VHG verbetert haar
website
De afgelopen maanden is branchevereniging VHG achter de schermen druk bezig geweest
met het vernieuwen en verbeteren van de huidige VHG-website. Er lag een aantal wensen
op tafel, afkomstig van de leden, maar ook vanuit de VHG zelf. Eén van de redenen van
deze vernieuwingen is dat een website een communicatiemiddel is dat constant aangepast
kan en moet worden. VHG wil haar leden een meer actieve site bieden en één die nog
overzichtelijker is. Meer dan ooit heeft VHG met deze vernieuwde website een site ontwik-

Verder: Om de site overzichtelijker te
maken is er een zogenaamd klikpad
ingebouwd, zodat u als bezoeker te allen
tijde precies kunt zien waar u zich bevindt
op de website. (afbeelding 1)
De betaalde banners op de homepage
laden separaat van de website zodat de
VHG informatie sneller beschikbaar is,
dit heeft tot gevolg dat de site in zijn
geheel sneller is. Verder zal de site meer
up-to-date zijn: Dat houdt in dat wij
constant nieuwsfeiten, verenigingsactiviteiten of nieuwe projecten onder
de aandacht willen brengen. Zo is de
homepage actiever: het nieuwsblok is
breder, waardoor er meer ruimte is voor
nieuws. (afbeelding 1)
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Ledennet

Algemene homepage
Publieke gedeelte. De algemene homepage
is de openingspagina van de VHG-site.
Eén van de belangrijkste veranderingen is
hier meteen goed te zien: De vakgroepen
staan apart vermeld en zijn direct klikbaar
naar de eigen pagina van de vakgroepen.
(afbeelding 1)
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Op het ledennet, het besloten gedeelte
voor alleen de VHG-leden, is ook het
één en ander veranderd. Zo staat er
een buienradar op de homepage van de
ledensite. (afbeelding 2) Het ledennet
heet overigens vanaf nu het Ondernemersloket voor leden. Zo is het ondernemershandboek geïntegreerd in de site en
helemaal up-to-date gebracht en aangepast.
In de algemene site linken bepaalde
pagina’s via een banner door naar een
pagina of document op de ledensite.
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keld die gericht is op haar leden. Hieronder vindt u enkele verbeteringen op een rijtje.

(afbeelding 4) Deze is dan enkel via een
banner met login alleen voor leden
bereikbaar. De niet-leden worden naar
een pagina gestuurd met informatie over
de VHG en hoe eventueel lid te worden.
Hierdoor geven wij direct aan dat leden
meer informatie krijgen en dat is één van
de meerwaarden van het lidmaatschap.
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Verder
Doordat de betaalde banners op de
vervolgpagina’s voortaan onderaan de
pagina’s staan, ontstaat er een groter
tekstveld. (afbeelding 3) In de linkerkolom
van de pagina staat nu overzichtelijk de
zogeheten navigatiestructuur. Hier ziet u
waar u bent in het menu en waar u nog
verder heen kunt. (afbeelding 3) Er is een
nieuwsarchief aangemaakt. (afbeelding 3)
Er wordt een aantal nieuwsberichten
getoond, oudere berichten belanden
automatisch in het nieuwsarchief,
die u altijd kunt inzien.
Een ander punt is dat u relevante nieuwsberichten ook terug kunt vinden onder
de afdelingen en vakgroepen. Verder is er
een algemene kalender voor leden en nietleden. De leden krijgen echter wel meer
informatie te zien over de evenementen,
vergaderingen etc. die op de kalender
staan. Op het ledennet is er ook per
vakgroep of afdeling een kalender.
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