
Gefeliciteerd met uw eigen regionale profielpagina op 
één van de websites van de Onderneemt Groep! 
In deze handleiding zullen we inhoud en functies van uw 
vermelding zo goed mogelijk uitleggen. 

Gebruikers 
handleiding

Met ruim 10.000 andere ondernemers kunt u zich nu 

“vindbaar” noemen binnen de grootste digitale 

ondernemersvereniging van Nederland! 

Onze tekstschrijvers en webdesigners hebben hun 

uiterste best gedaan een mooi en compleet bedrijfsprofiel 

voor u te ontwerpen. We hopen natuurlijk dat dit allemaal 

naar wens is. 

 

Leuk profiel, maar wat kan ik er mee?
Naast deze handleiding heeft u van ons ook 

inloggegevens ontvangen. Met deze gegevens kunt u op 

een regionale website inloggen waarna u verschillende 

opties heeft die we in deze handleiding gaan bespreken.

 



Bij uw aanmelding heeft u inloggegevens 
ontvangen waarmee u kunt inloggen op de 
regionale websites. U gaat hiervoor naar de 
regionale website en klikt rechtsbovenin op 
de knop inloggen.
 
Mocht u uw wachtwoord vergeten of kwijt zijn 
dan kunt u via de knop “wachtwoord 
vergeten” een nieuw wachtwoord opvragen. U 
vult hiervoor het email adres in welke u in uw 
account gebruikt en u krijgt daarna via de 
email een nieuw wachtwoord toegezonden. 

Inloggen:

 

Als u na het inloggen op de knop “Beheer” 
klikt komt u op uw persoonlijke beheer 
pagina. 
 
Op de beheer pagina kunt u:

• uw profiel bewerken
• nieuwsberichten plaatsen
• agenda items plaatsen
• vacature’s plaatsen
• nieuwsbrief en wachtwoord wijzigen
• statistieken van uw profiel inzien

Beheer:



Algemene gegevens:
Hier kunt u uw bedrijfsnaam wijzigen, een 
korte beschrijving toevoegen en de 
trefwoorden plaatsen waarop u gevonden wilt 
worden.
Profiel:
Uw bedrijfsprofiel is het visitekaartje van uw 
bedrijf. U kunt deze hier aanpassen
Contactgegevens:
Hier kunt u uw algemene contact gegevens 
plaatsen.
Bezoekadres:
Hier kunt u uw bezoekadres plaatsen.
Factuuradres:
Hier kunt u afwijkend postadres plaatsen.

Profiel bewerken:

Contactpersoon:
Hier kunt u uw eigen contact gegevens plaatsen.
Bestanden:
Hier kunt u uw logo en bedrijfsafbeeldingen uploaden. Deze worden 
naast uw bedrijfs profiel roterend weergegeven.

Het plaatsen van items op de regionale site’s 
van de Onderneemt Groep is gemakkelijk en 
kan het rendement van uw bedrijfs vermelding 
maximaliseren.
 
De items worden voor het plaatsen 
gecontroleerd door de redactie. Bij 
goedkeuring worden de items geplaatst. 
Indien u een reeds geplaatst item wilt 
aanpassen of verwijderen dan kunt u deze 
doorgeven aan de klantenservice. Zij zullen 
ervoor zorgen dat dit gebeurt.

Items plaatsen:

 



Wachtwoord wijzigen:
Uw automatisch aangemaakte wachtwoord 
is vaak niet gemakkelijk te onthouden. 
Daarom heeft u hier de mogelijk een eigen 
wachtwoord in stellen.
 
E-mail instellingen:
1x per maand wordt er een nieuwsbrief 
verzonden. Hierdoor kunt u gemakkelijk de 
zakelijke ontwikkelingen volgen die zich 
afspelen in de regio. Als u zelf een item 

Persoonlijke 
instellingen:

geplaatst heeft wordt deze ook opgenomen in de nieuwsbrief. Wanneer u de nieuwsbrief niet (meer) wenst te 
ongvangen dan kunt u deze hier uitzetten.
De meldingen zijn contactformulieren die voor u door potentiele klanten worden ingevuld. U krijgt deze standaard 
doorgestuurd naar uw e-mail adres. Mocht u deze niet meer willen ontvangen dan kunt u het vinkje uitzetten.

Door middel van uw statistieken kunt u 
bijhouden wat het rendement is van uw 
vermelding. U kunt zien hoe vaak uw profiel 
bezocht wordt en hoe vaak een bezoeker 
door klikt naar uw eigen website.
 

Statistieken:



Nawoord

Door middel van deze handleiding hopen we dat we u 
een flink eind op weg hebben geholpen met uw 
vermelding op één van onze regiowebsites. Mist u 
dingen in deze handleiding of op de website dan 
stellen we het op prijs als u dit door geeft aan onze 
klantenservice. Zodoende kunnen we onze diensten 
blijven verbeteren.

Wij wensen u veel plezier van uw lidmaatschap!
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