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Waarstaatjegemeente release mei
2021 (versie 5.8)
Dit document geeft een opsomming van de belangrijkste wijzigingen en verbeteringen voor
gebruikers, in de nieuwe release van www.waarstaatjegemeente.nl. Bekijk de Swing updates/
releases voor extra informatie en uitleg.

1. Vernieuwde selectietool
De manier waarop je een vergelijkingsgebied kunt selecteren is vernieuwd.
•
•

Nieuw is dat je in de blauwe balk van de selectie van thema kunt wisselen.
Het gedeelte bij ‘Kies een gebied’ en bij ‘Kies een vergelijking’ ziet er nu anders uit.
Bijvoorbeeld de optie om een eigen regio samen te stellen en op te slaan (Mijn regio > Mijn
regio aanmaken > Naam invullen > Opslaan > Sluiten). Zie afbeelding #1 en #2 hieronder.
o Klik via de ‘Lijst’ op de gemeentenaam van bijv. meerdere gemeenten en deze worden
geselecteerd (vet & blauw). Klik nogmaals op een gemeentenaam en deze wordt
gedeselecteerd (grijs).
o Je hebt ook de mogelijkheid om via de ‘Kaart’ gemeenten te selecteren (zie afbeelding
#3). Klik op een gewenst gebied om een gemeente te selecteren en deze wordt blauw
alsook de gemeentenaam is zichtbaar. Klik nogmaals op het geselecteerde gebied en
deze gemeente wordt gedeselecteerd en grijs.
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Afbeelding #1 selectietool 1e gebied (Kies een gebied)
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Afbeelding #2 selectietool ‘Vergelijk met’ (Kies een vergelijking) > Mijn regio aanmaken >
Lijst

Afbeelding #3 selectietool ‘Vergelijk met’ (Kies een vergelijking) > Mijn regio aanmaken >
Kaart
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2. Selectietool in mobiele weergave aangepast
De selectie van onderwerpen en gebieden gaat op kleine schermen niet langer via een kaart
maar stapsgewijs via lijsten. Zie afbeelding #4, #5 en #6. Dus selecteer een gemeentenaam uit
de lijst volgens de stappen 1 t/m 4 in afbeelding #7.

Afbeelding #4 en #5 Selectietool mobiele weergave
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Afbeelding #6 Selectietool mobiele weergave

Afbeelding #7 Mobiele weergave ‘Kies een gebied’ of ‘Kies een vergelijking’

VNG Realisatie

7

3. Nieuwe detailweergave
De detailview is geheel vernieuwd en maakt voor de weergave gebruik van de mogelijkheden van
Swing Viewer (klik op een thema > een tegel (van een indicator of onderwerp) > detailview
verschijnt).
• Je kunt kiezen uit alle beschikbare presentatievormen van Viewer die mogelijk zijn bij de
indicator(en) van de tegel.
• Daarnaast kun je de perioden aanpassen, wisselen tussen maand, kwartaal en jaarcijfers
(indien beschikbaar), de labels aan- en uitzetten, de presentatie kantelen en de dimensies
van de presentatie wisselen. Hiermee heb je als gebruiker een grote vrijheid in het maken van
presentaties.
• Wil je gebruik maken van nog meer opties in Viewer dan kan je (in veel gevallen) de
presentatie openen in Swing Viewer (of database) om deze daar verder te bewerken.
Let op: om naar de database te gaan klik je op de optie ‘Meer opties in Viewer’. In de
volgende release zal deze knop opnieuw heten: ‘Ga naar Database’.

Afbeelding #8 Detailview
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4. Wijzigingen Mijn WSJG/ Mijn Mosaic
In de gebruiksaanwijzing lees je hoe Mijn WSJG/ Mijn Mosaic werkt. Hieronder volgen een aantal
belangrijke wijzigingen na de laatste release.

4a. Zelf teksttegels toevoegen
In Mijn Mosaic kan je nu zelf teksttegels toevoegen. Met de knop 'Eigen tekst toevoegen' open je
de rechterdialoog waarin je de tegel kunt vormgeven (bij een kleine beeldschermgrootte en een
hoog zoomniveau van de browser zie je de knop ‘plus-icoon’). Zie afbeelding #9 en #10.
Hierbij heb je de volgende opmaakinstellingen tot je beschikking:
• Kleur van de tekst
• Vet/cursief/onderstreept
• Link
• Opsomming
• Uitlijning links/midden/rechts
• Kleur van de tegel
• Breedte en hoogte van de tegel
Afbeelding #9
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Afbeelding #10

4b. Link naar een gedeeld Mijn WSJG/ Mijn Mosaic één maand actief
De link naar een gedeeld Mijn Mosaic verloopt na een maand, aangezien dashboards in de
tussentijd vaak worden gewijzigd en niet langer omvatten wat de maker oorspronkelijk gedeeld
had. Als de link alsnog wordt gebruikt dan verschijnt er via een pop-up een melding dat de link is
verlopen. Hierin staat aangegeven waarom de link na een maand is verlopen (o.a. gewijzigde
data en aangepaste opzet) en wordt men de mogelijkheid aangeboden om het dashboard dat
oorspronkelijk was gedeeld als pdf te downloaden. Ook wordt men uitgenodigd om zich te
registreren/in te loggen zodat men eigen Mijn Mosaics kan maken. Op de achtergrond wordt het
reguliere dashboard geopend.

4c. Geen gebiedsselectie in Mijn WSJG/ Mijn Mosaic
Elke tegel in Mijn Mosaic wordt vanaf nu getoond met het gebied, de periode en de dimensie die
je op het moment van het aanmaken van de tegel geselecteerd had. In Mijn Mosaic is geen
gebiedsselectie meer mogelijk. Hiervoor is gekozen omdat vaak per thema andere
keuzemogelijkheden beschikbaar zijn en de tegels van deze thema's in Mijn Mosaic
gecombineerd kunnen worden.
Let op: een eerder gemaakt dashboard in Mijn WSJG/ Mijn Mosaic, zou door deze
vernieuwing niet goed getoond kunnen worden en moet dan opnieuw gebouwd worden.
Geeft dit problemen? Laat ons het ons weten via waarstaatjegemeente@vng.nl.
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5. Swing Viewer/ Database - Tweedimensionale
Treemap
In de nieuwe Treemap (themaboom) kan je 2 dimensies combineren, waarbij de afmeting en de
kleur van een vlak elk de grootte van een dimensie weergeven. Er zijn twee
combinatiemogelijkheden voor de dimensies, namelijk 2 onderwerpen (of dimensie-items) of een
onderwerp (of dimensie-item) en (uitgesplitste) gebieden. De sortering van de vlakken blijft op
basis van de afmetingen.
Dus door de juiste combinatie van gebieden en (2) onderwerpen komt de optie voor de Treemap
beschikbaar.
Voorbeeld van de nieuwe Treemap (zie afbeelding #11):
https://www.waarstaatjegemeente.nl/jive?workspace_guid=245b45da-3e2b-4fbb-94b3-c0a41cb4afe1

Voor meer informatie over de Swing Viewer/ Database is er een handleiding beschikbaar.

Afbeelding #11 Treemap
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