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Inschrijving met een PROFESSIONEEL PROFIEL

INSCHRIJVING STAP 1 - Persoonsgegevens
Vul hier je persoonsgegevens in. De velden met een * zijn verplichte velden.
(opmerking: nadat je bent ingeschreven, kun je te allen tijden je gegevens wijzigen)
Klik op volgende om door te gaan naar stap 2

INSCHRIJVING STAP 2 – Aanbod en opleiding
Vul hier de gegevens in over hoe je wilt worden gevonden. Het zoeken geschiedt per
categorie. Vul dus minstens 1 categorie in om hierbinnen gevonden te worden.
1. Specialisatie
Vul in hoe je je aanbod noemt.

2. Mijn aanbod valt in de volgende categorie(en) – maximaal 3 aanvinken:
Vink hier aan in welke categorie jouw aanbod valt. Maximaal 3 categorieën. Binnen deze
categorieën wordt je gevonden.

3.Ik pas de volgende methoden toe
Hier kun je een of meerdere methoden aangeven.
Klik op de groene + knop om een extra methode toe te voegen.
Om een methode te verwijderen selecteer het bovenste item uit de lijst: “geen/verwijder”

Staat je methode niet in de lijst, dan kun je deze toevoegen door op de link te klikken:
“mijn methode staat niet in de lijst” . Je komt in het volgende scherm:

Geef de naam en vul eventueel een uitleg in.
Klik op voeg toe om de methode toe te voegen aan de database van Platform de
proeftuin. De methode is hierna te selecteren door alle deelnemers van Platform de
Proeftuin.
Geef eventueel wijzigingen in de uitleg per email aan ons door.
4. Algemene beroepsopleiding
Kies je opleiding.
Staat die niet in de lijst, klik dan op de link “Mijn opleiding staat niet in de lijst”. Je komt
dan in het onderstaande scherm:

Hier kan je de opleiding toevoegen aan de database van Platform de Proeftuin. De
opleiding is hierna te selecteren door alle deelnemers van Platform de Proeftuin.

Vul ook een studierichting de startdatum en de duur van de opleiding in.

Klik op volgende om naar stap 3 te gaan.

INSCHRIJVING STAP 3 – Je praktijk

INSCHRIJVING STAP 4/5 - Je profiel
Vul hier de gegevens in zoals je je wilt presenteren in je profiel. Deze velden kun je ook
later invullen.
Je kan de tekst opmaken door de knoppen in de editor te gebruiken.

INSCHRIJVING STAP 6 - WACHTWOORD
Hier maak je een eigen wachtwoord aan.

INSCHRIJVING STAP 7 - IK ZOEK
Je kan hier je cliënt profiel activeren. Dat houdt in dat je zichtbaar wordt in het
zoekresultaat en benaderd kan worden door een van je collega’s.

Geef in het testveld duidelijk aan wat je zoekt.
• Gewoon nieuwsgierig
• Deelname intervisiegroep
• Hulpvraag. De professional kunnen reageren op je vraag als zij denken iets voor
je te kunnen betekenen. Zo kun je verrast worden met een oplossing uit een
‘onbekende’ hoek!

INSCHRIJVING STAP 8 – BETALING

Voorwaarden en Betaling
Het is van belang dat je de voorwaarden leest en er naar handelt. Nadat de betaling is
ontvangen, wordt je account geactiveerd. Je krijgt dan een email.
Betaling kun je doen via iDeal (beveiligde betalingswijze). Kies je bank en klik op
betalen. Je wordt doorgeleid naar de beveiligde pagina's van je eigen bank.
Mocht je niet via iDeal willen betalen, betaal dan door het bedrag over te maken op
het rekeningnummer en klik dan op einde. Als je anders betaalt, laat dit dan via de
email even weten zodat je profiel geactiveerd wordt.
Mocht je na je inschrijving alsnog via iDeal willen betalen dan kan dat door in te
loggen met je e-mailadres en je wachtwoord.
In geval van promotie campagnes:
De promotie campagnes worden aangepast in het betalingssysteem. Ook bij de
tijdelijke Gratis inschrijving aanbiedingen ga je naar Betaal. Je klikt vervolgens alles
door alsof je betaalt.

Je inschrijving is bevestigd.

Je profiel beheren
Tijdens en na de inschrijving, kun je je profiel bewerken.
Onderdelen:
- Personalia
- Opleiding en methoden
- Visie en achtergrond
- Over mezelf
- Profiel status
- Ik zoek
- Wachtwoord wijzigen
Profiel status
Met behulp van de status kan je zelf bepalen in hoeverre je actief bent op het netwerk.
Actief
Je wordt meegenomen in de zoekresultaten.
Voorlopig genoeg
Je staat dan nog wel, zichtbaar voor de anderen, op de resultatenlijst maar men kan
dan geen contact met je opnemen.
Niet actief
Je wordt niet meegenomen in de zoekactie. Je kunt altijd nog je profiel heractiveren.
Profiel afsluiten
Je kunt je profiel afsluiten. Hierna kun je niet meer inloggen.

Zoeken

Zoeken op regio
Type het adres/woonplaats in dat als uitgangspunt dient voor je zoekactie.
Zoeken op categorie
Iedereen die staat ingeschreven, heeft zichzelf in maximaal 3 categorieën ingedeeld.
Categorieën:
- Beauty/Body
- Coaching/Counseling
- Energetisch / Paranormaal / Spiritueel / Healing
- Massage
- Natuurlijke / Somatische geneeswijze
- Therapie
Wil je alles bij jou in de buurt zien? Vink dan alle categorieën aan.
Zoeken op trefwoord
Met zoeken via trefwoord(en) worden alle profielen geheel doorzocht, ook de
tekstvelden. Zo kun je zoeken op termen als bewustwording, aarden, lichaamsgericht,
etc. Gebruik eventueel meerdere trefwoorden (met spatie geschieden) om je resultaat
nog verder te verfijnen.

Het zoekresultaat

Het zoekresultaat wordt onderaan de zoekcriteria getoond.

Zoekresultaat met een professioneel profiel
-

in Google map: op de plattegrond (op satelliet) zie je
in rood de studenten profielen met hulpvraag;
in blauw alle professionele profielen;
in geel
de cliënt profielen: nieuwsgierig en/of
met hulpvraag;
Wanneer je een cliënt benadert, telt de eerste sessie als proefsessie en is deze gratis.

Klik op de naam en vervolgens op detail om het profiel te bekijken.
-

in een lijst: klik op de naam om het profiel te bekijken
Je kunt in deze lijst, per kolom, de data sorteren.

Over de plattegrond bewegen
Wanneer je over de plattegrond wilt bewegen, ga je met je muis op het plattegrond
staan. Je klik en houd je rechtermuis vast waardoor ‘het handje’ vast op de plattegrond
komt te staan. Trek dan de plattegrond in de richting waar je heen wilt gaan. Totdat de
database meer is gevuld met professionals en cliënten, kan voorlopig iedereen elkaar
vinden.

