Het Open Ondernemers Netwerk
Welkom bij het Ondernemers Netwerk. Deze handleiding geeft aan hoe je de functies en
mogelijkheden van het ledengedeelte van de website kan benutten.
Door deel te nemen krijg je kortingen op de evenementen en trainingen van Netcircuit en
via de Ondernemerspas krijg je kortingen op aanbiedingen van de leden.
Artikelen die je schrijft op jouw persoonlijk blog worden gratis opgenomen in de
nieuwsbrief en op de App. Je kan met eigen media plaatsen in de mediatheek en
evenementen plaatsen op de kalender.
Als deelnemer kan je zien wie er aangesloten zijn en privé-berichten aan leden sturen. Je
kan binnen het Ondernemers Netwerk ook een eigen netwerk opbouwen.
Netcircuit plaats geen tracer-cookies op de website, wat jij doet op de site wordt door ons
niet opgeslagen. Er worden door derden geen advertenties (denk aan Facebook of
Instagram) op de site van Netcircuit geplaatst. Beperkingen zoals bij LinkedIn tref je niet
aan bij Netcircuit. Wat we bijhouden is alleen het aantal kliks op de Ondernemerspas.
Alle deelnemers zijn zichtbaar, tenzij een deelnemer zich onzichtbaar heeft gemaakt. De
deelnemers bepalen zelf wat ze van zichzelf laten zien.
Je beschikt over veel zoekfuncties om deelnemers te vinden.
Veel plezier bij het Open Ondernemers Netwerk
Met vriendelijke groet,
Jacques Bais

Netcircuit
Mansel 58
8603 DN Sneek
netwerk@netcircuit.net

01 Index van de handleiding
Na inloggen kom je automatisch bij je profiel terecht en kan je beginnen je profiel aan te
passen, je instellingen (wachtwoord, privacy ed) te wijzigen. In deze handleiding vind je
een korte uitleg hoe het werkt. Je kan terug naar deze index door op het logo rechts
bovenaan de pagina te klikken of onderaan de pagina op “INDEX”
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02 Account en profiel instellen
Het profielscherm

Bij Instellingen kan je je e-mailadres, voornaam, achternaam en wachtwoord wijzigen.
De gebruikersnaam kan echter niet gewijzigd worden.

Als je het Ondernemers Netwerk wil verlaten, je account wil verwijderen kan dat ook via
Instellingen “Verwijder Account”
Bij het verwijderen van je account worden al jouw gegevens gewist en zijn daarna niet
meer terug te halen, ook niet door de beheerder.
Ook worden al je artikelen, berichten, eventueel het naslagwerk en de link naar je relaties
definitief verwijdert en ontvang je ook geen nieuwsbrieven meer. Je kan je nog wel
opnieuw aanmelden voor de nieuwsbrief.
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03 Profielfoto en achtergrond aanpassen

Deze afbeelding van jouw profiel is het eerste wat men van jou ziet, laat de eerste
indruk die men van je krijgt een goede zijn.
1. Om de achtergrond te wijzigen ga je met de muis naar de bovenkant van de
achtergrond en klikt op wijzig de foto. Je kan de achtergrondafbeelding wijzigen in
de pop-up.

Als je de foto verwijdert, wordt gebruik gemaakt van een standaard afbeelding. Je
kan een andere foto uploaden bij “Wijzig achtergrond afbeelding”
Zorg voor een foto in landschap formaat met een ratio van 1088 x 300 pixels

2. Om de profielfoto te wijzigen ga je met de muis naar de profiel foto en klikt op
“Bijwerken”. In de popup kan je een nieuwe foto uploaden, bij voorkeur een foto
van jezelf. De minimale grootte van de foto is 200x 200 pixels
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Rechtsonder de achtergrond zie je twee afbeeldingen die als je er met de muis
overheen gaat iets groter worden:
3. Klik op de paperclip om het ondernemers netwerk te bekijken.
4. Klik je op de boeken, dan opent het naslagwerk “Professioneel Netwerken” De
afbeelding van de boeken wordt niet getoond als je het naslagwerk niet hebt
besteld. Je kan het naslagwerk lezen zolang je deelnemer bent van het netwerk.
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04 Je zichtbare profiel aanpassen
Aanpassen van je persoonlijke profiel, je bedrijfsgegevens en de social media waar je aan
deelneemt. Bij velden die je niet invult wordt ook het label (veld omschrijving) niet getoond
aan bezoekers.

Klik op “Over” om je gegevens te bekijken en eventueel aan te passen.
Door te klikken op Persoonlijk Profiel, Bedrijfsprofiel of social media kan je jouw
openbare profielen bekijken, dit is wat andere leden ook van je kunnen zien.
Wil je jouw gegevens aanpassen, klik dan op “Profiel Wijzigen”

Als je een veld leeg laat wordt dat veld (en ook het label van het veld) niet getoond
aan anderen.
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Als je een verplicht veld zoals Voorwaarden en Privacy leeg maakt of niet aanvinkt
kan je de wijzigingen niet opslaan.
Gevonden worden: Op alle gegevens die je invult kan gezocht worden. Als je
bijvoorbeeld op zoek bent naar deelnemers in een bepaalde branche of met
bepaalde zoekwoorden. Bij het zoeken volstaat een deel van het zoekargument en
wordt al gezocht terwijl je de zoekargumanten in geeft.
BELANGRIJK is dat je je wijzigingen opslaat door op “Bewaar” te klikken.
Als je het naslagwerk hebt aangeschaft staat dat ook op deze pagina.
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05 Eigen publicaties/ artikelen en plaatsen
Je kan zelf artikelen plaatsen bij je profiel. Je kan daarbij aangeven wie jouw artikel
mag lezen of dat het artikel openbaar is. Jouw artikel wordt automatisch
opgenomen onder het menu “Nieuws” dat openbaar is en ook gelezen kan worden
door bezoekers van de website.
Jouw artikelen worden automatisch opgenomen in de nieuwsbrief van Netcircuit.
Hou je artikelen dus interessant voor de lezers (zijn zakelijk in het B2B).
Wil je snel een artikel of blogbericht publiceren klik op het hoofdmenu op “Artikel
toevoegen” en je kan direct aan de slag.

Je beschikt over veel mogelijkheden voor je artikel, zoals afbeeldingen of
bestanden invoegen lettertypes aanpassen en meer.
Het is vanzelfsprekend dat je geen aanstootgevende, racistische, seksistische of
links gebruikt die doorsturen naar “verkeerde” (niet zakelijke) website.
Als je klaar bent met het bericht, voeg dan een “uitgelichte afbeelding” toe, deze
wordt getoond in het overzicht. Je kan hiervoor vanzelfsprekend ook je logo
gebruiken.
Dit blog kan en mag ook gebruikt worden om advertorials te plaatsen, liever niet
rechtstreeks adverteren, maar geef interessante informatie waar lezer ook iets aan
hebben.
Je hebt de mogelijkheid om een bestand in te voegen, hou het daarbij wel zakelijk.
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Voordat je op “Inzenden” drukt zorg voor de juiste Tags (kan je ook leeg laten) en
geef aan wie je artikel mag lezen

Bij “Inhoud Privacy” kan je kiezen wie jouw artikel mag lezen.
Via jouw profiel (mijn account) kan je de artikelen vinden die je hebt geplaatst bij
“Publicaties” en een nieuw artikel plaatsen via “Nieuwe blog bericht”
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06 Mededelingen voor jou op je profiel

Bij mededelingen vindt een overzicht van jouw activiteiten op de website en
activiteiten/artikelen die anderen op de site hebben geplaatst. Ook ontvang je hier
een mededeling als een deelnemer een relatie (vriend) van je wil worden.
Bij openstaande (nog niet gelezen) mededelingen wordt het aantal aangegeven bij
je profiel.
Je kan de op “Zicht” drukken als je de verdere inhoud wil zien.
Verwijderen van een mededeling doe je door op het kruisje ⛒ te klikken (of te
drukken)
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07 Privé berichten aan deelnemers verzenden
Bij het Ondernemers Netwerk kan een privé bericht sturen naar elke deelnemer die
zichtbaar is op de deelnemerslijst.
Het overzicht van de privé berichten wordt vermeld bij je profiel onder “Berichten”
Privé berichten kan je via je eigen profiel versturen via “+Nieuw Bericht” waarbij je moet
beschikken over de gebruikersnaam van de deelnemer.

Weet je de gebruikersnaam niet kan je via de deelnemerslijst de naam zoeken en
via zijn of haar profiel een bericht sturen.
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08 Deelnemerslijst
Alle deelnemers, waarvan het profiel openbaar is, zijn te te vinden via je profiel bij
“Groepen” (1). Klik op het paperclip symbool (2) of op “Netwerk Nederland” (3) om
de deelnemerslijst te bereiken.

De deelnemerslijst.

(1) Je kan het overzicht ook sorteren op de nieuwste leden. Door te klikken op
de naam van de deelnemer kan je zijn of haar profiel bekijken.
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(2) Je kan zoeken op bijna alle velden. Selecteer op welk veld je wil zoeken en
vervolgens en tik je zoekargument in. Terwijl je typt wordt er gezocht.
Als je bijvoorbeeld mensen zoekt in een bepaalde branche of zoekwoord
worden alleen die mensen getoond met het door jou opgegeven zoekargument.

(3) Je kan de groep Netwerk Nederland verlaten. LET OP: Bij het verlaten
worden al je gegevens definitief verwijdert en kunnen niet meer
teruggehaald worden. Ook de beheerder kan de gegevens niet meer
terughalen. Er vindt geen restitutie plaats van het door jouw betaalde door
lidmaatschap.
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09 Profiel van een deelnemer bekijken
Op het profiel van een deelnemer kan je alleen zien wat de ander wil dat je ziet,
artikelen relaties etc.

Bekijk het Persoonlijk Profiel. Door te klikken op website of linkedIn profiel worden deze
direct in een nieuw tabblad geopend.

Je kan zien van welke groepen de deelnemer lid is, bijvoorbeeld lezer van het
naslagwerk Professioneel Netwerken.
Als de deelnemer artikelen heeft geplaatst (openbaar) kan die bekijken onder
“Publicaties”
Ook zijn de persoonlijke relaties van de deelnemer te zien (We zijn een Open
Netwerk). Dit kan handig zijn als je geintroduceerd wil worden.
Wil je een privé bericht sturen naar de deelnemer, klik dan op “bericht”.

Pagina 14

⇒DE INDEX

10 Privé bericht sturen via het profiel van een deelnemer
Een privé bericht sturen via het profiel van een deelnemer.
Bij het sturen van een privé bericht gaat er ook een e-mail naar de betreffende
deelnemer met als onderwerp “Nieuw privé bericht van [jouw naam]
De geadresseerde kan via een link het bericht lezen.

Op het overzicht zie je aan wie je privé berichten gezonden hebt, door op de naam
te klikken zie in de rechterkolom de berichten aan die deelnemer. Scrol door naar
beneden en je kan een nieuw privé bericht sturen naar die deelnemer.
Door op het minteken kan je alle berichten aan die deelnemer verwijderen.
Via het profiel van een deelnemer kan je een privé bericht sturen door op “+ Nieuw
Bericht” te klikken. In het “To” (Aan) vak verschijnt dan de gebruikersnaam en kan
je de inhoud van je bericht intypen.
Een goede raad hier is: Wordt geen Spammer en hou rekening met verzoeken van
deelnemers om geen privé berichten meer te sturen.

Pagina 15

⇒DE INDEX

.

11 Netwerk Nederland verlaten of je account verwijderen
Je kan het Ondermeners Netwerk verlaten en/of je account beёindigen via de
instellingen bij jouw profiel.
Je bent daarna niet meer te vinden en je kan bijvoorbeeld ook het naslagwerk niet
meer lezen. Je artikelen worden ook definitief verwijdert. Privé berichten worden
definitief verwijdert en je eigen relaties worden beёindigd, je bent ook niet meer
zichtbaar bij deelnemers die jou als relatie hebben geaccepteerd.
LET OP:
Bij het verlaten worden al je gegevens definitief verwijdert en kunnen niet meer
teruggehaald worden. Ook de beheerder kan de gegevens niet meer terughalen. Er
vindt geen restitutie plaats van het door jouw betaalde door lidmaatschap.
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12 De Ondernemerspas
Vanaf januari 2020 is een ondernemerspas inbegrepen bij het lidmaatschap
aan het Ondernemers Netwerk. Op de pas staan aanbiedingen van
deelnemers aan het netwerk. Ga naar de website om de aanbiedingen te
bekijken.
De ondernemerspas is geen fysieke kaart (zoals zovele klantenkaarten)
maar een App op je iPhone of Smartphone. Om de App te downloaden
ontvang je een aparte e-mail. Heb je deze e-mail (nog) niet ontvangen
neem dan even contact met ons op.
Toon de pas eventueel, en indien daarom wordt gevraagd, vooraf op je
smartphone aan de aanbieder om in aanmerking te komen voor een korting
de aanbieding.
Wil jij ook aanbiedingen plaatsen ga dan naar de website onder
“Ondernemerspas” vind je “Aanbieding toevoegen”.

13 De mediatheek
Exclusief voor deelnemers aan het Ondernemers Netwerk.
Als deelnemer kan je e-boeken, whitepapers, video’s en e-trainingen cq online
trainingen in de mediatheek (laten) plaatsen.
Jouw gratis artikelen/producten worden door ons gratis in de Mediatheek geplaatst.
De plaatsing is voor maximaal 1 jaar.

14 Het naslagwerk Professioneel Netwerken
Exclusief voor de deelnemers aan het Ondernemers Netwerk!
Altijd de meest recente versie van het naslagwerk Professioneel Netwerken
raadplegen of lezen? Het naslagwerk wordt regelmatig aangepast en bevat meer
dan 55 hoofdstukken.
Als je het naslagwerk hebt aangeschaft, kan je het vinden op je profiel (1):
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Je hebt het einde van de handleiding bereikt.
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