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Tijdens CUE2016 zal hij
officieel worden gelanceerd:
de nieuwe website van
de VPT. De site biedt meer
gebruiksgemak en de leden
kunnen zich in de toekomst
veel duidelijker profileren.
I DOOR: MARTIN HENDRIKSMA I

NIEUWE WEBSITE VPT

Kennisbank
én netwerkplek
Tien jaar lang waren er amper verbeteringen aan de VPT-website doorgevoerd, vertelt Franke Kooistra van
Inforitus - Webdevelopment, ‘en nu
bouwen wij in vier maanden tijd een
compleet nieuwe site.’
Het is een mega-klus, wil hij maar
zeggen. Er waren op de oude website geen mogelijkheden tot filmpjes
of banners. De verzending van de
nieuwsbrief verliep moeizaam. De
verzending van de nieuwsbrief verliep moeizaam en er bestond geen
mogelijkheid om sociale media aan
de oude site te verbinden. Dat kan
straks allemaal wél. Wat hier op deze
pagina aan beeld staat afgedrukt is
een eerste impressie van het nieuwe
uiterlijk. Tijdens de komende CUE zal
de nieuwe website officieel worden
gepresenteerd.

Een van de grootste veranderingen,
volgens Franke, is dat de site op den
duur een veel sterkere netwerkfunctie
zal gaan krijgen. ‘Elke podiumtechnicus kan een eigen profiel aanmaken
en dat zelf steeds actualiseren. Ook
krijgt de site meer community-achtige
elementen. Je ziet dat vaste banen in
de podiumtechniek geen vanzelfsprekendheid meer zijn en dat het aantal
zzp-ers toeneemt. Die willen we beter
faciliteren. De VPT-website is nu op
de eerste plaats een kennisbank, maar
moet verder uitgroeien tot een netwerkplek. Ook de Young Professionals
krijgen er een vaste plek op.’
Werk uit handen
Tegelijkertijd neemt de nieuwe
website het secretariaat van de VPT
veel werk uit handen. Kooistra:

‘De facturering van de contributie
bijvoorbeeld verloopt voortaan
geheel geautomatiseerd. Ook
betalingsherinneringen worden
door het systeem zelf aangemaakt.
Daarnaast zullen de leden in
voorkomende gevallen zoals bij een
carrièreswitch zelf makkelijker hun
profielgegevens kunnen aanpassen.’
Tijdens CUE zal de eerste versie van
de website worden gepresenteerd.
Kooistra: ‘De belangrijkste functies
zullen dan wel werken, maar het is
en blijft een work in progress. Als het
allemaal goed gaat, kunnen VPT-leden
dan al met hun persoonlijke code
inloggen. Maar of het Zichtlijnenarchief al meteen digitaal is te
raadplegen, dat waag ik te betwijfelen.
Maar we zijn ook daarmee dan zeker
al een eindje op weg.’ <<
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