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HANDLEIDING  

CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM - CJG APP / versie 2 

 

STAP 1  - Maak uw CJG aan in de App 

1. Surf naar http://esm.cjgapp.nl  

 

2.  Gebruik je username en wachtwoord om in te loggen 

 

3. Ga naar Start > Vestigingen 

 

 
 

4. Kies voor ‘Nieuwe vestiging’ 

 

 
 

 

5. Het scherm ‘vestigingen’ bevat vier tabs: eigenschappen, plaatsen, inlooppunten en 

opslaan. Met ‘opslaan’ publiceer je de ingevoerde inhoud direct naar de App en kunnen 

gebruikers van de app deze inhoud dus direct lezen.  
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6. Eigenschappen  

 

In het voorbeeld hieronder zijn alle gegevens van CJG ’s-Hertogenbosch ingevoerd. In het 

iPhone screenshot zie je het resultaat zoals dat in de App te zien is. 

 

Naam van de vestiging:  Voer hier de naam van je CJG in. 

Aantal inlooppunten:  Voer hier het aantal (cijfer) inlooppunten van je CJG in.  

Telefoonnummer:  Voer hier het telefoonnummer van je CJG in. 

Website: Voer hier het website-adres van je CJG in . Let op: vergeet de http:// niet. 

E-mailadres: Voer hier het e-mailadres in waarop je via de App gestelde vragen wilt 

ontvangen. Dit adres wordt dan gekoppeld aan het vragenformulier in de App. 

Header afbeelding:  Upload hier de headerafbeelding, die op alle pagina’s in de app 

bovenaan komt te staan. We raden aan hier het logo en naam van je CJG te plaatsen. Het 

bestand dat je upload naar het cms moet een .png of .jpg bestand zijn van 640 x 88 pixels. 

Je kunt deze afbeelding laten maken door bijvoorbeeld je reclame- of 

communicatiebureau. Wil je dat wij het voor je doen? Mail dan je logo (in. eps) en 

eventuele  huisstijlregels naar info@damenromijn.nl. DamenRomijn rekent hier eenmalig 

€50,00 (excl. 19% btw) voor en zal de afbeelding op verzoek ook plaatsen in het cms. 

Logo afbeelding:  Upload hier het logo van je CJG. Dat logo moet 600 bij 200 pixels groot 

zijn. Het mag zowel een .png of een .jpg bestand zijn. Klik op het map-icoontje          om de 

map te selecteren waarnaar je de afbeeldingen wilt uploaden. Gebruik daarvoor bij 

voorkeur de map ‘vestigingen’. 
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Publiceer van & publiceer tot:  we raden aan om deze data niet te wijzigen. Tenzij  je jouw 

CJG niet direct maar op een later moment wil publiceren in de App.  

 

7. Plaatsen 

 

Veel CJG’s bedienen een x-aantal gemeentes. In het tabblad plaatsen moet je plaatsen 

koppelen aan jouw CJG. Bijvoorbeeld: CJG ’s-Hertogenbosch moet gekoppeld worden aan 

’s-Hertogenbosch,  Rosmalen, Empel etc.; alle gemeentes die aan CJG ’s-Hertogenbosch 

verbonden zijn. Maar denk ook aan de schrijfwijze ‘Den Bosch’.  Je App moet namelijk 

vindbaar zijn voor iedereen. Gebruikers die op bv. Rosmalen zoeken in de App worden 

automatisch doorgeleid naar de App van CJG ’s-Hertogenbosch.  

Het systeem doet direct suggesties als je een plaatsnaam invoert. Klik op de plaatsnaam 

om deze te koppelen.  

 

 

 

8. Inlooppunten 

Op het tabblad ‘inlooppunten’ kun je je fysieke adressen kwijt. Je kunt hier gewoon platte 

tekst invoegen, maar eventueel ook een 

video (YouTube embedded) of hyperlinks, 

zoals in het voorbeeld hiernaast de 

mailadressen aanklikbaar zijn gemaakt. 

De editor werkt zoals je gewend bent van 

Word.  

  

Met de grote rode knop ‘Opslaan’ 

publiceer je alle inhoud naar de App en is 

deze dus direct te zien door de App-

gebruikers.  
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STAP 2 – Gebruiker koppelen aan vestiging 

Om ervoor dat CJG’s nieuwsberichten alleen onder hun eigen CJG kunnen plaatsen, dient de 

vestiging eenmalig gekoppeld te worden aan de gebruiker. Dit voorkomt dat CJG Den Bosch 

nieuwsberichten kan plaatsen in de App van bijvoorbeeld CJG Breda.  

 

Ga naar vestigingen en klik op je vestiging (in onderstaand voorbeeld is dat CJG ’s-Hertogenbosch). 

Klik op het tabblad relaties en klik op ‘nieuwe relatie koppelen’ . Kies voor ‘gebruikers’ in het 

dropdown menu en selecteer vervolgens jouw CJG.  Klik op Opslaan. De vestiging is nu gekoppeld 

aan de gebruiker. Dit hoef je slechts eenmalig te doen. 
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STAP 3  - Een nieuwsbericht aanmaken 

1. Selecteer ‘Nieuws’ in het menu en klik vervolgens in de linkerkolom op ‘nieuwsbericht 

aanmaken’.  

 

 

 

2. Voer de titel van het bericht in en schrijf een paar regels korte omschrijving. Deze regels 

vormen de dikgedrukte inleiding van het nieuwsbericht in de app.  

 

Het is verplicht een 

afbeelding aan het 

bericht toe te voegen. 

Mocht je geen 

geschikte afbeelding 

bij het bericht voor 

handen hebben, kies 

dan bijvoorbeeld voor 

het logo van je CJG. Je 

kunt foto’s op elk 

formaat uploaden. Het 

CMS schaalt de 

afbeelding 

automatisch. Let wel 

op de bestandsgrootte, 

houd deze laag. Een 

foto van mag 50 kb is 

ruim voldoende. Grote 

foto’s maken het laden 

van je App trager en 

dat is vervelend voor 

de gebruikers ervan. 

 

In het vak ‘Link naar nieuwsbericht’ kun je een hyperlink invoegen naar het volledige 

nieuwsbericht op je CJG-website. Als dat er is, want soms publiceer je een nieuwsbericht 

alleen in de App. Zodra je een link invoert, worden in de App automatisch de share-iconen 
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getoond (facebook, twitter, mail), zodat gebruikers het nieuwsbericht kunnen delen. Als je 

geen hyperlink invoert, laat de App de share-iconen achterwege.   

 

In het tabblad ‘inhoud’ kun je de rest van het bericht kwijt. Hier geldt opnieuw; je kunt deze 

pagina invullen zoals je wilt. Dus bijvoorbeeld met andere afbeeldingen, hyperlinks of 

embedded video’s. 

 

Met de rode knop ‘opslaan’ publiceer je het nieuwsbericht direct naar de App en kunnen 

gebruikers die jouw CJG hebben geselecteerd het bericht lezen. Als gebruikers de optie 

‘pushberichten toestaan’ aan hebben staan, krijgen ze op hun iPhone of iPad direct een 

melding van een nieuw bericht.  

 

Algemene opmerking:  

Bedenk wel dat de app en je eigen CJG-website andere communicatiemiddelen zijn. Voor 

de app kun je het beste kort en krachtige teksten schrijven, waarbij het mogelijk is om door 

te linken naar de eigen site.  

 

Statistieken 

Via Google Analytics worden alle gebruikers- en bezoekerstatistieken bijgehouden.  Ga naar 

https://www.google.nl/analytics/ en klik op ‘Analytics gebruiken’. Log in met: 

 

username= cjgapp@gmail.com 

wachtwoord=  Stats_CJGApp (let op: hoofdlettergevoelig) 

 

In Analytics kun je bij de gebeurtenissen een overzicht bekijken van de plaatsen die mensen 

hebben gekozen. Elke keer als iemand de locatie wijzigt wordt deze in dit overzicht erbij opgeteld. 

Dus als je alle cijfers van alle plaatsen bij elkaar optelt kom je hoger uit dan het aantal gebruikers. 

 

 
 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op www.cjgapp.nl Daar vind je ook een overzicht van veelgestelde 

vragen. Vragen over het CMS? Bel met DamenRomijn op 073 69 103 69. 


