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Instructie bericht plaatsen Samendriel.nl 

1. Klik rechtsonder op samendriel.nl op Plaatsen bericht. Of gebruik: 
www.samendriel.nl/login 

 
 

2. Vul  inloggegevens in. 
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3. Klik op berichten en daarna op nieuw bericht. 
Je kunt ook verschillende berichten zien die al aangemaakt zijn en die je wilt 
wijzigen. 
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4. Graag de volgende onderdelen invullen voor goede presentatie op de site. Overige 
mag je natuurlijk even kijken maar is fijn als je dat niet wijzigt. Vooral onderaan liever 
niets wijzigen. 

 

 

A. Uiteraard een titel: lekker pakkend en compact 
B. Tekst en andere inhoud 

Je kunt gewoon beginnen met typen. Als je bijvoorbeeld een afbeelding er bij wilt 
kun je op het “+” teken klikken dan zie je de mogelijkheid daarvoor. (de afbeelding 
die je hier kiest zie je niet direct bij het kortere bericht op de hoofdpagina. Daar 
verschijnt de uitgelichte afbeelding (zie D). Liever geen filmpjes zelf plaatsen maar 
met een link naar Youtube (als het kan de omgeving van samendriel). Neem even 
contact op. 

C. Kies de juiste categorie. Dan wordt het bericht gekoppeld aan de juiste 
projectgroep. (hartvandriel, huiskamer, duurzaam, enz). Verwijder de vink bij 
uncategorized. 

A 

B 
C 

D 
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D. Voeg een sprekende afbeelding toe. Zorg er voor dat deze niet te veel MB is (in 
ieder geval kleiner dan een 1 MB). Tbv de snelheid en de opslag. Dit werkt zoals op 
veel andere sites; je kunt hier een afbeelding naar toe slepen of je kunt hem eerst 
zelf bij media uploaden (zie bgeinscherm). 

 

5. Als je de gegevens hebt toegevoegd: CHECKEN 
In het gele vak zie je mogelijkheid om een voorbeeld te zien. Dit is een voorbeeld 
van het hele bericht. Niet de samenvatting van het bericht op de homepage met de 
afbeelding. Dus als je afbeelding heel belangrijk vind om hier te tonen kun je dat nu 
nog even herstellen. 
 
Tevreden: klik dan op PUBLICEREN. Dan komt deze meteen op de website. Je kunt 
er uiteraard ook even voor kiezen om als concept te bewaren en later op 
publiceren te klikken. 
 
Na het klikken op publiceren: kijk ook even op homepage hoe het er uit ziet. Het 
laatste bericht verschijnt altijd bovenaan (datum van aanmaken eerste bericht). 

 

 

 

6.  
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