Handleiding voor partners
Toevoegen van projecten, events, tools & profieloptimalisatie
Als partner van het Theory U Plein heb je toegang tot het plaatsen van projecten, events en tools.
Ook kun je aanvullende profielinformatie toevoegen waarmee je opdrachtgevers informeert over
jouw ervaring en expertise. In deze handleiding vind je technische informatie voor het toevoegen
van informatie én tips om je content op te laten vallen.
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1. Aan de slag
Vanaf het moment dat je geregistreerd staat als partner (na registratie of een upgrade) kan je aan de
slag gaan met het toevoegen van content. Theory U Plein is zeer gebruikersvriendelijk opgezet. Voor
het toevoegen van content zijn sjablonen beschikbaar die je stap voor stap door kunt lopen. Je kunt
naar eigen inzicht velden invullen of leeglaten. In deze handleiding krijg je extra informatie waardoor
het nog eenvoudiger wordt.

2. Partner profiel
In je profiel kun je de volgende informatie opnemen, wijzigen of verwijderen:







2.1

Profielfoto
Voornaam & achternaam
Adres en woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Functie








Bedrijfsnaam
Twitter account
Facebook account
LinkedIn account
Url van je website
Beschrijving

Naar je profiel

Je gaat als volgt naar je profiel:
1. Zorg ervoor dat je ingelogd bent.
2. Klik op je gebruikersnaam rechts bovenin beeld.

2.2

Profielafbeelding toevoegen of wijzigen

Voor het toevoegen van een foto aan je profiel ga je naar het kopje ‘gegevens wijzigen’. Je volgt
daarna de volgende stappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klik op de button ‘Bestand kiezen’.
Browse in je computer naar de afbeelding die je wilt toevoegen
Klik op openen
Je ziet nu de bestandsnaam van je afbeelding staan
Klik op de gele button ‘profiel bijwerken’.
Je ziet nu je nieuwe profielafbeelding in je profiel

Tips voor het kiezen van de juiste afbeelding:







Kies een portretfoto
Kies een foto met een neutrale achtergrond
Kies een liggend formaat foto
Zorg ervoor dat je gezicht in het midden van de foto zit
Ideale afmetingen qua pixels: horizontaal 420 en verticaal 300
JPEG, PNG
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In je profiel kun je je profielfoto wijzigen/verwijderen. Op je profielpagina ga je naar je huidige
profielfoto. Daaronder vink je het vakje ‘Verwijder profielafbeelding tijdens bijwerken’ aan.
Vervolgens klik je op de button ‘profiel bijwerken’.

2.3

Profielinformatie toevoegen of wijzigen

Voor het toevoegen van informatie aan je profiel ga je naar het kopje ‘gegevens wijzigen’. Je volgt
daarna de volgende stappen:
1. Vul de velden in (begin ieder veld met een hoofdletter).
2. Klik op de gele button ‘profiel bijwerken’.
3. De informatie die je hebt ingevuld staat nu online bij je profielpagina.
Voor het wijzigen/verwijderen van informatie in je profiel ga je naar het kopje ‘gegevens wijzigen’.
Je volgt daarna de volgende stappen:
1. Verwijder de informatie die je wilt wijzigen door de tekst te selecteren en op je ‘backspace’
toets op je toetsenbord te drukken.
2. Voeg indien gewenst nieuwe informatie toe of laat het veld leeg.
3. Klik op de gele button ‘profiel bijwerken’.

2.4

Profielbeschrijving toevoegen

Voor het toevoegen van een profielbeschrijving ga je naar het kopje ‘gegevens wijzigen’. Je volgt
daarna de volgende stappen:
1.
2.
3.
4.

Typ je tekst vooraf in een tekstverwerkingsprogramma zoals Word of Kladblok
Kopieer de tekst uit je tekstverwerkingsprogramma
Plak de tekst in het blauwe veld onder het kopje ‘beschrijving’
Klik op de gele button ‘profiel bijwerken’
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Let op: profielbeschrijvingen worden zonder enige opmaak weergegeven op de website. Het is dus
niet mogelijk om alinea’s met witregels te gebruiken. Je kunt wel gebruik maken van enters om je
tekst iets meer structuur te geven.

2.4.1.

PROFIELOPTIMALISATIE

Om goed gevonden te worden door opdrachtgevers is het belangrijk om je contactinformatie en
profielbeschrijving te optimaliseren. Denk goed na over de contactgegevens die je deelt:



De gegevens zijn voor alle bezoekers openbaar toegankelijk.
Via welke kanalen wil je benadert worden en welke kanalen houd je liever privé?

Je profielbeschrijving is belangrijk voor de zoekfunctie. Zorg ervoor dat je alle informatie in je
beschrijving zet waar je op gevonden wilt worden. Verplaats je in de bezoeker van de website:
waar zoekt iemand op? Denk aan:





Je naam en bedrijfsnaam
Regio, woonplaats
Specialisatie(s)
Diensten en aanbod

De zoekfunctie op Theory U Plein doorzoekt
woorden in de profielbeschrijving. Denk dus goed
na op welke woorden jij gevonden wilt worden en
verwerk deze woorden in je profielbeschrijving.

3. Projecten
Projecten zijn verslagleggingen van toepassingen van Theory U in de praktijk. Als partner kan jij je
projecten toevoegen en op die manier anderen informeren over je aanpak, resultaten en leerpunten.

3.1. Toevoegen van een project
Je kunt via diverse plekken op de site navigeren naar het sjabloon voor het toevoegen van projecten.
De 2 meest voordehand liggende manieren zijn:
1. Via je profiel
2. Via de pagina projecten

Vervolgens kom je in het sjabloon ‘project toevoegen’ terecht.
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In het sjabloon kun je de volgende informatie invullen en toevoegen:











Titel van het project
Afbeeldingen die bij het project horen
Informatie over het project
o Introductie
o Beschrijving
o Uitvoering
o Resultaat
Reflectie van het project
o Wat ging er anders dan verwacht?
o Wat zou je de volgende keer graag anders doen?
o Wat heb je vooral geleerd?
Oproep tot actie
Video’s die bij het project horen
Gebruikte tools
Aanvullende documenten

Tot slot kan je het project indelen binnen één van de categorieën en publiceer je je project.

3.1.1. Titel van het project
 Zorg ervoor dat je de titel begint met een hoofdletter
 Probeer de titel zo kort mogelijk te houden

3.1.2. Afbeeldingen die bij het project horen
Je kunt zoveel afbeeldingen toevoegen als je zelf wilt.
 Zorg ervoor dat je toestemming hebt als je beeldmateriaal gebruikt van anderen.
 Gebruik geen afbeeldingen waarmee je inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of
privacy rechten.
Tijdens het toevoegen van afbeeldingen kun je een alt-tekst en beschrijving meegeven aan elke
afbeelding. Deze informatie is van belang voor zoekmachines.

De eerste foto in dit rijtje (links) zal gebruikt
worden als omslag op de website. Je kunt na het
toevoegen van de foto’s de volgorde nog wijzigen
door de gewenste omslagfoto naar links te slepen.
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3.1.3. Informatie over het project
Vul de velden in van het sjabloon. Boven elk tekstveld staat vermeld welke informatie er in hoort. Je
kunt ook velden leeglaten, deze zullen dan niet verschijnen op de website.
Tips voor je teksten:
 Schrijf je teksten eerst uit in een
Om een witregel tussen twee alinea’s te krijgen
tekstverwerkingsprogramma om
moet je 2x op de enter toets drukken. In het
te voorkomen dat je de tekst per
sjabloon lijkt de witregel dan erg groot, maar op de
ongeluk kwijtraakt en om typ- en
site is het dan een normale witregel.
spelfouten te voorkomen.
 Beperk je in ieder tekstveld tot
de gevraagde informatie, dit is namelijk de structuur die op de website terug te vinden zal
zijn na publicatie.
 Schrijf zo beknopt mogelijk en maak gebruik van alinea’s door 2x op enter te drukken.
 Je kunt gebruik maken van de opmaakattributen bovenaan ieder veld om woorden extra
nadruk te geven door ze bijvoorbeeld vetgedrukt of cursief te maken en door
opsommingstekens te gebruiken.

3.1.4. Reflectie van het project
In deze velden kun je een reflectie geven zodat anderen daar weer van kunnen leren in de toekomst.
Volg bovenstaande tips van paragraaf 3.1.3.

3.1.5. Oproep tot actie
In dit veld kun je mensen doorverwijzen naar iets wat waardevol is in relatie tot je project.
Bijvoorbeeld naar een andere website, een interessant artikel of een online community.
Je kunt in de tekst die je schrijft een link toevoegen. Dit doe je als volgt:
1.
2.
3.
4.

Selecteer de tekst waar je een link onder wilt plaatsen
Klik op het paperclip icoon in de editorbalk
Kopieer de URL van de pagina waar je naartoe wilt verwijzen (let op dat er http:// voor staat).
In het veld ‘titel’ kun je tekst toevoegen die mensen zien wanneer ze over de link heen
bewegen met de muis. Je kunt het veld ook leeglaten.
5. Vink de optie ‘open link in een nieuw venster/tab’ aan.
6. Klik op de blauwe button ‘link toevoegen’.
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3.1.6. Video’s die bij het project horen
Als je video’s hebt dit bij dit project horen dan kan je deze toevoegen via de URL.
1. Ga naar de video op YouTube of Vimeo en kopieer de URL
2. Plak de URL in het daarvoor bestemde veld

3.1.7. Gebruikte tools
Je hebt de mogelijkheid om 5 tools toe te voegen aan je project waar je gebruik van hebt gemaakt.
Dit kunnen tools van jezelf zijn of tools van andere partners. Zorg ervoor dat je de naam van de tools
kent en zoek ze op in het pull down menu.

3.1.8. Aanvullende documenten
Als je artikelen, hulpdocumenten of powerpoint en dergelijke hebt die je toe wilt voegen aan je
project is dat mogelijk via de velden ‘toevoegen van documenten’. Volg de volgende stappen:
1. Selecteer het soort document (PDF, DOC/DOCX of PPT)
2. Klik op de button ‘Document toevoegen’
3. Klik in het popup venster op de button: ‘Bestanden selecteren’
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4. Selecteer het bestand dat je wilt toevoegen en klik op ‘openen’
5. Browse naar beneden in het popup venster en klik op de button ‘invoegen in bericht’ (je
hoeft verder niets qua instellingen toe te voegen)

3.1.9. Deel je project in onder een categorieën
Tot slot kun je je project indelen in één van de categorieën. Rechts bovenaan in sjabloon zie je een
venster met de categorieën. Vink de categorie(ën) aan waar jouw project het beste in past.
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3.1.10.

Publiceren van je project

Tot slot kun je helemaal rechts bovenaan je project publiceren door op de blauwe knop ‘publiceer’ te
klikken.

3.2

Aanpassen van een project

Je kunt op 2 manieren naar een bestaand project van jezelf toe navigeren om deze te bewerken.


Via je profiel: kijk bij ‘mijn onderdelen’ en klik op het bewerkicoon naast de titel.



Via de zwarte dashboardbalk bovenin beeld: Klik op Theory U links bovenin beeld en klik
vervolgens op projecten om bij je bestaande projecten te komen.

Om het project te bewerken pas je de informatie die je wilt veranderen aan, vervolgens klik je op de
blauwe button ‘bijwerken’ rechts bovenin beeld.

3.3

Verwijderen van een project

Je gaat naar het project zoal beschreven in paragraaf 3.2. Vervolgens klik je op de rode tekst ‘In de
prullenbak’ rechts bovenin beeld.
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Tip: kopieer eerst al je teksten naar een document op je computer, voor het geval je het project toch
nog eens online wilt zetten.

Ga je een project verwijderen? Kopieer eerst
alle tekst naar een document op je computer,
voor als je het toch nog eens wilt gebruiken.

4. Events
Als partner mag je al je events die te maken hebben met Theory U in de kalender van Theory U Plein
plaatsen. Ook dit gaat via een sjabloon.

4.1

Toevoegen van een event

Je kunt via diverse plekken op de site navigeren naar het sjabloon voor het toevoegen van events. De
2 meest voordehand liggende manieren zijn:



Via je profiel
Via de pagina events

Vervolgens kom je in het sjabloon ‘event toevoegen’ terecht.

In het sjabloon kun je de volgende informatie invullen en toevoegen:









Titel van het event
Introductie event
Uitgebreide informatie over het event
Informatie over trainer(s), spreker(s), begeleider(s)
Algemene informatie
Evenement opties
Uitgelichte afbeelding
Tags

Tot slot kun je je event publiceren.
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4.1.1

Titel van het event

 Zorg ervoor dat je de titel begint met een hoofdletter
 Probeer de titel zo kort mogelijk te houden

4.1.2.

Introductie event

Vul de velden in van het sjabloon. Boven elk tekstveld staat vermeld welke informatie er in hoort. Je
kunt ook velden leeglaten, deze zullen dan niet verschijnen op de website. De introductietekst dient
kort te zijn en zal vetgedrukt terug te zien zijn op de pagina van het event.
Tips voor je teksten:
 Schrijf je teksten eerst uit in een tekstverwerkingsprogramma om te voorkomen dat je de
tekst per ongeluk kwijtraakt en om typ- en spelfouten te voorkomen.
 Beperk je in ieder tekstveld tot de gevraagde informatie, dit is namelijk de structuur die op
de website terug te vinden zal zijn na publicatie.
 Schrijf zo beknopt mogelijk en maak gebruik van alinea’s door 2x op enter te drukken.
 Je kunt gebruik maken van de opmaakattributen bovenaan ieder veld om woorden extra
nadruk te geven door ze bijvoorbeeld vetgedrukt of cursief te maken en door
opsommingstekens te gebruiken.

4.1.3.

Uitgebreide informatie over het event

In deze velden kun je zoveel informatie geven als je zelf wilt. Volg bovenstaande tips van paragraaf
4.1.2.

4.1.4.

Informatie over trainer(s), spreker(s), begeleider(s)

Indien overbodig kun je deze velden ook leeglaten.

4.1.5.

Algemene informatie

In dit veld kun je alle extra informatie geven die handig is voor bezoekers van het event. Denk hierbij
aan praktische informatie zoals datum, plaats en prijs. Ook informatie zoals een routebeschrijving,
naam van de zaal, benodigdheden etc. zijn handig om hier te vermelden.

4.1.6.

Evenement opties

Vul zoveel mogelijk informatie in bij de evenement opties. Deze informatie wordt bovenaan je event
getoond op de website. Let op: de einddatum zal niet getoond worden, deze dien je dus op te nemen
in de algemene informatie.
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4.1.7.

Uitgelichte afbeelding

Kies een afbeelding voor je event en voeg deze toe via de button ‘stel uitgelichte afbeelding in’ aan
de rechterzijde van het sjabloon.

Kies vervolgens uit je bestaande afbeeldingen in de ‘mediabibliotheek’ of voeg een nieuwe
afbeelding toe via ‘bestanden uploaden’.

Vervolgens klik je op de blauwe button ‘Stel uitgelichte afbeelding in’.

4.1.8.

Tags

Vul minimaal 1 en maximaal 3 tags in voor je event. Deze tags komen bovenaan je event te staan en
geven in één blik weer wat het voor een event is. Denk hierbij aan woorden zoals ‘training’
‘workshop’ ‘lezing’ etc.
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4.1.9.

Publiceren

Tot slot kun je helemaal rechts bovenaan je event publiceren door op de blauwe knop ‘publiceer’ te
klikken.

4.2

Aanpassen van een event

Je kunt op 2 manieren naar een event van jezelf toe navigeren om deze te bewerken.


Via je profiel: kijk bij ‘mijn onderdelen’ en klik op het bewerkicoon naast de titel.



Via de zwarte dashboardbalk bovenin beeld: Klik op Theory U links bovenin beeld en klik
vervolgens op events om bij je bestaande event(s) te komen.

Om het event te bewerken pas je de informatie die je wilt veranderen aan, vervolgens klik je op de
blauwe button ‘bijwerken’ rechts bovenin beeld.

’
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4.3

Verwijderen van een event

Je gaat naar het project zoal beschreven in paragraaf 4.2. Vervolgens klik je op de rode tekst ‘In de
prullenbak’ rechts bovenin beeld.

5. Tools
Tools zijn toepassingsvormen voor Theory U. Een tool geeft uitleg over het doel, de werkwijze en het
resultaat van een interventie. Ook alle praktische informatie die je nodig hebt om de tool zelf uit te
kunnen voeren in de praktijk is terug te vinden op een toolpagina.

5.1

Tool toevoegen

Je kunt via diverse plekken op de site navigeren naar het sjabloon voor het toevoegen van tools. De
2 meest voordehand liggende manieren zijn:



Via je profiel
Via de pagina tools

In het sjabloon kun je de volgende informatie toevoegen:







Titel van de tool
Introductie van de tool
Informatie over de tool
o Uitvoering
o Resultaat
o Materialen
o Logistiek
o Level
o Aantal mensen
o Tijdsduur
Aanvullende documenten
Selecteren in welke fase van de U de tool het beste past

Tot slot kun je de tool publiceren.
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5.1.1

Titel van tool

 Zorg ervoor dat je de titel begint met een hoofdletter
 Probeer de titel zo kort mogelijk te houden

5.1.2

Introductie van de tool

Dit is de tekst die bovenaan bij je tool komt te staan. Je introduceert de tool en laat weten wát het
doel is van de tool.

5.1.3

Informatie over de tool

Vul zo uitgebreid mogelijk alle tekstvelden in en zorg ervoor dat je aansluit bij het thema van elk
tekstveld. Je kunt ook velden leeglaten, deze zullen dan niet verschijnen op de website.
Tips voor je teksten:
 Schrijf je teksten eerst uit in een tekstverwerkingsprogramma om te voorkomen dat je de
tekst per ongeluk kwijtraakt en om typ- en spelfouten te voorkomen.
 Beperk je in ieder tekstveld tot de gevraagde informatie, dit is namelijk de structuur die op
de website terug te vinden zal zijn na publicatie.
 Schrijf zo beknopt mogelijk en maak gebruik van alinea’s door 2x op enter te drukken.
 Je kunt gebruik maken van de opmaakattributen bovenaan ieder veld om woorden extra
nadruk te geven door ze bijvoorbeeld vetgedrukt of cursief te maken en door
opsommingstekens te gebruiken.

5.1.4

Aanvullende documenten

Zie paragraaf 3.1.8 voor uitgebreide info over het toevoegen van documenten.

5.1.5

Selecteren welke fase van de U

Geef aan in welke fase van het U-proces de tool het beste past. Is het een tool de over meerdere
fasen heen gebruikt kan worden? Selecteer dan meerdere fasen.

5.1.6

Publiceren

Tot slot kun je helemaal rechts bovenaan je tool publiceren door op de blauwe knop ‘publiceer’ te
klikken.
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5.2

Tool aanpassen

Je kunt op 2 manieren naar een event van jezelf toe navigeren om deze te bewerken.


Via je profiel: kijk bij ‘mijn onderdelen’ en klik op het bewerkicoon naast de titel.



Via de zwarte dashboardbalk bovenin beeld: Klik op Theory U links bovenin beeld en klik
vervolgens op tools om bij je bestaande tool(s) te komen.

Om tool te bewerken pas je de informatie die je wilt veranderen aan, vervolgens klik je op de blauwe
button ‘bijwerken’ rechts bovenin beeld.

’

5.3

Tool verwijderen

Je gaat naar de tool zoal beschreven in paragraaf 5.2. Vervolgens klik je op de rode tekst ‘In de
prullenbak’ rechts bovenin beeld.
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6. Publicatietips & huisregels
6.1

Lay-out en opmaak

Doordat we werken met tekstvelden is er automatisch een basislay-out op het Theory U Plein. Daar
hoef je verder niets voor te doen. Wel is het raadzaam om enigszins rekening te houden met de
opmaak en lay-out. We hebben een aantal tips om je teksten prettig leesbaar te maken:




Wanneer je lange stukken tekst hebt, deel deze dan op in meerdere alinea’s.
Maak gebruik van opsommingstekens indien nodig.
Wil je een woord extra nadruk geven, maak deze dan vetgedrukt.

Alle projecten, events en tools hebben eenzelfde opbouw met een gelijke indeling van koppen,
afbeeldingen en video’s. Je hoeft dus geen rekening te houden met kopteksten en/of titels.
De webredactie kijkt alle toegevoegde items na en past indien nodig de opmaak aan.

6.2

Editor uitleg

Bij het toevoegen van projecten, events en tools kun je gebruik maken van een aantal functies in de
tekstvelden. Hier volgt een beknopte uitleg van het toepassen van deze functies.
Vetgedrukte tekst: Selecteer de B in de editor balk
Cursieve tekst: Selecteer de I in de editor balk
Doorgehaalde tekst: Selecteer ABC in de editor balk
Opsomming: Vink het opsommingstekensymbool aan in de editor balk
Quote: selecteer de tekst en vink de “ aan in de editor balk
Link: selecteer de tekst en klik op de paperclip in de balk om info toe te voegen (bekijk ook de uitleg
in paragraaf 3.1.5)

Een quote komt er als volgt uit te zien in de tekst op de website:
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6.3






Zorg ervoor dat je:
Altijd toestemming hebt wanneer je tekst en/of beeldmateriaal gebruikt van anderen.
Bronnen vermeldt wanneer je informatie van derden gebruikt
Geen content plaatst die discriminerend of kwetsend is.
Geen content plaatst waarmee je inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of
privacyrechten.
Geen content plaatst die in strijd is met een wet, regeling, verordening of andere
toepasselijke regelgeving.

Items en berichten die je plaatst mogen niet discriminerend, aanstootgevend of anderszins strafbaar
zijn. De redactie kan altijd een bericht aanpassen of verwijderen.

Succes!
Heel veel succes en plezier met het toevoegen van je projecten, events en tools. Kom je er toch niet
helemaal uit? Neem dan een kijkje bij de veelgestelde vragen op het Theory U Plein of neem contact
op via contact@theoryuplein.nl dan helpen we je verder.
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