
De crisiswijzer Flevoland snel bij de hand 

Je kunt de crisiswijzer Flevoland als professional gebruiken om te bepalen welke instantie je kunt 

bellen voor een persoon of gezin in crisis. Doet zo’n situatie zich voor, dan ik het belangrijk dat je 

de crisiswijzer snel bij de hand hebt, bijvoorbeeld via je smartphone. Hieronder leggen we uit hoe 

je daarvoor zorgt. 

 

Voor iPhone-gebruikers 

Er zijn drie manieren om een website snel te openen op een iPhone. Deze opties werken ook op een 

iPad. Kies zelf welke optie voor jou het beste werkt. 

 Stap 1: Open de crisiswijzer in Safari op je iPhone of iPad. 

 Stap 2: Klik onderaan het scherm op het delen-icoon (het vierkantje met het pijltje omhoog). 

 

 
 

 Stap 3: Kies vervolgens een van deze opties: 

 Stel de website in als favoriet (icoon ‘Zet in favorieten’ met de ster). Hierdoor kun je meteen 

naar de crisiswijzer doortikken zodra je een nieuw tabblad opent in Safari.  

 Stel de website in als bladwijzer (icoon ‘Bladwijzer’ met het opengeslagen boekje). Geef de 

bladwijzer een gemakkelijk herkenbare naam en kies vervolgens de locatie (favorieten, 

bladwijzers of bladwijzermenu). Om snel naar de website te gaan, klik je in Safari op het 

icoon met het boekje onderaan het scherm. Vervolgens selecteer je de juiste locatie waar de 

crisiswijzer is opgeslagen. 

 Maak een snelkoppeling naar de website (icoon ‘Zet op beginscherm’ met het plusteken) op 

je beginscherm. Zo’n snelkoppeling ziet eruit als een gewoon appicoontje. Pas wanneer je op 

het icoon tikt, merk je dat je niet een app opent, maar de website. 

Voor Android-gebruikers 

Er zijn twee manieren om een website snel te openen op een Android-toestel. Deze opties werken 

ook op een Android-tablet. Kies zelf welke optie voor jou het beste werkt. 

 Stap 1: Open de crisiswijzer in Google Chrome op je Android-toestel. 

 Stap 2: Tik rechtsboven op het menu-icoontje. 

 

 
 

 Stap 3: Kies vervolgens een van deze opties: 

 Stel de website in als bladwijzer (icoon ster naast het menu-icoon). Geef de bladwijzer een 

gemakkelijk herkenbare naam. Om snel naar de website te gaan, klik je in het menu op 

‘Bladwijzers’. 

 Maak een snelkoppeling naar de website (optie ‘Toevoegen aan startscherm’) op je 

beginscherm. Zo’n snelkoppeling ziet eruit als een gewoon appicoontje. Pas wanneer je op 

het icoon tikt, merk je dat je niet een app opent, maar de website. 


