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Aanpassen Profiel Participanten
Plaats je gegevens in de Vertel Etalage van de website
De gegevens van de Participanten van Stichting Vertellen worden getoond in
de menu’s Vertellers, Overzicht Vertellers en Vind een Verteller op de website
van Stichting Vertellen. Op deze manier kunnen bezoekers van de website die
op zoek zijn naar een verteller jou vinden. Zorg er voor dat alle gegevens zijn
ingevuld en je een geschikte foto van jezelf toevoegt zodat de bezoeker alle
informatie kan vinden die hij of zij nodig heeft en je aanbod aantrekkelijk
wordt getoond.
Omdat informatie aan verandering onderhevig is, is het soms noodzakelijk om
je gegevens te wijzigen zodat alles up to date blijft.
Deze handleiding is een leidraad hoe de gegevens in je profiel aan kunnen
worden gevuld en gewijzigd. Deze handleiding wordt toegevoegd aan de
profiel pagina van de participant, je kunt deze vinden nadat je bent ingelogd
op de website.
Mochten niet alle velden op jou van toepassing zijn dan geeft het niet om een
aantal velden niet in te vullen. Lege velden worden niet getoond waardoor
ook met veel ontbrekende informatie de vertoning van een individuele
participant overzichtelijk blijft.

© 2019 Comedi Communicatie

v.2019-1

3/9

Inloggen op de website van Stichting Vertellen
Rechtsboven op de website (op je mobiel staat het Login menu in het midden
bovenaan) kun je via de Login link met je het bij Stichting Vertellen bekende
e-mail adres als gebruikersnaam en met het door jou ingestelde wachtwoord
inloggen om op je eigen profiel pagina te komen.

Na het inloggen kom je op je eigen pagina van de website.
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Je eigen pagina op de website
Op je eigen pagina vind je belangrijke informatie voor de participant. Vanaf
deze pagina kun je bijvoorbeeld een evenement toevoegen aan de agenda van
de website, documenten inzien en je profiel aanpassen. Ook vind je op deze
pagina de diverse handleidingen.

Om je profiel aan te passen klik je op de bovenste balk op Bewerk Profiel of op
het + teken.

© 2019 Comedi Communicatie

v.2019-1

5/9

Je profiel aanpassen

Het scherm met alle velden die je kunt invullen om je profiel zo compleet
mogelijk op de website te krijgen wordt opengeklapt.
Alle velden die er zijn worden getoond (meer dan op bovenstaande foto
staan). Deze kunnen hier worden aangevuld, ingevuld en worden gewijzigd.
Helemaal onderaan alle velden is er een mogelijkheid om de wijzigingen op te
slaan door op de knop Opslaan te klikken Na het klikken op Opslaan kom je
terug in het overzicht van de pagina.
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De velden invullen
De velden zijn onderverdeel in twee groepen: Over de Verteller en Contact. Bij
een aantal velden vind je een toelichting op je scherm. In deze handleiding
worden alle velden benoemd die je hier kunt invullen.

De velden onder Over de verteller

Foto

Voeg hier een profiel foto toe vanaf je computer. De foto moet vierkant zijn,
minimaal 240 x 240 pixels en maximaal 400 x 400 pixels zijn en niet groter
dan 0,5 MB (500 kB).

Bedrijfsnaam

Vul hier je bedrijfsnaam in als je deze hebt.

Voor en achternaam*

Deze naam wordt weergegeven in de Etalage en moet daarom worden
ingevuld

Korte Bio

Deze bio wordt getoond in de Etalage, zet hier in het kort je repertoire of
andere belangrijke kenmerken van jou als verteller (max. 50 tekens)

Voornaam*
tussenvoegsel
Achternaam*
Beschrijving

Dit is een groot tekstveld waarin je jezelf op een aantrekkelijke manier kan
beschrijven. Je kunt bijvoorbeeld meer vertellen over het soort
voorstellingen dat je geeft.

Publiek

Hier kun je aangeven voor welk publiek je voorstellingen geschikt zijn, er zijn
meerdere keuzes mogelijk die je kunt aanvinken en bij overig kun je een
eventueel aanvullend publiek kwijt.

Toegepast vertellen

Als je een speciale doelgroep hebt kun je deze hier aanvinken, er zijn
meerdere keuzes en bij overig kun je een eventueel aanvullend doelgroep
kwijt.

Opleiding

Hier kun je de opleidingen die je hebt gevolgd die relevant zijn voor het
vertellen aanvinken of bij overig een ander soort opleiding invullen.

HBO/WO

Hier kun je de opleidingen die je hebt gevolgd die relevant zijn voor het
vertellen aanvinken of bij overig een ander soort opleiding invullen.

Vertelschool

Vink hier aan welke opleidingen je eventueel bij de Vertelschool hebt
gevolgd.

Website

Plaats in het eerste veld de URL van je website (bijvoorbeeld https://
stichtingvertellen.nl) en in het onderste veld de tekst die je wilt latenlinken
naar de website (bijvoorbeeld Website Stichting Vertellen).

Website of Blog

Hier kun je op dezelfde wijze als hierboven beschreven een eventuele
tweede website of Blog toevoegen.
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De velden onder Contact informatie

Wachtwoord

Vul hier bij het aanmelden een veilig wachtwoord in of als je je wachtwoord
wilt wijzigen kun je dat hier ook doen.

Adres

Straat en huisnummer

Postcode
Plaats
Provincie

Selecteer een provincie uit de lijst. Op provincie kan ook worden gezocht
door de bezoekers van de website, vul deze daarom altijd in.

Land
Telefoon
E-mail

Verplicht veld en tevens je inlognaam voor de website.

Social Media

Plaats in het eerste veld de URL van je belangrijkste Facebook profiel
(bijvoorbeeld https://www.facebook.com/stichtingvertellen/) en in het
onderste veld de tekst die je wilt latenlinken naar de website (bijvoorbeeld
Facebook pagina Stichting Vertellen).

Helemaal onderaan alle velden kun je je wijzigingen opslaan door op de knop
Opslaan te klikken Na het klikken op Opslaan kom je terug in het overzicht
van de pagina.
Een aantal velden zijn verplicht, deze staan aangemerkt met een sterretje (*).
Als je een verplicht veld niet hebt ingevuld krijg je een melding en is je profiel
nog niet opgeslagen. Vul de verplichte velden in en sla je profiel nogmaals op.
LET OP: de foto moet vierkant zijn en niet te klein en niet te groot,
minimaal 240 x 240 pixels en maximaal 400 x 400 pixels en 500 Kb
(0,5 MB).
LET OP: vergeet nooit je wijzigingen op te slaan en altijd te
controleren via de etalage door te klikken op jouw foto in het
overzicht of je persoonlijke profiel op de website mooi wordt getoond.
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Copyright
De

Handleiding
Aanpassen Profiel Participanten

is een uitgave van Comedi Communicatie.
Deze handleiding is beschikbaar gemaakt voor de participanten van Stichting
Vertellen.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk,
fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze
ook zonder voorafgaande toestemming.
Meer informatie over Comedi Communicatie vind je op https://www.comedi.nl.
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