
Aan de slag op 

het forum!

Stel een vraag, geef een 

antwoord of zoek een expert



Aan de slag op het forum!

Zo kom je er...

Zo ziet het forum eruit en zo werkt het!

De Gezond & veilig werken academie sector waterschap-

pen  faciliteert een online Forum. Op het Forum vind je snel 

en  gemakkelijk andere professionals in de sector die ook 

werkzaam zijn op het gebied van gezond en veilig werken en 

specifieke  er varing hebben. Je kunt ze daar vragen stellen of 

zelf een  antwoord geven. Ook kan je er berichten plaatsen of 

 documenten delen. 

Leren, kennis delen en inspireren staan centraal op het Forum. 

Het succes van het forum hangt samen met de gezamenlijke 

bijdrage van alle professionals in de sector, dus ook van jouw 

 bijdrage. Aarzel dus niet maar plaats een bericht, stel een 

vraag of geef antwoord!

Deze handleiding vertelt je hoe het werkt.

Het forum is bereikbaar via forum.aenowaterschappen.nl 

Voor het Forum heb je inloggegevens nodig. Heb je 

deze nog niet? Vraag deze dan aan via de website 

 academie.aenowaterschappen.nl of stuur een mail naar 

 info@ aenowaterschappen.nl. Binnen 24 uur ontvang je 

dan je inloggegevens. 

Het Forum op je telefoon

Het is ook mogelijk het Forum te volgen via een app 

op je telefoon. Download hiervoor de app ‘ Embrace 

Social Intranet’. Om in te loggen gebruik je de url 

 forum. aenowaterschappen.nl en log je in met je 

 inloggegevens.

In het begin een beetje spannend en wennen, maar je 

zal zien hoe snel je wegwijs wordt op het Forum. 



Bericht plaatsen, vraag stellen 

of beantwoorden. 

Wil je een vraag stellen of 

iets delen met collega’s? 

Het  Forum is dé plek om dit 

te doen. De vraag die je stelt 

komt op de tijdlijn te staan. 

Ook kun je direct reageren 

op een vraag van een collega. 

Door middel van @ vermeld 

je een collega (die collega 

krijgt dan een notificatie). 

Door middel van een # voeg 

je een trefwoord toe aan je 

bericht. Dit doe je als je wilt 

dat je bericht vindbaar is op 

deze term.

Vul je Profiel in

In je Profiel staan je 

 persoonlijke werkgegevens 

zoals e-mailadres en 

 telefoonnummer. Belangrijk 

is dat je hier ook je ervaring 

invult waarop een collega je 

kan zoeken. Via Mijn profiel 

bewerken kun je informatie 

toevoegen of  wijzigen. 

 Bovenaan kun je je foto 

 wijzigen. Bij headerafbeelding 

wijzigen kun je een afbeelding 

in het grote vlak plaatsen. 

Klaar met invullen? 

Klik  onderaan de pagina 

op  ‘Wijzigingen opslaan’. 

Bekijk je notificaties

Word jij genoemd in een 

bericht? Heeft iemand 

 gereageerd op jouw bericht? 

Dan verschijnt er een melding 

bij Notificaties. Als je wilt, 

kun je notificaties per  

e-mail ontvangen. Dit kun 

je instellen via Profiel > 

Mijn  instellingen.

Chats

Met Chat kun je met één of 

meerdere collega’s een online 

gesprek starten.  

Groepen

Groepen geven een overzicht 

van de groepen waar je lid 

van bent. Op het forum 

 starten we met één groep 

voor iedereen. 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5



Zoek een collega

Onder het kopje Zoek een  collega 

vind je een overzicht waar je 

 collega’s eenvoudig vindt op naam, 

functie, organisatie of ervaring.

Zoekfunctie

Het forum heeft een  uitgebreide 

Zoekfunctie. De zoekmachine 

doorzoekt profielpagina’s, tijdlijn-

berichten en   nieuwsberichten 

enzovoort.  

Veelgestelde vragen helpt je op weg. 
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Zien en gezien worden  

Kom gemakkelijk in contact 

met je collega’s! Op het forum 

kun je je collega’s vinden op 

basis van zoektermen zoals 

bijvoorbeeld naam, functie, 

organisatie en ervaring. Het 

is daarom wel belangrijk dat 

je profiel goed is ingevuld. 

Zo wordt jij ook gevonden. 

Zorg er dus voor dat zoveel 

 mogelijk velden zijn ingevuld. 

Vergeet niet na het bewerken 

altijd op de groene knop 

 ‘Wijzigingen opslaan’ te kiezen. 

Oeps… 

Heb je een spelfout gemaakt? 

Of ging er iets anders mis bij 

het plaatsen van je bericht? 

Gelukkig kun je je bericht 

altijd achteraf bewerken of 

ver wijderen. Je doet dit door 

op het pijltje rechtsboven 

je bericht te klikken.

 

Zoekt en gij zult vinden 

Kun je iets niet vinden? 

Gebruik dan de zoekfunctie. 

Deze doorzoekt alle pagina’s 

van het forum. Let wel op: 

de zoekfunctie zoekt alleen 

letterlijk op wat jij invoert. 

Probeer dus soms meerdere 

zoektermen.

 

Ode aan het @-teken 

Het @-teken is misschien wel 

het mooiste juweeltje van 

het forum. Hiermee kun je 

 collega’s direct  aanspreken en 

krijgen collega’s een  melding 

(notificatie) dat er een 

nieuw bericht is  geplaatst. 

Zo  verhoog je de kans dat 

je bericht gelezen wordt en 

missen collega’s jouw bericht 

niet. Je  gebruikt hem door 

@ te plaatsen voor een naam. 

 Bijvoorbeeld @fiekehorsten. 

Je zal zien dat wanneer 

je aan het typen bent 

het Forum  automatisch 

 mogelijkheden geeft.

Respect

Respecteer de privacy van 

je collega’s en plaats geen 

persoonlijke gegevens van 

anderen. Zorg dat je  anderen 

niet schaadt door wat je 

plaatst. Het forum is een 

 professioneel  platform, 

gebruik het ook als een 

 professional.

Toestemming 

Plaats foto’s, logo’s,  video’s, 

tekst en afbeeldingen  alleen 

met toestemming van 

de bron. 

Vragen of ideeën? 

Loop je tegen vragen of 

problemen aan? Zonder jouw 

feedback weten we niet wat 

we nog kunnen verbeteren. 

Maak daarom gebruik van  

@moderator om jouw vragen, 

problemen of wensen met ons 

te delen. Bellen of chatten 

mag natuurlijk  

ook en mailen kan naar  

info@aenowaterschappen.nl

Tips en trucs...



De ambassadeurs hebben meegedacht en meegekeken met 

het vormgeven van de Gezond & veilig werken academie. 

Ook hebben zij als eerste kennis gemaakt met het Forum. 

“Een hele fijne manier om laagdrempelig met 

collega’s in contact te komen en best practices 

te delen.”

Carla Antens Teamcoördinator KAM | Adviseur 

veiligheid en gezondheid, Hoogheemraadschap 

De Stichtse Rijnlanden

“Nuttig om werkwijzen en kennis uit de praktijk 

te delen tussen collega waterschappen.”

Leon Peeters HR specialist, Waterschap 

Limburg

“Een makkelijke manier om mijn vraag aan 

meerdere collega’s in hetzelfde werkveld te 

stellen.”

Martijn Sander Medewerker Arbeidsveiligheid, 

Hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpenerwaard

Het succes van het forum hangt mede af van 

jouw inbreng. Hoe meer interactie er plaats vindt 

op het Forum hoe meer interactie het aantrekt.  

Doe jij ook mee? 

De ambassadeurs

Fluwelen Burgwal 58

Postbus 11560

2502 AN Den Haag

070 763 00 20

www.aenowaterschappen.nl

forum.aenowaterschappen.nl


