Zoeken & zoekresultaat
Zoeken
Je kunt zoeken op …
•
•
•

Regio
Categorie
Trefwoorden

Zoeken op regio
Om te zien wie er bij jou in de buurt is ingeschreven, zoek je op regio.
Type het adres/woonplaats in dat als uitgangspunt dient voor je zoekactie.
ZOEKEN OP CATEGORIE
Om alleen naar bepaald soort aanbod te zoeken, zoek je op categorie.
Iedereen die staat ingeschreven heeft zijn specialisatie in maximaal 3 categorieën
ingedeeld. Je kunt zo, gelang je behoefte, alle mogelijke aanbod binnen die categorie
bekijken en nalezen.
Wie weet wordt je verrast met mogelijkheden waar je nog nooit bij stil hebt gestaan.
Categorien:
- 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 doorzocht.
Voorbeeld: als je zoekt op 'Balans' dan zie je in de lijst alle profielen waarin het woord
balans wordt vermeld.
Gebruik eventueel meerdere trefwoorden (met een spatie gescheiden) om je resultaat
nog verder te verfijnen.
Voorbeeld: 'balans therapie' toont alle profielen waarin het woord 'balans' voorkomt en
het woord 'therapie'; 'coaching Amsterdam' toont de profielen met de woorden 'coaching'
en 'Amsterdam'.
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ZOEKRESULTAAT

Het zoekresultaat wordt onderaan de zoekcriteria getoond.

Het zoekresultaat is afhankelijk van het profiel
- Studenten vinden alleen andere studenten.
- Professionals vinden alleen andere professionals en cliënten (tenzij de cliënt heeft
aangegeven alleen maar te willen zoeken en niet gevonden te worden).
- Cliënten vinden alleen professionals.
Studenten als professionals kunnen zich tevens aanmelden als cliënt,
zodat ze ook als cliënt kunnen worden gevonden. Een cliënt profiel erbij houdt in dat:
- Je zichtbaar wordt voor professionals.
- Dat je een (hulp)vraag uit kunt zetten bij professionals.
Totdat de database meer is gevuld met professionals en cliënten, kan voorlopig
iedereen elkaar vinden.

Het ZOEKRESULTAAT wordt naar keuze getoond:
- in Google map: op de plattegrond
- in een lijst
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ZOEKRESULTAAT zoals getoond:
•

•

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

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 van wat je wilt zien.

Profielen bekijken
Om een profiel uit de zoekresultaten te bekijken:
•

In de lijst: klik je op de naam

•

In Google map: klik je op het ballonnetje en vervolgens op detail
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