Handleiding Uit in Vlaanderen
De Repair Cafés die op Uit in Vlaanderen ingevoerd zijn, worden automatisch overgenomen
op tal van andere websites zoals www.wattedoen.be, de Repair Café agenda van Netwerk
Bewust Verbruiken, de facecbookpagina van Repair&Share. Zo bereik je meteen een breed
publiek.Dit werkt echter alleen als je het label ‘Repair Café’ toevoegt aan je activiteit (zie
hieronder).

1. Inloggen
Surf naar www.uitdatabank.be
Om je Repair Café in te voeren op UiT in Vlaanderen, moet je je aanmelden met je UiTiD.
Heb je nog geen UiTiD, maak er dan een nieuw account aan op www.uitdatabank.be.

2. Gegevens invoeren
Nadat je aangemeld bent, klik
je op het tabblad ‘Invoeren’’.

Onder ‘Een evenement’
selecteer je ‘Cursus of workshop’.

1

WAT WIL JE TOEVOEGEN?

Je krijgt een nieuwe pagina, met de vraag om je activiteit te verfijnen. Netwerk Bewust
Verbruiken vroeg Uitdatabank om ‘Repair Café’ toe te voegen. Zolang dit nog niet het geval
is, raden we aan om ofwel niets selecteren, ofwel milieu en natuur.
2

WANNEER VINDT DIT EVENEMENT OF DEZE ACTIVITEIT PLAATS?

Kies: één of meerdere dagen
En vul daaronder de data en uren van je Repair Café in.
3

WAAR VINDT DIT EVENEMENT OF DEZE ACTIVITEIT PLAATS?

Typ de eerste letters van je stad/gemeente of
postcode en selecteer ze uit de lijst.
Typ de eerste letters van de locatie (bv De Werf) en
selecteer ze uit de lijst.
Verschijnt je locatie niet in de lijst? Klik dan
onderaan de lijst op ‘Een locatie toevoegen’

4

BASISGEGEVENS

Naam van je activiteit
We raden aan om als titel ‘Repair Café X’ te gebruiken, waarbij X staat voor de gemeente of
locatie waar je activiteit doorgaat.
Let erop dat je informatie zoals datum, plaats, prijs niet in de titel zet. Deze informatie kan je
in andere velden invoeren.
5

LAAT JE EVENEMENT EXTRA OPVALLEN

Beschrijving
Maak een korte, wervende beschrijving voor je Repair Café.
Praktische informatie hoeft hier niet in te staan, die kan je in andere velden kwijt.
! Zet er zeker in welke spullen jullie repareren (fietsen, electro, computers, kleding,...)
Zo vermijd je dat mensen langskomen met spullen waar je geen herstellers voor hebt.
Heb je geen inspiratie? Dan kun je deze tekst gebruiken:

Of is je lievelingsbroek gescheurd, remt je fiets niet meer naar behoren of gaf je broodrooster
de geest? Is je computer gecrasht en wil je je data terug? Op ons Repair Café helpen onze
vrijwilligers je om je kapotte spullen te repareren. Ondertussen kun je genieten van een lekker
kopje koffie en stukje taart. Niets te herstellen? Kom gerust eens kijken!
We herstellen fietsen, computers, kleine elektrische apparaten en kleding (geen schoenen of
leer). Herstellingen gebeuren tegen een vrije bijdrage.

Geschikt voor
We raden aan om hier ‘alle leeftijden’ te kiezen of niets aan te duiden.

Organisatie
Typ de naam van je organisatie en selecteer ze in de lijst.
Verschijnt je organisatie niet in de ljist? Dan klik je op ‘Nieuwe organisator toevoegen’ en vul je de
gegevens van je organisatie aan.
Heb je geen organisatie? Dan kun je dit gedeelte gewoon leeglaten.

Prijs
We raden aan om hier ‘gratis’ te kiezen of niets aan te duiden.

Contact en reservatie
Als je wil kun je hier een website, e-mailadres of telefoonnummer toevoegen waar mensen
terecht kunnen met vragen.

Toegang
Kies: voor iedereen

Afbeelding
Voeg een afbeelding naar keuze toe, dat maakt je activiteit aantrekkelijker. Je kunt hiervoor
bijvoorbeeld een foto van een vorig Repair Café nemen, of het Repair Café logo.
Klik op ‘Afbeelding toevoegen’ en zoek de afbeelding op je computer.
Het copyright van het Repair Café logo is van Stichting Repair Café.

Klik op groene knop Meteen publiceren

Nadat je op ‘Meteen
publiceren’ hebt geklikt,
wordt de pagina vernieuwd
en krijg je een overzicht van
de gegevens van je
activiteit.
In tabblad gegevens kun je
nog een label toevoegen.

! Voeg het label “repair café” toe
We raden aan om in het tabblad Gegevens het label
‘Repair Café’ toe te voegen. Alleen als je het label
‘Repair Café’ toevoegt, verschijnt je activiteit
automatisch in de Repair Café agenda van Netwerk
Bewust Verbruiken en op de facebookpagina van
Repair&Share. Het label zorgt er
ook voor dat zoekmachines zoals
google je activiteit makkelijk vinden.
Typ Repair Café in het veld Labels en klik het aan in
de lijst.
Je kunt eventueel ook nog andere labels toevoegen.
De labels worden direct opgeslagen, je hoeft niet nog eens op opslaan te klikken.

Vergeten het label toe te voegen?
Klik in de rode zijbalk op ‘Home’ en zoek
de activiteit in het overzicht.
Klik op het pijltje naast de knop ‘Bewerken’
(dus niet op de knop ‘bewerken’ zelf) en klik op
‘voorbeeld’.
Zo kom je op het tabblad Gegevens, waar je het label
kunt toevoegen zoals hierboven uitgelegd.

Na het invoeren
Een activiteit aanpassen
Je kan op ieder moment je activiteit aanpassen.
Via ‘Home’ in de rode zijbalk kom je op het overzicht
van je activiteiten.
Klik op de knop ‘Bewerken’ naast de activiteit die je
wilt bewerken.’
Om je wijzigingen op te slaan, klik je onderaan op de
groene knop ‘Klaar met bewerken’.

Een activiteit kopiëren
Voor een volgende activiteit kun je vertrekken van een activiteit die je eerder invoerde.
Via ‘Home’ in de rode zijbalk kom je op het overzicht van je activiteiten.
Klik op de titel van de activiteit die je wilt kopiëren.
Klik vervolgens bovenaan op ‘Kopiëren en aanpassen’

Heb je nog vragen of heb je hulp nodig?
Klik op de blauwe Help knop die je onderaan de pagina
invoeren vindt.
Of klik op de homepagina op de link
‘Vragen of feedback? Contacteer
ons’

In het help venster dat dan verschijnt kun je een zoekterm intypen, of je vraag via mail
stellen.

