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        Handleiding beheersplatform  

Beste, 

 

Naar aanleiding van de actie “Jouw gemeente, toegankelijke gemeente? Samen 

werken we eraan !”, sturen we een korte handleiding waarmee u de gegevens van 

uw gemeente kan consulteren. U kan eveneens de gegevens bewerken om er een 

analyse mee te doen die u het mogelijk maakt om te werken aan de 

toegankelijkheid van uw gemeente. En daar is het ons toch allemaal om te doen. 

Op welke vragen vindt u in onderstaande handleiding een antwoord? 

 

1. Het platform 

2. Hoe inloggen? 

3. Overzicht van de rubrieken 

4. Consulteren van locatiegegevens 

5. Hoe lijsten samenstellen? 

6. Tips om snel resultaten op te lijsten 

 

1. Het platform 

 

Om het platform te gebruiken opent u internet op uw pc en gebuikt u volgende link 

om naar ons platform te gaan: 

 

www.bluemix.onwheelsapp.com 
 

U komt op volgend scherm: 
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2. Hoe inloggen? 

 

In het openingsscherm vult u het volgende in 
 

Uw mailadres en het paswoord dat u in een afzonderlijke mail ontvangen 

hebt. Mocht u het niet hebben ontvangen, dan kan u steeds een mailtje 

sturen naar: info@onwheelsapp.com 

 

Het platform start op de rubriek “nieuw” op en u komt op volgende pagina: 

 

3. Overzicht van de rubrieken 
 

U ziet op de openingspagina volgende rubrieken (deze hebben bevatten 

enkel de gegevens over uw specifieke gemeente).  
 

Locaties 

Gemeld 

Nog te meten 

Nieuw 

Archief 

Feedback 

Recent bewerkt 

Problemen 

Lijsten 

Uw naam 
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Locaties 
 

Op dit scherm vindt u het overzicht van alle locaties die status 1 hebben. 

Status 1 is “Publiek” zichtbaar.  

 

Overige statussen zijn:  

Status 2: Gemeld; Status -1: Nog te meten; Status 3: Nieuw; Status 5: Archief 

 

Uiteraard werken we vooral met de locaties in status 1. In de kolom naast de 

rubrieken ziet u een lijst met locaties die publiek staan. 

 

Klik op een locatie en u krijgt de detailgegevens van de locatie op één pagina. 
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Gemeld 
 

Op dit scherm vindt u het overzicht van alle locaties waarover een melding is 

binnengekomen. Bijv. een handelszaak die verhuisd is, tijdelijk gesloten 

verbouwingen,…  

 
Nog te meten 
 

Op dit scherm vindt u het overzicht van alle locaties die nog moeten worden 

opgemeten. 

 
Nieuw 
 

Op dit scherm vindt u het overzicht van alle locaties die werden opgemeten 

maar nog niet als status 1 in het systeem zijn opgeslagen. 

Elke dataset wordt door een vrijwilliger van On Wheels gedubbelcheckt om na 

te gaan of te data volledig zijn en wel kloppen.  

Feedback 
 

Op dit scherm vindt u het overzicht van alle locaties die zijn gewijzigd door 

een gebruiker. Wijzigingen worden ook dubbel gecheckt alvorens de nieuwe 

dataset publiek gaat. 

 
Recent bewerkt 
 

Op dit scherm vindt u het overzicht van alle locaties die recent werden 

bewerkt. 

Problemen 
 

Op dit scherm vindt u het overzicht van alle locaties waarbij zaken vermeld 

staan die sterk afwijken en zijn doorgegeven door de gebruikers. 

 
Lijsten 
 

Op dit scherm kan u met de gegevens van de opmetingen in uw gemeente 

aan de slag. In onderstaande handleiding leiden we u door de manier van 

werken met de tool “lijsten”. We geven ook tips hoe u snel aan relevante 

resultaten kan komen. 

 
Uw naam 
 

Dit bevestigt de naam van uw account. 
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U krijgt volgende informatie over de locatie: 

 

Parkeerplaats: 

 

Adresgegevens 
 

Contactgegevens 
 

Geocodes 
 

Foto’s 
 

Aantal parkeerplaatsen 
 

Lengte parkeerplaats 
 

Breedte parkeerplaats 
 

Hoek parkeerplaats 

Parallel 

Loodrecht 

Diagonaal 
 

Ondergrond 

Asfalt 

Beton 

Steenslag 

Kasseien 

Gras 

Zacht 

Andere 

4. Consulteren van locatiegegevens 
 

Om de detailgegevens van een locatie te consulteren, klikt u op het veld 

met de naam van de locatie. U kan ook de locatie zoeken door bovenaan 

de naam in te vullen en op het vergrootglas te klikken. 

 

Er zijn drie soorten locaties; elk van deze groepen hebben specifieke velden 

met variabelen. We overlopen de meetvariabelen in onderstaand overzicht. 

Er zijn volgende clusters van locaties: 

 

Parkeerplaatsen  

Handelszaken 

Banken 
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U krijgt volgende informatie over de locatie: 

 

Handelszaak: 

 

Adresgegevens 
 

Contactgegevens 
 

Geocodes 
 

Plan met locatie 
 

Streetview 
 

Algemeen 

Draaicirkel aanwezig 

Babyverzorging aanwezig  
 

Deur 

Deurbreedte 
 

Ingang 

Foto 

Aantal treden 

Hoogte treden als >0 

Hellend vlak aanwezig 
 

Liftgegevens 

Breedte liftdeur 

Diepte lift 
 

Aangepast toilet 

Foto’s 

Bereikbaarheid aangepast toilet 

Breedte vrije ruimte naast toilet 

Aantal steunbeugels 
 

Gewoon toilet 

Foto’s 

Bereikbaarheid gewoon toilet 
 

Betalend 
 

Status 
 

ID nummer 
 

Datum ingestuurd 
 

Notitie bij locatie 
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U krijgt volgende informatie over de locatie: 

 

Banken: 

 

Adresgegevens 
 

Contactgegevens 
 

Geocodes 
 

Plan met locatie 
 

Streetview 
 

Algemeen 

Draaicirkel aanwezig 
 

Deur 

Deurbreedte 
 

Ingang 

Foto 

Aantal treden 

Hoogte treden als >0 

Hellend vlak aanwezig 

 

Hoogte van de laagste betaalautomaat 

Hoogte van de toonbank op laagste punt 
 

Liftgegevens 

Breedte liftdeur 

Diepte lift 
 

Aangepast toilet 

Foto’s 

Bereikbaarheid aangepast toilet 

Breedte vrije ruimte naast toilet 

Aantal steunbeugels 
 

Gewoon toilet 

Foto’s 

Bereikbaarheid gewoon toilet 
 

Betalend 
 

Status 
 

ID nummer 
 

Datum ingestuurd 
 

Notitie bij locatie 
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5. Hoe lijsten samenstellen? 
 

Het grootste potentieel van het beheersplatform zit in de tool om lijsten op 

te maken waarvan u zelf de variabelen kiest. Deze queries maken het 

mogelijk om snel lijsten samen te stellen en op zoek te gaan naar resultaten 

waarmee de toegankelijkheid kan beoordeeld en aangepakt worden.  

Aan de hand van screenshots loodsen we u door het proces om queries 

samen te stellen. 

Volgende selectieknoppen vind je bij de rubriek lijsten: 

 

Velden kiezen 

+ Conditie 

+ Sortering 

 

Het meest wordt gebruik gemaakt van het veld + conditie. Daarin selecteer 

je zoveel variabelen als je zelf wil. Als je op + conditie klikt, opent een 

rolvenster met volgende selectiemogelijkheden: 
 Selecteer een veld … 
• ID 
• Status 
• Categorie 
• Naam 
• Straat 
• Nummer 
• Postcode 
• Gemeente 
• Land 
• Deurbreedte 
• Totale hoogte van de treden 
• Aantal treden 
• Hellend vlak aanwezig 
• Breedte gangpad tussen ingang en draaicirkel 
• Aantal steunbeugels 
• Bereikbaarheid aangepast toilet 
• Bereikbaarheid normaal toilet 
• Aantal aangepaste parkeerplaatsen 
• Lengte parkeerplaats 
• Breedte parkeerplaats 
• Hoek parkeerplaats 
• Ondergrond parkeerplaats 
• Ingestuurd via 
• Moderator 
• Aantal keer gemeld 
• Datum ingestuurd 
• Reden niet kunnen meten 
• Ingestuurd door 
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Elk van de selectiemogelijkheden heeft meerdere mogelijkheden. Soms kies 

je de naam, bijv. als je kiest voor gemeente =, soms heb je de keuze tussen 

ja/neen, bijv. bij aangepast toilet. Bij numerieke variabelen kan je kiezen voor 

= (het exacte cijfer) of > (groter dan) of < (kleiner dan). 

Heb je de keuze gemaakt, dan klik je op “uitvoeren”. Je krijgt onderaan een 

beperkte lijst met de locaties die overeenstemmen met je keuze. 

Wil je meer zien, dan klik je op velden kiezen. In het rolvenster kan je de 

keuze maken tussen (zie hier rechts). Zo krijg je onderaan in de lijst met 

resultaten meer details te zien. 

 
Velden in resultatenlijst tonen 

Alles selecteren 
• ID 
• REV 
• Status 
• Categorie 
• Naam 
• Straat 
• Nummer 
• Postcode 
• Latitude 
• Longitude 
• Gemeente 
• Land 
• Deurbreedte 
• Totale hoogte van de treden 
• Aantal treden 
• Boodschap bij het insturen 
• Hellend vlak aanwezig 
• Breedte gangpad tussen ingang en 

draaicirkel 
• Aantal steunbeugels 
• Bereikbaarheid aangepast toilet 
• Bereikbaarheid normaal toilet 
• Aantal aangepaste parkeerplaatsen 
• Lengte parkeerplaats 
• Aangepast toilet 
• Normaal toilet 
• Breedte parkeerplaats 
• Hoek parkeerplaats 

• Ondergrond parkeerplaats 
• Ingestuurd via 
• Moderator 
• Aantal keer gemeld 
• Datum ingestuurd 
• Datum laatst gewijzigd 
• Reden gearchiveerd 
• Bijlage 
• Baby verzorging aanwezig 
• Hellend vlak aanwezig 
• Draaicirkel 
• Website 
• ID van originele locatie 
• Gewijzigd door 
• Gewijzigd via 
• Datum gewijzigd door gebruiker 
• Betalend toilet 
• Email 
• Notitie bij locatie 
• Breedte vrije ruimte naast toilet 
• Hoogte van de laagste geldautomaat 
• Hoogte van de laagste toonbank 
• Reden informatie 
• Breedte deur van toilet 
• Reden niet kunnen meten 
• Ingestuurd door 
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Wil je meer details over de locaties, dan klik je op de lijn van de locatie die je 

wenst te openen. De gegevens zullen zichtbaar worden op een nieuw 

scherm/tabblad. Je kan terug keren naar het overzicht door naar het tabblad te 

gaan met een overzicht. 

  

Je kan deze lijsten ook gemakkelijk exporteren.  Klik op “exporteren” om de 

lijst om te zetten naar een excel tabel.  
 

In onderstaand overzicht overlopen we de stappen om een lijst te kunnen 

genereren aan de hand van een aantal screenshots. 

 
Scherm Lijsten 

Keuze + conditie 
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Keuze + conditie  

categorie 

Keuze + conditie  

ondergrond parkeerplaats 
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Keuze Uitvoeren 

Beperkte lijst met gegevens 

Keuze Velden kiezen 

Extra velden zichtbaar maken 
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Keuze Uitvoeren 

Beperkte lijst met gegevens 

Keuze Velden kiezen 

Extra velden zichtbaar maken 
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Keuze Extra velden 

Extra velden aanklikken 

Keuze lijsten 

Extra velden zichtbaar in tabel 
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Keuze Exporteren 

Dan “Downloaden” 

Keuze downloaden 

Onderaan tabel openen of opslaan 
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Keuze Exporteren 

Als meer dan 100: klik meer opties 

“Alles inladen” en dan even geduld 

Keuze donwloaden 

Onderaan tabel openen of opslaan 
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Keuze Exporteren 

Als meer dan 100: klik meer opties 

“Alles inladen” en dan even geduld 

Keuze downloaden 

Onderaan tabel openen of opslaan 
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Keuze Exporteren 

Als meer dan 100: klik meer opties 

“Alles inladen” en dan even geduld 

Keuze downloaden 

Onderaan tabel openen of opslaan 
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Met deze lijsten kan u aan de slag. In functie van de queries die u heeft 

opgevraagd zal u werklijsten hebben waarmee u kan werken aan de 

toegankelijkheid in uw gemeente. 

 

6. Tips om snel resultaten op te lijsten 
 

Met een aantal handige combinaties heeft u snel zeer overzichtelijke lijsten. 

Het kan zijn dat er in uw gemeente nog niet veel opmetingen zijn gebeurd 

en daardoor We overlopen er hier een aantal: 

 

Handelszaken 

 

Handelszaken met een deurbreedte meer dan 90 cm en drempel 

van max. 2 cm. (toegankelijkheidsnormen) 

Deurbreedte > 90 

Aantal drempels = 0 

Deze gegevens combineren met 

Deurbreedte > 90 

Aantal drempels > 1 

Hellend vlak aanwezig = Ja 

 

Uitvoeren 

Aanpassen van zichtbare velden 

Downloaden van lijsten 

 

Wil u dezelfde gegevens over restaurants, dan kiest u onder 

categorie “restaurants”. 

 

Wil u de cafés en restaurants waar een aangepast toilet aanwezig 

is? 

Categorie: “Café” of “Restaurant” (klik hiervoor op “OF”) 

Aangepast toilet = Ja 

Uitvoeren 

Aanpassen van zichtbare velden 

Downloaden van lijsten 
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Met deze lijsten kan u aan de slag. In functie van de queries die u heeft 

opgevraagd zal u werklijsten hebben waarmee u kan werken aan de 

toegankelijkheid in uw gemeente. 

 

Aangepaste parkeerplaatsen 

 

Wil u de dwarsparkeerplaatsen kennen die smaller zijn dan 3,50 meter? 

 

Categorie: “Parkeerplaats”  

Hoek parkeerplaats = “Loodrecht” 

Breedte parkeerplaats < “350” 

Uitvoeren 

Aanpassen van zichtbare velden 

Downloaden van lijsten 

 

Wil u de langsparkeerplaatsen kennen die korter zijn dan 6 meter? 

 

Categorie: “Parkeerplaats”  

Hoek parkeerplaats = “Parallel” 

Lengte parkeerplaats < 600 

Uitvoeren 

Aanpassen van zichtbare velden 

Downloaden van lijsten 

 

“+ Sortering” laat je toe om op bepaalde variabelen te sorteren. Uiteraard 

kan je die sortering ook nog doen in de excel-tabel. 

 

 

Hopelijk heb je voldoende informatie om met het platform zelf aan de slag te 

gaan. 

 

Mochten er alsnog vragen zijn, aarzel niet contact op te nemen met ons. U 

kan ons best bereiken via mail op volgend adres: 

info@onwheelsapp.com 

 

Veel succes en bedankt voor de inspanningen die uw gemeente doet om de 

toegankelijkheid te verbeteren. Uw gemeente is er immers voor iedereen. 
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