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Klik rechtsboven op inloggen en gebruik je
30M

persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord om
in te loggen. Ga vervolgens naar de pagina
'community'.

20M
Klik op de groene knop met de tekst "+ bijdrage
toevoegen".

10M

Note: Alle volgende stappen kun je tussendoor
steeds opslaan met de knop 'opslaan' onderaan

0M
Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Onderstaande velden dien je in te vullen.

Titel van je bijdrage:
titel van je bericht.

Inleiding:
Zorg dat deze kort de essentie samenvat en de
bezoeker triggert om te klikken om verder te
lezen.

de pagina.
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Omschrijving:
Plaats hier je hele bericht. Gebruik tussenkopjes
om de tekst goed leesbaar te houden. Dit kun je
doen door bij ' Stijl' te kiezen voor kop 2.

Bestand:
Hier kun je een bestand, zoals een Word, Excel of
PDF toevoegen.

Video:
Plak hier de embed-code van je Youtube of
Vimeo video.

Afbeelding:
Upload hier je afbeelding, passend bij je bericht.

Zorg dat de afbeelding het goede formaat is. Dit is
1200x600 pixels. Voor je het bestand uploadt,
hernoem deze naar je bericht. Dus geen
'img126079.jpg', maar bv. 'gasvrij-diemen.jpg'. Zorg
dat de bestandsgrootte niet meer is dan 300kb.

Klik op de knop 'bestanden kiezen' en zoek het
bestand op je computer.

PAGINA 3

BERICHTEN
TOEVOEGEN
Link toevoegen:
Hier kun je meerdere links toevoegen. Voeg hier
ook de link van de bron toe. Dit kan een link zijn
naar een externe website, maar ook naar een
social medium.

Gebruik deze sectie ook om een relevante link
naar bv. een initiatief of interview op de DDDwebsite te linken.

Bericht bewerken:
Je kunt een bericht op twee manieren bewerken.

Klik op de overzichtspagina bij het bericht op
het potloodje.
Klik op het bericht en klik onderaan op het
potloodje.

