Eindeloze mogelijkheden met het zoekscherm van GroenGelinkt
Steeds meer organisaties maken gebruik van het GroenGelinkt zoekscherm. Bezoekers
van jouw website vinden snel en gemakkelijk een passende activiteit of les van
organisaties uit jouw netwerk.
“Wij hebben gekozen voor GroenGelinkt, want waarom zou je zelf iets opnieuw
ontwikkelen? GroenGelinkt is lokaal op maat te maken.” Aldus Mieke Klerk van de
Natuur Gids Alkmaar.
GroenGelinkt doet er alles aan om integratie in jouw website gemakkelijk en vlot te laten
verlopen, passend bij jouw wensen.
Wij vinden het belangrijk dat jij jouw doelgroep optimaal kan bedienen via je website.
Jouw doelstellingen vertalen we naar een plan van aanpak voor maatwerk integratie,
waarin vormgeving, zoekfilters, doelgroepen, etc. aanpasbaar zijn.
Desgewenst kunnen wij de rol van opdrachtgever richting je websitebouwer overnemen
om het integratieproces zo gemakkelijk mogelijk te maken en je geheel te ontzorgen.
Mieke Klerk: “GroenGelinkt heeft ons heel erg goed geadviseerd en geholpen bij het
realiseren van de Natuur Gids Alkmaar. Ik raad het andere gemeenten zeker aan. Dat
het Alkmaarse aanbod via GroenGelinkt ook op landelijke websites te vinden is, zien wij
als een mooie bonus.”

En nu in de praktijk
Het GroenGelinkt zoekscherm is flexibel en gemakkelijk aanpasbaar. Aan de hand van
een korte uitleg en veel voorbeelden uit de praktijk geven we je een idee van de
mogelijkheden.
Het instaleren en aanpassen van het GroenGelinkt zoekscherm vraagt enige kennis van
php. De componenten en de installatiehandleiding zijn open source en gratis te
downloaden via onze wiki.
Wil je iets geheel anders? Hulp nodig? Neem contact met ons op en we denken graag
met je mee. Mail naar: help@GroenGelinkt.nl of bel 0900 - GELINKT (0900 - 43 54 658)
(2ct/min).

1. Standaardversie zoekscherm voor PO, VO, KO
Het standaard zoekscherm is vooral handig voor organisaties die snel en zonder
maatwerk de hele collectie van GroenGelinkt willen opnemen op hun site en al het
aanbod in Nederland voor kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs
toegankelijk willen maken voor de eindgebruiker.
Je neemt het standaard zoekscherm een-op-een over, dus inclusief de standaard
kleurstelling, lettertype, logo, enz.
Zoekscherm:

Zoekresultaten:

2. Standaardversie zoekscherm voor Algemeen publiek
Dit standaard zoekscherm is vooral handig voor organisaties die snel en zonder
maatwerk de hele collectie van GroenGelinkt voor algemeen publiek willen opnemen op
hun site. Dit zoekscherm toont geen leermiddelen en achtergrondinformatie. Het
zoekscherm toont alleen activiteiten voor jong tot oud, locaties, organisaties en
documentatie geschikt voor deze doelgroep.
Let op: het is niet mogelijk om op 1 webpagina 2 verschillende zoekschermen (voor
verschillende doelgroepen of thema’s) te plaatsen.
Zoekscherm:

Zoekresultaten:

3. Standaardversie zoekscherm aangepast in je eigen huisstijl
Pas de vormgeving van het zoekscherm aan in je eigen huisstijl, zoals bijvoorbeeld de
website van NME Makelaar laat zien. Kleuren van lijnen, letters, achtergrond en
lettertypes zijn allen aan te passen. Zelfs het logo van GroenGelinkt mag je weglaten!
Het voordeel is een optimale gebruikerservaring en klantenbinding met jouw organisatie.
De betrouwbare GroenGelinkt zoektechnologie maakt het mogelijk.

4. Alleen aanbod van jezelf of jouw netwerk tonen
Met GroenGelinkt kun je eenvoudig een lokale portal voor natuureducatie creëren. Een
voorbeeld hiervan is de site van de Natuur Gids Alkmaar. Hierop worden alleen de
natuuractiviteiten van de lokale organisaties getoond. Het voordeel: goede
zoektechnologie, lage kosten, volledige controle welk aanbod wordt getoond en een
gebruiksvriendelijke invoeromgeving.
Elke organisatie met educatief aanbod in GroenGelinkt heeft een unieke code. Met deze
code kun je ook alleen je eigen aanbod tonen. Het is ook mogelijk om je eigen aanbod te
markeren met een kleur om zo extra aandacht te trekken.

5. Aanbod uit een regio tonen
Stel dat je als organisatie alleen het educatieve aanbod wilt tonen dat wordt aangeboden
in jouw regio of werkgebied. Bij het integreren van het zoekscherm kun je het zoekfilter
locatie + straal vooraf instellen. Jouw websitebezoeker zoekt dan niet in het gehele
landelijke aanbod, maar alleen dat aanbod dat wordt aangeboden in het geselecteerde
gebied. Het aanbod bestaat uit zowel lokale als landelijke aanbieders die bijvoorbeeld
een gastles op school aanbieden.
Naast het instellen van het locatiefilter kun je er ook voor kiezen om de weergave van
de zoekresultaten direct te tonen op de kaart in plaats van in de lijstweergave.
Hieronder een voorbeeld van de website www.lekkergroendoen.nl waarin het
GroenGelinkt zoekscherm alleen resultaten weergeeft in Venlo met een straal van vijftien
kilometer met behulp van kaartweergave.
Door middel van de zoekfilters in het linkermenu kan de eindgebruiker de resultaten
verder specificeren.

6. Aanbod op een specifiek thema tonen
In punt 5 lieten we zien hoe je GroenGelinkt gebruikt om alleen resultaten weer te geven
op basis van locatie. Je kan GroenGelinkt ook gebruiken om alleen educatief aanbod te
tonen op basis van 1 of meer thema’s. Bij het integreren van het standaard zoekscherm
laat je in dat geval meerdere thema’s en/of subthema’s weg.
Dit is erg handig als je een thematische site beheert en daar relevant educatief aanbod
aan wilt toevoegen, of als je een geheel nieuwe thematische educatieve webportal wilt
creëren.
Hieronder een voorbeeld van de website www.watereducatie.nl. Deze site toont alleen
het aanbod dat relevant is voor het thema Water.

Voor het thema water, voeding en dierenwelzijn zijn losse zoekschermen voor de
doelgroep onderwijs en kinderopvang te downloaden. Binnen deze zoekschermen kun je
zoekresultaten verfijnen met specifieke subthema’s.
Wil je graag een thematisch zoekscherm met eigen subthema’s voor jouw onderwerp?
Neem contact met ons op over de mogelijkheden!

7. Aanbod voor een specifieke doelgroep tonen
Het standaard GroenGelinkt zoekscherm toont aanbod voor primair onderwijs (PO),
voortgezet onderwijs (VO) en kinderopvang (KO). Bij integratie in een website is het
mogelijk om een of twee doelgroepen weg te laten. De Natuur Gids Alkmaar laat
bijvoorbeeld geen aanbod voor de kinderopvang zien. Juist verder specificeren kan ook.
Laat bijvoorbeeld alleen aanbod zien voor het VMBO.
Bij het integreren van het standaard zoekscherm voor Algemeen Publiek kun je ervoor
kiezen om alleen het aanbod voor een specifieke leeftijdsgroep te tonen. Zo kun je het
educatieve aanbod optimaal laten aansluiten bij de doelgroep van jouw website.

8. Alleen specifiek type aanbod tonen
In de standaard zoekschermen van GroenGelinkt kan je tabbladen weglaten om
bijvoorbeeld alleen leermaterialen te tonen, maar niet de tabbladen activiteiten, locaties,
organisaties, etc. Een voorbeeld hiervan is de website BiologiePlus School van het NIBI.
NIBI heeft ook de doelgroepen voortgezet onderwijs en kinderopvang weggelaten omdat
deze doelgroepen niet relevant zijn binnen deze site.

Bij het integreren van het zoekscherm kan je er ook voor kiezen om een ander tabblad
met zoekresultaten te openen ten opzichte van de standaard. Bijvoorbeeld standaard het
tabblad met activiteiten voor het onderwijs openen in plaats van leermiddelen. Zo laat je
de content zien die voor jouw doelgroep het meest belangrijk en relevant is.

9. Personaliseer de zoekfilters
Enkele aanpassingsmogelijkheden van de zoekfilters in het linkermenu zoals thema en
locatie zijn hierboven besproken. Ook de andere zoekfilters uit het linkermenu zijn naar
eigen behoefte aan te passen. Zo is het mogelijk om de indeling van de verschillende
zoekfilters aan te passen, bepaalde zoekfilters weg te laten, waarden vooraf in te stellen
of zelfs nieuwe zoekfilters toe te voegen.
Het toevoegen van nieuwe zoekfilters is mogelijk door gebruik te maken van de
beschikbare informatie ingevoerd in Groengelinkt. Een voorbeeld hiervan is te vinden op
de website van: www.lekkergroendoen.nl, die een extra zoekfilter heeft toegevoegd
genaamd ‘afstand’ op basis van de geografische gegevens aanwezig in GroenGelinkt.

10. Personaliseer beschikbare functies
GroenGelinkt kent ook functies zoals het weergeven van Expertscores (groene sterren
voor kwaliteit leermiddelen primair onderwijs), waarderingen (gele sterren van
gebruikers), favorieten bewaren en geeft suggesties op basis van jouw zoekopdracht
(Bekijk ook). Zie onderstaande detailpagina uit GroenGelinkt. Bij het integreren van
GroenGelinkt in je website kun je ervoor kiezen om deze functies te verwijderen.

11. Nog meer maatwerk nodig?
Met bovenstaande voorbeelden hebben we de flexibiliteit van de GroenGelinkt
zoekschermen laten zien, zowel qua uiterlijk als functionaliteit. Het zoekscherm kun je
optimaal laten aansluiten bij de doelen en doelgroep van jouw website en we denken
graag met je mee om een keus te maken uit alle mogelijkheden en helpen jou bij een
snelle en succesvolle realisatie ervan.
Zoek je nog meer maatwerk? In dat geval kun je gebruik maken van onze Service API.
Je bouwt je eigen zoeksysteem, beheert wellicht een eigen collectie, maar vraagt ook
gegevens op uit de GroenGelinkt database om te tonen binnen jouw omgeving.
Een voorbeeld hiervan is de website van ANMEC, het Amsterdamse Natuur en Milieu
Educatie Centrum. In de zoekresultaten zie je eerst het eigen aanbod van ANMEC, dan
het aanbod van Amsterdamse organisaties en daarna relevant aanbod uit de landelijke
collectie van GroenGelinkt.
Ook hebben zij eigen benamingen voor thema’s en werkvormen waarin GroenGelinkt (op
dit moment) niet voorziet.

