
Handleiding bijwerken van uw profiel. 

De informatie die nu in uw profiel staat, is overgenomen van de oude website. Wij verzoeken u 

vriendelijk deze te controleren en eventueel aan te passen. Met name het email adres en het huis- of 

zakelijk adres zijn voor onze administratie belangrijk. Hieronder ziet u stap voor stap wat u allemaal 

moet invullen en kunt aanpassen. Bij vragen kunt u mailen naar info@restauratoren.nl 

1. NAW gegevens 

 

Hier kunt u basisgegevens invullen. Er is geen verschil tussen schermnaam en schermnaam zoals 

getoond op de site, dit kunt u negeren. 

2. Afbeeldingen  

 



Hier kunt u uw profiel foto en enkele afbeeldingen voor uw portfolio toevoegen. LET OP: voor de 

ideale verhoudingen van de foto’s is een pixelverhouding van 770 bij 446 gevraagd. U kunt de foto’s 

die u invoert eerst op maat knippen. Dit kan in o.a. www.pixlr.com web app of in photoshop. Als u dit 

niet doet, worden de foto’s automatisch in een kader geplaatst, de lengte-breedte verhouding kan 

daarbij verschuiven. 

 

Nadat u bij bestanden uploaden uw afbeeldingen hebt geupload, kunt u rechts op het scherm een 

titel en alt-tekst invullen en eventueel een beschrijving. Het onderschrift en de beschrijving zullen 

niet wiorden getoond op de site. De titel en alt tekst moeten wel worden ingevuld, dit bevordert de 

vindbaarheid van de site en van uw profiel in o.a. google. 

3. Persoonlijke gegevens 

 



Basisgegevens kunt u hier invullen. U kunt eventueel een zakelijk adres toevoegen en een 

factuuradres. Wij kunnen de adressen op de facturen vanaf nu niet meer achteraf aanpassen, dus u 

moet goed controleren of dit juist staat ingesteld. 

4. Profielgegevens 

 

Hier kunt u disciplines, beroep en specialisaties aangeven. Niet alle mogelijke disciplines zijn vermeld, 

daarom is er een vrij invulveld voor specialisatie. Werkgroep is optioneel. 

5. Privacy 

 

Naast Profielgegevens is een tabblad privacy. DIT IS HEEL BELANGRIJK! U moet hier aangeven of u 

gevonden wilt worden op de site, en u kunt telefoonnummer en adres verbergen. Als het vakje: ik wil 

opgenomen worden in het overzicht van leden’ niet is aangevinkt, bent u niet zichtbaar op de site! 



Controleer dit goed, want de instellingen zijn overgenomen van de oude site en die kloppen niet 

altijd. 

 

6. Kaart 

 

Hier kunt u aangeven waar u op de kaart gevonden wil worden. Ook is er een vrij invulveld voor 

werkervaring. 

7. Social media en SEO 

 

Hier kunt u links voor social media toevoegen (meerdere mogelijk) en SEO instellingen verbeteren 

(verbeteren van zoekresultaten in de zoekmachine). Voorbeeld: 



 

Vergeet niet aan het einde op profiel bijwerken te klikken! Elke keer dat u later een aanpassing doet 

moet u vervolgens hierop klikken! 

8. Profiel bekijken 

 

Om terug te keren naar de site klik links boven op ‘Restauratoren Nederland’ 



 

Ga naar ‘Dashboard’ om uw profiel te bekijken. Als u uw profiel niet ziet, controleer dan de privacy 

settings. 

 

 


