
Het Speeltuin Platform is een digitaal platform op onze NUSO 
website. Elke bestuurder, beheerder of vrijwilliger van een speel-
tuin kan eenvoudig een profiel aanmaken en direct aan de slag 
gaan. Deel leuke voorbeelden, stel vragen, vind oplossingen en 
laat u inspireren. Het kan allemaal op het Speeltuin Platform! 

HOE MAAK IK EEN NIEUW PROFIEL AAN? 

SPEELTUIN 
PLATFORM 

Ga naar www.nuso.nl en klik 
rechtsboven op ‘Inloggen’

Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord 
van uw speeltuin. U komt nu op het ledendeel van 
de NUSO website waarop u als lid ook toegang 
heeft tot allerlei nuttige documenten die u kunt 
downloaden. 

NB. Inloggegevens kwijt?  
Vraag dan nieuwe aan via info@nuso.nl.

STAP 

1 Klik rechtsboven op  
‘Speeltuin Platform’

U krijgt nu de vraag of u een eigen profiel wilt  
aanmaken. Klik op ‘profiel aanmaken’ en vul een 
eigen e-mailadres en wachtwoord in.  
 
De volgende keer kunt u direct inloggen op het 
Speeltuin Platform en uw eigen account selecteren.  
U hoeft dan niet eerst meer via het inlogaccount 
van uw speeltuin in te loggen.

STAP 

2 

Wachtwoord

Selecteer account

Je bent ingelogd op een organisatie-account. 
Om het NUSO Platform te gebruiken kun je 
inloggen op jouw eigen profiel of een nieuw
profiel aanmaken.

INLOGGEN Wachtwoord vergeten?

INLOGGEN



Dit stappenplan dient ter ondersteuning voor het gebruik van het Speeltuin Platform. Het Speeltuin Platform is opgedeeld  
in een homepagina, ledenlijst en informatiepagina. Ook treft u een zoekveld, zoals u gewend bent op de NUSO site.

STAPPENPLAN SPEELTUIN PLATFORM 

HOMEPAGINA
De homepagina bestaat uit de volgende onderdelen: 

PROFIEL EN AGENDA 

Onder dit kopje treft u het overzicht van uw profiel. Hierin kunt u uw 
algemene gegevens bekijken (functie, organisatie en e-mail), de thema’s 
waarvoor u bent aangemeld en uw activiteit op het Speeltuin Platform.  
U kunt uw profiel bewerken door op ‘profiel bewerken’ te klikken.  
Naast uw profiel treft u een agenda aan met geplande activiteiten,  
zoals cursussen en algemene ledenvergaderingen. Door op ‘lees verder’ 
te klikken treft u het volledige overzicht.

Binnen uw profiel kunt u uw gegevens en voorkeuren aanpassen. Onder gegevens 
staat de weergave-naam, functie en e-mail vermeld. Onder voorkeuren kunt u een 
foto kiezen welke naast uw weergave-naam weergegeven zal worden. Daarnaast 
kunt aangeven of u vermeld wilt worden in de ledenlijst. Ook kunt u aangeven of  
u e-mailupdates wilt ontvangen, zodat u op de hoogte bent van de activiteiten op 
het platform. Tot slot kunt u uw thema’s beheren door desbetreffende thema’s aan 
of uit te vinken. Mocht u een nieuw wachtwoord willen, dan is er de mogelijkheid 
om een nieuw wachtwoord aan te vragen.  
Let op: uw wijzigingen worden aangebracht nadat u op ‘wijzigingen opslaan’  
heeft geklikt.    

MIJN THEMA’S 

Onder dit kopje treft u de thema’s waarvoor u zich heeft aangemeld.  
De thema’s zijn gelijk aan de thema’s op de NUSO site. Er is een nieuwe  
thema genaamd ‘Verkoop en Verhuur’. De thema’s kunt u beheren in  
uw profiel onder de knop ‘profiel bewerken’. Wanneer u zich snel wilt  
aanmelden voor een thema klikt u op ‘toevoegen’.  

Binnen een thema kunt u onderwerpen toevoegen en geplaatste onderwerpen 
lezen. U voegt een onderwerp toe door op ‘onderwerp toevoegen’ te klikken. 
Onder geplaatste onderwerpen kunt u een reactie plaatsen. Het is mogelijk  
om de door u geplaatste onderwerpen te bewerken en de geplaatste reacties  
te verwijderen. 

POPULAIRE ONDERWERPEN

Onder dit kopje treft u onderwerpen, waarop veel gereageerd is. Mogelijk zijn deze onderwerpen interessant voor u.     

LEDENLIJST 
In de ledenlijst treft u de leden aan (mits deze hebben aangegeven vermeld te 
willen worden in de ledenlijst). U kunt leden zoeken op naam of organisatie. 
Leden worden weergeven met de naam, functie en e-mail.   

INFORMATIEPAGINA 
Op de informatiepagina treft u extra informatie m.b.t. het gebruik van het platform. 


