijg je de optie om deze afbeelding effectief te kiezen. Dit doe je door op de 

groene “(Uitgelichte) afbeelding kiezen” knop te klikken. 

Afbeelding verwijderen? Klik op “Uitgelichte afbeelding verwijderen”. 
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5b Onder het tabje “Social media en nieuwsbrief” 

 

5b.1: Klik op het tab “Sociale media en nieuwsbrief”. 

5b.2: Vul de link naar de Facebook-pagina, Twitter-profiel en Instagram-profiel van jouw 

winkel in op de juiste plaats. Indien je geen pagina op een platform beschikt kan je dit open 

laten. 

5b.3: Voeg de inschrijvingslink voor je nieuwsbrief toe.  

In Mailchimp kan je een inschrijvingspagina aanmaken en de link kopiëren (in fluogeel 

hieronder). 

 

  

https://mailchimp.com/help/add-a-signup-form-to-your-website/
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5c Foto’s 

 

5c.1: Ga naar de Foto’s tab 

Hier kan je foto’s toevoegen aan je Slideshow (jouw primaire, uitgelichte afbeelding 

rechtsboven op je pagina wordt dan een slideshow) of Galerij (reeks afbeeldingen onderaan 

je pagina). 

We raden aan om in je Slideshow winkelbeelden toe te voegen van je winkelgevel of 

winkelinterieur. In je Galerij kan je sfeerfoto’s kwijt van vrijwilligers en activiteiten. 

5c.2: Om een afbeelding toe te voegen druk je op de groene knop “Afbeelding toevoegen”. 

Zie kaderstuk ‘afbeelding toevoegen’ op p. 10. Je kan op deze manier meerdere 

afbeeldingen toevoegen. Wil je een afbeelding verwijderen? Hang/hover dan met je muis 

over een blok en druk dan op het min teken dat rechts tevoorschijn komt. 

 

 

 

!!! BELANGRIJK !!!  

SLA REGELMATIG JE VOORUITGANG OP 

Wil je je aanpassingen opslaan? Klik dan op de groene knop “Publiceren” of “Bijwerken”. 
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Afbeelding toevoegen 

Klik linksbovenaan op het tabje “Bestanden uploaden”. 

Klik op “bestanden selecteren” en selecteer de juiste afbeelding op jouw computer (of 

sleep je foto in het kader). 

 

Klik op de net geüploade afbeelding om deze te selecteren. 

 

Vervolgens krijg je de optie om deze afbeelding effectief te kiezen. Dit doe je door op de 

groene “Selecteer”-knop te klikken. 

Afbeelding verwijderen  

Hang met je muis over de te verwijderen afbeelding. Rechts van de afbeelding verschijnt 

een minteken. Navigeer hiernaartoe (er verschijnt “Verwijder regel”) en klik het minteken 

aan. Bevestig met “Verwijderen”. Je kan dit niet ongedaan maken. 
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5d Maatschappelijke zetel 

Deze informatie is reeds ingegeven en hoef je niet aan te passen. Wijzigt je 

maatschappelijke zetel of is deze niet correct? Laat dit dan ook zeker weten aan de Infolijn.  

 5e Extra tabs  

Elke winkel heeft de mogelijkheid om twee extra tabs aan te maken. In deze tabs kan je 

extra info kwijt over bepaalde diensten die jouw winkel aanbiedt zoals workshops of 

lesmateriaal voor scholen en verenigingen. 

 

Indien je deze tab niet invult, zal deze niet verschijnen. 

5e.1: Voeg de titel toe van je tab. Bvb. “scholenwerking” of “aanbod voor bedrijven”.  

5a.2: Voeg de inhoud toe van je tab in de teksteditor “Tekstblok”. 

Inspiratie: https://www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/leuven of 

https://www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/boortmeerbeek 

 

 

  

!!! BELANGRIJK !!!  

SLA REGELMATIG JE VOORUITGANG OP 

Wil je je aanpassingen definitief opslaan? Klik dan op de groene knop “Publiceren” of 

“Bijwerken”. 

 

mailto:infolijn@oww.be?subject=Wijziging%20maatschappelijke%20zetel
https://www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/leuven
https://www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/boortmeerbeek
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4. Hoe maak ik een activiteit aan voor mijn winkel? 
 

Stap 1: Navigeer naar “Activiteiten” in het menu. 

 

Stap 2: Om een nieuwe activiteit aan te maken klik je op “Toevoegen Activiteit”. 

 

Stap 3: Voeg hier de titel toe van je activiteit. 

Stap 4: Vul zeker de inhoud aan van de 4 tabs, klik op elke tab om de bijhorende inhoud aan 

te vullen.  

Tab: Praktische info 

Stap 5: Vul alle velden van de afzonderlijke tabs zo goed mogelijk aan. De velden met een 

rood sterretje zijn verplicht. 
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Tab: Beschrijving 

 

Stap 6: Voeg de inhoud toe van je tab in het vak “Beschrijving”. Dit doe je door blokken toe 

te voegen. Klik op de groenen knop “Blok toevoegen” en maak je keuze uit de 

voorgeformatteerde inhoudsblokken. Hang met je muis over één van deze blokken binnen 

het zwarte kader om te zien hoe dit soort blok eruit zal zien op de website zelf. Klik op de 

gewenste optie. 

Je kan meerdere inhoudsblokken toevoegen. Door met de blokken te spelen kan je een 

mooie pagina opbouwen. 

 

  

!!! BELANGRIJK !!!  

SLA REGELMATIG JE VOORUITGANG OP 

Wil je je aanpassingen definitief opslaan? Klik dan op de groene knop “Publiceren” of 

“Bijwerken”. 

 

Hoe zien deze inhoudsblokken er uit? 

Ga naar “6. Soorten inhoudsblokken”. 
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Stap 7: Heb je per ongeluk een blok te veel toegevoegd? Of wil je een blok voor een ander 

blok plaatsen? Hang met je muis over een blok, dan krijg je plus- en minknopjes te zien, 

zoals hieronder op de afbeelding. Door op de plus te klikken kan je een blok aanmaken voor 

het huidige blok. Door op de min te klikken kan je een blok verwijderen. Het klein pijltje naar 

boven is om een blok dicht of open te klappen. We raden je aan om dit steeds open te laten. 

 

 

Tab: Organisator 

Stap 1: Vul alle inhoud aan. Opgelet: standaard worden de gegevens van jullie winkel 

ingevuld. Vervang / verwijder dit indien de organisator iemand anders is. 

 Stap 2: De link naar de website van de organisator pas je aan door op het potloodje te 

klikken. 
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Plaats de link in het veld “URL” (3). Gebruik hiervoor de juiste structuur 

(https://www.voorbeeld.be). Vul de ‘linktekst’ in (3). Pro-tip: vul hier relevante tekst in die 

duidelijk zegt wat de lezer te zien zal krijgen na het klikken. Bijvoorbeeld “Lees alles over 

Voorbeeld” (en niet “klik hier” of “lees meer”). Voeg de link finaal toe door te drukken op de 

groene knop “Link toevoegen” (4). 

 

 

Tab: Doelgroep 

Stap 1: Selecteer de doelgroep tab 

 Stap 2: Vul de beschrijving van de doelgroep aan 

 

 

https://www.voorbeeld.be/
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Stap 8: Voeg tags toe aan je activiteit, gebruik hiervoor enkele kernwoorden.  

Tags zijn een soort van labels/kaartjes die je kunt hangen aan je activiteit. Als de bezoeker 

dan op een specifieke tag klikt, verschijnt er een overzicht met alle berichten met die 

specifieke tag. Dit is dus een hele handige manier om gerelateerde activiteiten en berichten 

te groeperen. Het is ook slim om dit beperkt te houden. Organiseer je bijvoorbeeld een 

Fairtrade@Home met chocolade in Ternat, dan zijn goede tags: Fairtrade@Home en 

chocolade. 

Stap 9: Voeg je activiteit toe aan één of meerdere categorieën.  

Indien je meerdere categorieën selecteer zal je de optie krijgen om één van categorieën 

primair te maken. De primaire categorie is diegene die waar de activiteit het best bij past. Dit 

is van belang om de beste resultaten te tonen aan de bezoekers. Als de een bezoeker deze 

categorie selecteert in de filter, dan zal deze activiteit getoond worden. 

Stap 10: Voeg zeker een uitgelichte afbeelding toe voor je activiteit. Dit is verplicht. Klik op 

“Uitgelichte afbeelding kiezen”. Zie kaderstuk op p. 7. 

!!! BELANGRIJK !!!  

SLA REGELMATIG JE VOORUITGANG OP 

Dit kan je door op de grijze knop “Concept opslaan” te drukken (1). Deze knop gebruik je 

enkel om je wijzigingen voorlopig op te slaan. Vervolgens kan je de gemaakte wijzigingen 

bekijken via de knop ‘Voorbeeld’. 

Wil je je aanpassingen definitief opslaan? Klik dan op de groene knop “Publiceren” of 

“Bijwerken”(2). 
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Stap 12: Wil je een foutieve activiteit verwijderen? Hover/hang dan met je muis over de 

activiteit en druk op de rode tekst “Prullenbak”. Activiteiten uit het verleden worden 

automatisch verborgen voor bezoekers, dus die hoef je niet noodzakelijk naar de prullenbak 

te verplaatsen. 

 

 

  

Pro-tip: je activiteit bewaren, maar nog niet publiceren 

Ben je je activiteit nog aan het aanvullen, maar wil je al eens opslaan? Druk dan op de 

blauwe tekst “Bewerken”. Wanneer je dit doet, krijg je de keuze tussen “Openbaar”, 

“Beschermd met wachtwoord” of “Privé”. Kies voor Privé. Op deze manier is je activiteit 

tijdelijk niet te zien op de live website. Wil je een voorbeeld zien van je activiteit? Druk dan 

op de grijze knop “Voorbeeld”. 

 

Wil je je vooruitgang opslaan? Druk dan op de groene “Publiceren” knop (11). 

BELANGRIJK: Heb je je activiteit tijdelijk opgeslagen als “Privé”, ben je klaar met alle 

inhoud toe te voegen en wil je de activiteit zichtbaar maken op de live website? Dan moet 

je dit opnieuw bewerken en terug instellen als “Openbaar” en opslaan. 
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5. Hoe voeg ik een nieuwsblog toe? 
 

Zodra je deze functie in gebruik neemt door een eerste bericht aan te maken zal de tab 

‘nieuws’ verschijnen op jouw pagina. Je kan nieuwsberichten (en activiteiten) ook doorposten 

op de ‘homepage’ van je pagina. 

 

 

 

Stap 1: Navigeer naar “Nieuwsblog” in het menu. 
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Stap 2: Om een nieuw nieuwsbericht aan te maken druk je op de knop “Nieuw bericht”. 

 

 Stap 3: Voeg hier de titel toe van je bericht. 

  

Stap 4: Voeg de korte beschrijving toe van je bericht. Dit is de korte tekst dien in maximum 

2-3 zinnen je artikel beschrijft. Wees zo concreet, duidelijk en kort mogelijk. 

Stap 5: Voeg hier de inhoud van je bericht toe in het vak “Inhoud van het artikel”.  

Dit doe je door blokken toe te voegen. Klik op de groenen knop “Blok toevoegen” en maak je 

keuze uit de voorgeformatteerde inhoudsblokken. Hang met je muis over één van deze 

blokken binnen het zwarte kader om te zien hoe dit soort blok eruit zal zien op de website 

zelf. Klik op de gewenste optie. 

Je kan meerdere inhoudsblokken toevoegen. Door met de blokken te spelen kan je een 

mooie pagina opbouwen. 

 

Heb je per ongeluk een blok te veel toegevoegd? Of wil je een blok voor een ander blok 

plaatsen? Hang met je muis over een blok, dan krijg je plus- en minknopjes te zien, zoals 

hieronder op de afbeelding. Door op de plus te klikken kan je een blok aanmaken voor het 

huidige blok. Door op de min te klikken kan je een blok verwijderen. Het klein pijltje naar 

boven is om een blok dicht of open te klappen. We raden je aan om dit steeds open te laten. 

Hoe zien deze inhoudsblokken er uit? 

Ga naar “6. Soorten inhoudsblokken”. 
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Stap 6: Voeg je activiteit toe aan één of meerdere categorieën.  

Indien je meerdere categorieën selecteer zal je de optie krijgen om één van categorieën 

primair te maken. De primaire categorie is diegene die waar de activiteit het best bij past. Dit 

is van belang voor de beste resultaten te tonen aan de bezoekers. Als de een bezoeker deze 

categorie selecteert in de filter, dan zal deze activiteit getoond worden. 

Stap 7: Voeg tags toe aan je activiteit, gebruik hiervoor enkele kernwoorden.  

Tags zijn een soort van labels/kaartjes die je kunt hangen aan je activiteit. Als de bezoeker 

dan op een specifieke tag klikt, verschijnt er een overzicht met alle berichten met die 

specifieke tag. Dit is dus een hele handige manier om gerelateerde berichten te groeperen.  

 

Stap 8: Kies een uitgelichte afbeelding voor je bericht. Dit is verplicht. Klik op “Uitgelichte 

afbeelding kiezen”. Zie kaderstuk op p.18.  
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!!! BELANGRIJK !!!  

SLA REGELMATIG JE VOORUITGANG OP 

Dit kan je door op de grijze knop “Concept opslaan” te drukken (1). Deze knop gebruik je 

enkel om je wijzigingen voorlopig op te slagen. Vervolgens kan je de gemaakte 

wijzigingen bekijken via de knop ‘Voorbeeld’. 

Wil je je aanpassingen definitief opslaan? Klik dan op de groene knop “Publiceren” of 

“Bijwerken”(2). 

 

Pro-tip: je activiteit bewaren, maar nog niet publiceren 

Ben je je activiteit nog aan het aanvullen, maar wil je al eens opslaan? Druk dan op de 

blauwe tekst “Bewerken”. Wanneer je dit doet, krijg je de keuze tussen “Openbaar”, 

“Beschermd met wachtwoord” of “Privé”. Kies voor Privé. Op deze manier is je activiteit 

tijdelijk niet te zien op de live website. Wil je een voorbeeld zien van je activiteit? Druk dan 

op de grijze knop “Voorbeeld”. 

 

Wil je je vooruitgang opslaan? Druk dan op de groene “Publiceren” knop (11). 

BELANGRIJK: Heb je je activiteit tijdelijk opgeslagen als “Privé”, ben je klaar met alle 

inhoud toe te voegen en wil je de activiteit zichtbaar maken op de live website? Dan moet 

je dit opnieuw bewerken en terug instellen als “Openbaar” en opslaan. 
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6. Soorten inhoudsblokken 
 

6.1 Teksteditor 

6.1.1: Deze velden werken net als in word. Hang met je muis over een icoon om te zien wat 

dit exact doet. 

6.1.2: Met deze 5 knoppen kan je een intro tekst en knoppen toevoegen in je tekst. 

De vijf opties zijn: 

 Intro tekst toevoegen. 

 Groene knop met witte tekst toevoegen. 

 Transparante knop met groene tekst toevoegen. 

 Knop bestaande uit enkel groene tekst toevoegen. 

 Groene webshop knop toevoegen. 
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6.2 Video 

6.2.1: Als je een video wil toevoegen, dien je in dit veld gewoon de YouTube-link te plakken. 

 

 

 6.3 Activiteiten of producten toevoegen 

 6.3.1: Klik op het veld waar de tekst “Selecteer” in staat. 

 6.3.2: Na enkele seconden zijn de activiteiten ingeladen en kan je zoeken naar je activiteit. 

 6.3.3: Selecteer je activiteit door er in de lijst op te klikken. 

 

 

 

 

 6.4 Een knop met een link toevoegen 

 6.4.1 Druk op “Selecteer link” om de link achter deze knop toe te voegen. 
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 6.4.2 Hier voer je de url/link in. Vergeet de “http://” niet voor het webadres te zetten. 

6.4.3 Hier kan je de tekst van de link zelf aanpassen. Schrijf een relevante tekst die duidelijk 

uitlegt wat de lezer te zien zal krijgen. Slechte voorbeelden zijn “Klik hier” of “Lees meer”. 

Goede voorbeelden zijn “Lees de details van onze Palestijnse promo” of “Kom alles te weten 

over Dopper”. 

6.4.4 Wil je ervoor zorgen dat de link in een nieuw tabblad opent? Vink dit dan zeker aan. 

6.4.5 Hier kan je zoeken naar een pagina die zich op de website oxfamwereldwinkels.be zelf 

bevindt.  

6.4.6 Selecteer hier een pagina van de website zelf. (Optioneel) 

6.4.7 Om de link toe te voegen, klik op de groene “Link toevoegen” knop. 
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6.5 Tabel toevoegen. 

 6.5.1 Druk op deze plus iconen om een kolom toe te voegen. 

 6.5.2 Druk op deze plus iconen om een rij toe te voegen. 

 Druk op de min iconen om een rij of kolom te verwijderen. 

 Klik op een veld om tekst toe te voegen.  

 

 

 


