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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Een profiel: Wat zijn de voordelen en hoe maak je
voor jezelf een profiel aan?
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

In deze korte handleiding worden de voordelen van een profiel (“account”) opgesomd. Je leest ook hoe je
zo’n profiel aanmaakt.
Belangrijke uitgangspunten

Op de vernieuwde website kunnen professionals die regelmatig gebruik maken van de sociale kaart een profiel
aanmaken en daardoor toegang krijgen tot extra functionaliteiten.
Samenvattend kan je met een eigen profiel:
• Je eigen fiches beheren
 let op: wijzigingen komen pas online na goedkeuring door het sociale kaartteam
• Je favoriete fiches opslaan
• Je favoriete zoekopdrachten bewaren
• Je persoonlijke commentaar toevoegen aan fiches
• Organisatiegegevens downloaden naar een csv-bestand
• Voorstellen voor nieuwe fiches naar ons doorsturen
Wat gebeurt er precies met de (persoonlijke) gegevens die aan jouw profiel gekoppeld
zijn?

Deze informatie is strikt persoonlijk gekoppeld aan jouw account/profiel. De initiatiefnemers van deze website
hebben alle noodzakelijke technische beveiligingsvereisten gevolgd om ervoor te zorgen dat deze gevoelige
informatie enkel geëncrypteerd opgeslagen wordt. Bij het aanmaken van een nieuwe account dien je als
gebruiker uitdrukkelijk kennis te nemen van deze werkwijze ("accepteer voorwaarden"). Lees
http://desocialekaart.be/privacybeleid voor meer informatie.
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Hoe kan je een profiel aanmaken?

Klik op de link ‘Registreren’ om het registratieformulier in te vullen. Ook via de knop ‘Inloggen’ vind je een link
naar de pagina om je te registreren.

We vragen enkel gegevens op die nodig zijn om jouw profiel te kunnen koppelen aan extra functionaliteiten.
Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Om te kunnen registreren dien je uitdrukkelijk akkoord
te gaan met de gebruiksvoorwaarden van de sociale kaart.
Alle e-mails van deze website zullen naar het opgegeven adres verzonden worden. Het e-mailadres wordt niet
openbaar gemaakt en wordt alleen gebruikt als je een nieuw wachtwoord wilt aanvragen of als je nieuws of
herinneringen via e-mail wilt ontvangen.
Optioneel kun je ook je postcode en gemeente en beroep opgeven. Als je als ingelogde gebruiker een
zoekopdracht uitvoert en je postcode opgaf, zal de zoekmachine in het Waar?-veld automatisch als
werkingsgebied jouw gemeente tonen. Uiteraard kun je het invulveld Waar? nog altijd eenvoudig aanpassen.
Na het registreren ontvang je een e-mail met een link naar een webpagina waar je jouw wachtwoord kan
instellen. Na het instellen van je wachtwoord kun je in de toekomst inloggen op de sociale kaart met je emailadres als gebruikersnaam en het door jou ingestelde wachtwoord.
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Inloggen kan daarna met je e-mailadres en het bijhorende wachtwoord via ‘Inloggen’ in de navigatie aan de
linkerkant.
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