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Welkom bij de gebruikershandleiding van het platform van de conferentie over de toekomst 
van Europa! Via dit platform kunt u bijdragen aan de onderwerpen van de conferentie. Om deel 
te nemen en u ideeën te delen, is het van belang dat u weet hoe de functionaliteiten van het 
platform werken. Deze handleiding beschrijft hoe u het platform kunt gebruiken.

Registreren  

Om deel te kunnen nemen moet u inloggen op het platform. Om in loggen moet u een EU Login 
aanmaken indien u deze nog niet hebt. Ga hiervoor naar de EU Login-website (~ 3 minuten). Als 
u uw EU Login hebt, klikt u op de knop ‘Inloggen’ op het platform (zie screenshot hieronder). Vul 
vervolgens uw e-mailadres en wachtwoord in. Wanneer u bent ingelogd op het platform, kunt u een 
paar korte vragen over uzelf beantwoorden (zoals uit welk land u komt, uw leeftijd en achtergrond). 
Daarna bent u helemaal klaar om het platform te gebruiken! 
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https://webgate.ec.europa.eu/cas


Openbaar profiel

Om uw profiel in te stellen gaat u naar uw account, die te vinden is op de homepagina onder uw 
accountnaam. Op deze pagina kunt u, indien gewenst, uw openbare naam bewerken en hebt u de 
mogelijkheid om uzelf in een paar korte zinnen te introduceren. U kunt ook een link naar uw eigen 
website of de website van uw werk plaatsen. 

Hoe wilt u op de hoogte worden gehouden van de conferentie? U kunt uw notificatie-instellingen 
aanpassen door links op de tweede tab in uw account te klikken. U bepaalt zelf uw voorkeuren: 
wilt u via e-mail alle notificaties ontvangen, alleen notificaties ontvangen over de mensen of de 
onderwerpen die u volgt of helemaal geen notificaties ontvangen? Naast de e-mails verschijnen 
de notificaties ook op het platform. Deze vindt u door te klikken op het belletje. U kunt uw 
account- en notificatie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen. In deze tab kunt u ook 
aangeven of u wel of geen nieuwsbrieven wilt ontvangen. Afmelden voor nieuwsbrieven kan ook 
door onderaan een ontvangen nieuwsbrief op ‘Afmelden’ te klikken. 

Conferentie over de toekomst van Europa: websitehandleiding voor algemene gebruikers

3

2



Deelnemen   
Betreffende elk onderwerp kunt u op meerdere manieren deelnemen door gebruik te maken 
van de verschillende functionaliteiten van het platform. De functionaliteiten die u het meest zult 
gebruiken zijn ‘Ideeën’ en ‘Evenementen’. 
 

Ideeën
Ga naar ‘Ideeën’ om ideeën te lezen, aan te geven dat u het eens bent en/of opmerkingen te 
plaatsen op de ingezonden ideeën en om uw eigen idee te plaatsen door te klikken op ‘Nieuw 
idee +’. Begin met de titel van uw idee (max. 150 karakters) en beschrijf uw idee (max. 1500 
karakters). Op de volgende pagina wordt uw idee vergeleken met andere ingezonden ideeën. 
Indien uw idee nog niet bestaat, kunt u verdergaan, een subcategorie selecteren en indien 
gewenst een afbeelding of een document toevoegen. Als laatste stap verzendt u het idee, waarna 
u het kunt controleren en vervolgens publiceren! 

 

Evenementen  
U kunt ook deelnemen aan evenementen. Deze evenementen kunnen worden gebruikt om dieper 
in te gaan op specifieke kwesties of meer informele momenten te creëren tussen leden van een 
organisatie of binnen een groep, om samen ideeën te ontwikkelen en ze te delen op het platform. 
Hier vindt u alle komende evenementen. Ga op zoek naar een evenement dat u interessant vindt 
en meld u aan! 

Op de pagina ‘Evenementen’ vindt u de verschillende evenementen die al hebben plaatsgevonden 
of die nog plaats gaan vinden. Door te klikken op een evenement vindt u meer informatie over 
hoe u kunt deelnemen. Ook kunt u meer informatie vinden over evenementen die al hebben 
plaatsgevonden, zoals rapporten van evenementen en de bijdragen en ideeën die uit deze 
evenementen naar voren zijn gekomen.  

Raadpleeg onze ‘websitehandleiding voor evenementenorganisators’ indien u zelf een 
evenement wilt organiseren.
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https://futureu.europa.eu/pages/event-organisers


Berichten

Via de ideeën en opmerkingen kunt u de profielen van andere gebruikers bekijken en contact met 
ze opnemen door op het icoontje van de envelop te klikken. 

Begin een gesprek: uw contactpersoon ontvangt een notificatie via e-mail.

U vindt al uw privégesprekken met andere gebruikers door te klikken op het icoontje van de 
envelop in de navigatiebalk. 
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