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Inleiding 
 

De jaarlijkse collecte is voor het Diabetes Fonds een belangrijke bron van inkomsten. Als 

vrijwilliger binnen de collecteorganisatie ben je voor ons dus van grote waarde. 

Het Diabetes Fonds wil je dan ook zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom bieden wij je de 

mogelijkheid om gebruik te maken van Collecteweb. Collecteweb is een overzichtelijk online 

programma dat je ondersteunt bij de collecteadministratie van het Diabetes Fonds. Met deze 

applicatie kan je onder meer je collectantenbestand beheren, bestellingen plaatsen, 

wijkindelingen maken, looproutes uitzetten en busopbrengsten vastleggen. 

Wij bieden met Collecteweb een eigentijdse ondersteuning aan hen die dit van ons 

verwachten. Is jouw affiniteit met de computer niet zo groot, dan kan je uiteraard 

jouw vertrouwde manier van werken voortzetten of Collecteweb slechts gebruiken op enkele 

onderdelen. Wij zijn dan net zo blij met je! 

 

Heel veel succes! 

 

Collecteteam Diabetes Fonds 

Joke Stelling, Lizeth van Steijn en Tamara Visser  
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1. Algemene informatie 
 

Deze handleiding is een aanvulling op de in Collecteweb aanwezige hulpmiddelen. Mocht je 

na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben over het gebruik van Collecteweb, twijfel 

niet en neem contact met op met het collecteteam via collecte@diabetesfonds.nl of via 033-

462 2055. 

 

Inloggen 

Ga naar https://diabetesfonds.collecteweb.nl en log in met je inloggegevens. Je ontvangt 

vanuit het Diabetes Fonds per e-mail een aanmeldlink waarmee je de eerste keer kunt 

inloggen. Je gebruikersnaam is hetzelfde als het e-mailadres dat bij Diabetes Fonds bekend 

is. Als je je wachtwoord bent vergeten, vraag dan via collecte@diabetesfonds.nl opnieuw 

toegang tot Collecteweb. De optie wachtwoord vergeten werkt helaas niet altijd correct. 

 

Startpagina & functies 

Na het inloggen kom je op de startpagina terecht.  

 

 

Links op de startpagina vind je de verschillende menufuncties van Collecteweb. Door op het 

‘info’ icoon te klikken, keer je vanuit deze functies weer terug naar de startpagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:collecte@diabetesfonds.nl
https://diabetesfonds.collecteweb.nl/
mailto:collecte@diabetesfonds.nl
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• Menufuncties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de volgende pagina’s zullen we uitgebreider ingaan op de functionaliteiten van de 

verschillende menumogelijkheden. 

 

 

• Iconen 
 

 

Help: uitleg en filmpjes over de functie waarin je je bevindt. 
 

 
Zoom in: toont meer informatie. Over personen in adresboek of materialen in 
bestellingen. 
 
  
Toon Werkbalk: geeft toegang tot verschillende acties. 
 
 
Toevoegen: Nieuw item toevoegen, bijvoorbeeld een collectant of bestelling. 
   

 
Zoekfunctie/Filterfunctie: opent het filterscherm. Hiermee kun je een selectie maken. 
Om deze ongedaan te maken, klik je onderaan op ‘herstel’. Om uit te voeren klik je 
het vinkje aan. 

  
 
De exacte mogelijkheden van de laatste optie (zoeken), zal verschillen afhankelijk van de 

functie waarin je je bevindt. Het zoeken in adresboek is bijvoorbeeld anders dan het zoeken 

op bestellingen. Het principe en de werking is echter identiek: je beperkt op basis van selecties 

en zoekcriteria de hoeveelheid informatie die je te zien krijgt. 
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2. Dashboard  
 

Het Dashboard is een nieuwe functie binnen Collecteweb. Het dashboard ziet er alsvolgt uit: 

 

 

 

 

Het dashboard geeft je inzicht in;  

• welke activiteiten er hebben plaatsgevonden sinds de laatste keer dat je hebt 

ingelogd  

• het aantal actieve én vacante looproutes  

• welke looproutes gekoppeld zijn aan de kaart van je collectegebied 

• hoeveel actieve vrijwilligers je hebt 

• hoeveel collectanten met én hoeveel collectanten er zonder looproute zijn 

• hoeveel nieuwe collectanten er in het afgelopen jaar zijn bijgekomen en hoeveel er  

hebben opgezegd 

• hoeveel vrijwilligers er dit jaar een jubileum vieren (mits Collecteweb up-to-date is) 

• hoeveel bussen er zijn uitgegeven én hoeveel deze hebben opgebracht 

• hoeveel wijken er in uw collectegebied zijn ingedeeld. 

• Status van bestelling en/of afdracht 

• Nieuwe aanmeldingen van collectanten en wijkhoofden 

• Grafiek met opbrengsten 

 

Tevens kun je ook per wijk dit overzicht krijgen. Selecteer in de rechterkolom van welke wijk 

je deze gegevens wilt zien.  

 

Kortom het dashboard geeft in één oogopslag weer hoe het er met de wijk en/of het 

collectegebied voor staat. 
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3. Adresboek  
    
Hier kun je een overzicht vinden van alle vrijwilligers in jouw 

collectegebied(en). Je kunt hier o.a. vrijwilligers toevoegen, 

stopzetten, gegevens aanpassen en vrijwilligers in wijken 

indelen.  

Met de schuifjes kun je makkelijk aangeven of iemand dit jaar 

inzetbaar is of niet (zie legenda adresboek). 

 

 

Klik op de tegel adresboek. Alle ingevoerde personen worden 

zichtbaar. 

 

Persoon zoeken 

• Klik rechtsboven op het vergrootglas om een persoon te zoeken.  

• Je kunt hier eventueel filteren op zoekgegevens.  

 

Persoon aanmaken 

• Klik rechtsboven op het plusje om een collectant of wijkhoofd toe te voegen. Een pop-up 

opent. 

 

 
• Vul bovenaan alle informatie in die hoort bij de functie. (koppelen aan collectewijk, welke 

rol, adresgegevens etc.). Let op! Maak eerst indien van toepassing de wijken aan, zodat 

je de persoon direct kunt koppelen aan de juiste wijk. Zie hiervoor hoofdstuk 2 Wijken. 

• Vul vervolgens eronder de persoonlijke informatie in  

• Klik vervolgens op het vinkje rechtsboven om de gegevens op te slaan. 
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Persoon aanpassen 

• Klik op de persoonskaart om de persoonlijke gegevens aan te passen. 

• Wijzig de gegevens. 

• Klik vervolgens op het vinkje rechtsboven om de wijzigingen op te slaan. 

 

Persoon rol stopzetten  

Let op! Zorg ervoor dat je de kaarten hebt uitgeklapt door in te zoomen op de kaart. Dit doe 

je door te klikken op de volgende icoon . Je ziet nu de functie binnen het collectegebied 

en de wijk verschijnen.  

• Klik binnen de persoonskaart op de wijk onder de tekst ‘functie binnen’:    

• In de pop-up krijgt je de rolgegevens van de collectevrijwilliger te zien. Vink de optie 

gestopt aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Klik vervolgens op het vinkje rechtsboven om de wijziging op te slaan. 

Let op! De persoon wordt nog wel getoond in Collecteweb. Dit kun je voorkomen door via de 

filter de optie “heeft actieve functie” aan te vinken.  

 

Persoon rol aan- of uitzetten voor huidig collectejaar  

•  Klik binnen de persoonskaart, links op het schuifje van het collectejaar voor 

nee ( kleurt rood) en rechts op het schuifje voor ja (kleurt groen).   

 
  



  

Versie april 2019                                                     Pagina 8 van 18 

       

 

Persoon koppelen met rol aan andere wijk.   

• Klik binnen de persoonskaart op de wijk onder de tekst ‘functie binnen’:    

• In de pop-up krijgt u de rolgegevens van de collectevrijwilliger te zien.  

• Selecteer onder het kopje ‘collectewijk’ de wijk waar u de vrijwilliger wilt indelen.  

• Klik vervolgens op het vinkje rechtsboven om de wijzigingen op te slaan. 

 

Persoon dubbele rol geven. 

Sommige vrijwilligers lopen meerdere routes, of hebben meerdere functies zoals collectant  

en wijkhoofd, of zijn bijvoorbeeld wijkhoofd voor twee verschillende wijken. 

• Selecteer de persoon door deze aan te vinken. 

• Klik vervolgens op het icoon ‘toon de werkbalk’:  

• Kies hier de eerste optie: ‘Koppel deze vrijwilliger aan een extra wijk’.  

• Vervolgens vult u de juiste gegevens weer in en slaat u dit op door, op het vinkje 

rechtsboven te klikken om de wijziging op te slaan. 

 

Wijkhoofd autoriseren voor Collecteweb 

Als organisator kan je niet zelf iemand toegang geven tot Collecteweb. Wil je dat een mede-

organisator of wijkhoofd ook in Collecteweb kan, stuur dan een mail naar 

collecte@diabetesfonds.nl. Dan zorgen wij dat deze persoon toegang krijgt.  

 

Personen e-mail sturen 

• Vink de benodigde personen aan of klik onderaan het scherm op de knop ‘alles 

selecteren’.  

• Klik rechtsboven het icoon ‘toon de werkbalk’ 

• Klik op de knop: ‘stuur een e-mail’.  

• Je komt nu in het opmaakprogramma. Maak hier de e-mail op en klik daarna op 

verzenden.  

• Helaas is deze functie beperkt. Wil je zeker weten dat de e-mails aankomen en dat je e-

mails die niet aankomen, terug ontvangt als onbezorgbaar, mail dan vanuit je eigen 

mailadres. (Hieraan wordt op dit moment nog gewerkt) 

 

Personen export maken 

• Vink de benodigde personen aan of klik onderaan het scherm op de knop ‘alles 

selecteren’.  

• Klik onderin op de knop ‘exporteren’.   

• Er wordt een Excel geopend met gegevens van de vrijwilligers.  

 
  

mailto:collecte@diabetesfonds.nl
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Vind je het prettiger om in Excel te werken, dan is dit een handige functionaliteit. Vergeet 

echter niet om aanpassingen door te voeren in Collecteweb. Ter illustratie een voorbeeld:  

Een collectant geeft aan niet meer te willen collecteren en heeft zich na de collecte  

afgemeld. Je hebt dit bijgewerkt in excel maar niet in Collecteweb. Vervolgens blijft deze 

collectant in het systeem op ‘actief’ staan waardoor deze, wanneer dit is aangevinkt, mailings 

blijft ontvangen of volgend jaar weer wordt benaderd.  
 

 

4. Nieuwe Vrijwilligers 
 

Nieuw in het menu is de tegel nieuwe vrijwilligers. Hierin worden alle vrijwilligers geplaatst 

die zich hebben aangemeld via de website, acties en evenementen óf geworven zijn. Zo is 

direct duidelijk waar de nieuwe vrijwilligers staan. Deze vrijwilligers blijven hier staan tot je ze 

hebt omgezet in de juiste wijk. Dit doe je als volgt: 

• Klik op de persoon. 

• In een pop-up zie je de naam van de vrijwilliger, het collectegebied, de collectewijk, 

de rol van de vrijwilliger (collectant of wijkhoofd) en de startdatum. Zie het voorbeeld 

hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Verander hier álleen de wijk waar de desbetreffende collectant ingedeeld moet 

worden. 

• Bevestig door te klikken op het vinkje. 

• De vrijwilligers kun je nu terugvinden in de door jou gekozen wijk. 

• Let op! De Wijk: ‘Nieuwe Vrijwilligers’ kun je niet verwijderen. Deze blijft bestaan voor 

eventuele nieuwe aanmeldingen.  Deze worden altijd in deze wijk ingedeeld door 

medewerkers van het Collecteteam. Zo hoef je niet te zoeken naar de nieuwe 

vrijwilligers. Advies is om ze hierna wel gelijk in te delen in een van de andere wijken. 
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5. Wijken           
Klik op de tegel wijken. Alle ingevoerde wijken worden 

zichtbaar. 

 

Wijk zoeken 

• Klik rechtsboven op het vergrootglas om een wijk te 

zoeken.  

• Je kunt hier eventueel filteren op zoekgegevens.  

 

Wijk aanmaken  

• Klik rechtsboven op het plusje om een wijk aan te 

maken.  

• Vul de gegevens in: wijknaam, wijkcode en 

startdatum. 

• Vink de straten aan op het kaartje. De postcodes verschijnen rechts op het scherm.  

 

Wijk aanpassen 

• Klik op de wijknaam om gegevens aan te passen. 

• Wijzig de gegevens. 

• Klik vervolgens op het vinkje rechtsboven om de wijzigingen op te slaan. 

 

Wijk stopzetten  

• Klik op de wijknaam.  

• Vink de optie gestopt aan.  

Let op! De wijk wordt nog wel getoond in Collecteweb. Dit kun je voorkomen door via het 

filter de status “actief” aan te vinken.  

• Klik vervolgens op het vinkje rechtsboven om de wijziging op te slaan. 

 

Wijken export maken  

• Vink de benodigde wijken aan of klik onderaan het scherm op de knop ‘alles selecteren’.  

• Klik onderin op de knop ‘exporteren’.   

• Er wordt een Excel geopend met gegevens van de wijken, looproutes en vrijwilligers.   

 

Wijken ‘overzicht wijken’  

• Vink de benodigde wijken aan of klik onderaan het scherm op alles selecteren.  

• Klik rechtsboven op het icoon ‘toon de werkbalk’ 

• Klik op optie: ‘overzicht wijken’.  

• Er wordt een pagina geopend met gegevens van de wijk, vrijwilligers en looproutes.  
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Wijken ‘overzicht uitgiftelijst’ (registratielijst) 

• Vink de benodigde wijken aan of klik onderaan het scherm op de knop ‘alles selecteren’.  

• Klik rechtsboven op het icoon ‘toon de werkbalk’ 

• Klik op de optie: ‘uitgiftelijst’.  
• Er wordt een pagina geopend met per wijk een registratielijst.  
• Let wel op dat alleen die vrijwilligers geselecteerd zijn, die ook beschikbaar zijn dit 

collectejaar. Dit doe je door middel van het filter: doet mee in de huidige collecte ja aan te 
vinken. 
 

6. Looproutes    
Klik op de tegel looproutes. Alle ingevoerde looproutes worden 

zichtbaar.  

 

Looproute zoeken 

• Klik rechtsboven op het vergrootglas om een looproute te 

zoeken.  

• Je kunt hier eventueel filteren op zoekgegevens.  

 

Looproute aanmaken  

• Klik rechtsboven op het plusje om een looproute aan te maken.  

• Vul de gegevens in: wijk (let op dat de juiste wijk geselecteerd 

wordt en dat de desbetreffende collectant ook in deze wijk is 

ingedeeld), collectant, routenummer, busnummer (routenummer 

en busnummer mogen zelf gekozen worden). 

• Vul de straten in, in het veld: straten/omschrijving manueel of 

vink de straten aan op het kaartje. De postcodes verschijnen 

rechts op het scherm. Of selecteer deze met het vergrootglas in  

de kaart (figuur 1). 



  

Versie april 2019                                                     Pagina 12 van 18 

       

 

Typ hier één van de straatnamen in en klik op zoek. Let op: de plaatsnaam moet erachter. 

Bijvoorbeeld: Stationsstraat Amersfoort.  Er verschijnt een overzicht met de straten, 

huisnummers en bijbehorende postcode(s) (figuur 2). 

• Selecteer de straten die je aan de collectant wilt koppelen. Dit kan door middel van de 

CTRL toets. Houd de CTRL toets ingedrukt en klik op alle straten tot dat ze allemaal 

blauw zijn. Klik vervolgens op verwerken onderin de blauwe balk. 

 

 

• Je ziet nu dat er in het rechter scherm straten zijn toegevoegd. Een totaal aantal 

huishoudens van 120. Je kunt het kleine scherm weg klikken door middel van het kruisje. 

• De geselecteerde straten in de kaart zijn groen geworden. Door op omliggende gebieden 

van het groen te staan kun je meer straten aan de collectant toevoegen.  

Figuur 2 

Figuur 3 
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• Wij adviseren een totaal van maximaal 100 huishoudens per persoon. Als je minder 

straten wilt dan kun je nogmaals op een groen gebied klikken of het vinkje in het blokje 

voor de straat uit klikken. 

• Als je de straten wilt splitsen dan kun je dit eenvoudig doen door de straat aan te klikken, 

in het overzicht (figuur 3). 

• In een pop-up scherm verschijnt de straat met bijbehorende huisnummers en postcode 

en het aantal huishoudens. Hier kun je de huisnummers aanpassen en ook het aantal 

huishoudens (figuur 4). 

 

• Je kunt eventueel nog een opmerking plaatsen en anders op het vinkje klikken om de 

route op te slaan. 

 

Looproute aanpassen 

• Klik op de looproute om gegevens aan te passen. 

• Wijzig de gegevens. 

• Klik vervolgens op het vinkje rechtsboven om de wijzigingen op te slaan. 

 

Looproute verwijderen 

• Selecteer de looproute door een vinkje linksboven in de looproutekaart. 

• Klik rechtsboven op het handje.  

• Klik op de optie: ‘looproute verwijderen’.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 
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Looproute export maken  

• Vink de benodigde looproutes aan of klik onderaan het scherm op de knop ‘alles 

selecteren’.  

• Klik onderin op de knop ‘exporteren’.   

• Er wordt een Excel geopend met gegevens van de wijken, looproutes en vrijwilligers.   

 

Looproute ‘overzicht looproutes’  

• Vink de benodigde looproutes aan of klik onderaan het scherm op de knop ‘alles 

selecteren’.  

• Klik rechtsboven op het handje.  

• Klik op de knop: ‘overzicht looproutes’.  

• Er wordt een pagina geopend met gegevens van de looproutes.   
 

 

7. Bestellingen   
Deze optie is niet beschikbaar voor de rol wijkhoofd. 

Klik op de tegel bestellingen. Alle ingevoerde 

bestellingen worden zichtbaar.  

 

Bestelling zoeken 

• Klik rechtsboven op het vergrootglas om een 

bestelling te zoeken.  

• Je kunt hier eventueel filteren op zoekgegevens.  

 

Bestelling aanmaken  

• Klik rechtsboven op het plusje om een bestelling aan 

te maken.  

• Vul de gegevens in: afleveradres, (gewenste 

afleverweek is niet mogelijk), ben je op vakantie in een bepaalde week, vul dit dan in bij   

de opmerkingen. 

• Vul vervolgens de materialen in via het rechterscherm.  

• Klik rechts bovenin op het vinkje om de bestelling te bevestigen. 

• In het bestellingenoverzicht staat de nieuwe bestelling. Het winkelwagentje is groen. 

• Na validatie van het Diabetes Fonds, zal het winkelwagentje van kleur veranderen. 

• Per mail ontvang je automatisch een bevestiging van de validatie van de bestelling.  
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8. Collectebussen  
Klik op de tegel collectebussen. Alle aangemaakte collectebussen worden zichtbaar. 

 

Collectebus zoeken 

• Klik rechtsboven op het vergrootglas om een 

collectebus te zoeken.  

• Je kunt hier eventueel filteren op zoekgegevens.  

 

Collectebus aanmaken  

• Klik rechtsboven op het plusje om een collectebus aan 

te maken.  

• Je kunt hier handmatig of automatisch een collectebus 

aanmaken. Als je automatisch een collectebus 

aanmaakt, dan kun je de desbetreffende collectanten 

aanvinken.  

• Tip, maak van te voren via adresboek de juiste selectie  

rol – collectant; heeft actieve functie: ja; Doet mee in de huidige collecte. Daarna kun je 

ze allemaal bij collectebussen selecteren en vervolgens automatisch de collectebussen 

aanmaken. 

 

Collectebus ‘overzicht collectebussen’  

• Vink de benodigde collectebus aan of klik onderaan het scherm op de knop ‘alles 

selecteren’.  

• Klik rechtsboven op de knop van het handje.  

• Klik op de knop: ‘overzicht collectebussen’.  

• Er wordt een pagina geopend met gegevens van de collectebus per collectant.    
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9. Afrekenstaten  
Deze optie is niet beschikbaar voor de rol wijkhoofd. 

Klik op de tegel afrekenstaten. Alle aangemaakte afrekenstaten worden zichtbaar. 

 

Afrekenstaat zoeken 

• Klik rechtsboven op het vergrootglas om een afrekenstaat te zoeken.  

• Je kunt hier eventueel filteren op zoekgegevens.  

 

Afrekenstaat aanmaken  

• Klik rechtsboven op het plusje om een afrekenstaat aan te maken.  

• Vul alle gegevens in: algemeen, opbrengst, kosten, collecte, voor akkoord ingevuld door 

en een mede tekenaar moet ook een akkoord invullen. 

• Klik op het envelopje om de afrekenstaat te versturen.  

Let op! Nadat je op het envelopje hebt geklikt, kun je daarna geen wijzigingen meer 

maken.  

 

10. Etiketten afdrukken adresboek 
 

• Ga naar de tegel ‘adresboek’ .  

• Selecteer de adressen waarvan je een etiket wilt printen. 

• Klik op het handje.  

• Klik op de optie etiketten afdrukken.    

• De vellen kunnen besteld worden via de bestelmodule in Collecteweb (zie hoofdstuk 7, 

bestellingen).  

• Tip, druk de etiketten eerst af in pdf en print ze daarna, dit voorkomt dat de instellingen 

wijzigen, waardoor de etiketten niet meer goed op het vel terechtkomen. 

 

11. Etiketten afdrukken legitimatiebewijzen 
 

• Ga naar de tegel ‘wijken’ .  

• Selecteer de wijken die je wilt afdrukken.  

• Klik op het handje.  

• Klik op de optie legitimatiebewijzen   

• Vul alle gegevens in. 

• Je kunt kiezen tussen 1. opmerkingen afdrukken: de handmatig ingevulde straten/ 

postcodes ingevuld in het opmerkingenveld of 2. Postcodes via kaartje afdrukken: de 

postcodes/ straten die zijn aangevinkt op het kaartje.  

• Klik op het vinkje rechtsboven. De etiketten worden aangemaakt. 

• De etiketvellen en legitimatiebewijzen kunnen besteld worden via de bestelmodule in 

Collecteweb (zie hoofdstuk 7, bestellingen).  
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Printinstellingen wijzigen als etiketten niet goed worden uitgelijnd.  

• Ga naar de printerinstellingen. 

• Klik op pagina’s schalen en zet de optie op ‘geen’. 

 

 
 

 


