Zo werkt biebtobieb…. voor beginners
7 tips om Biebtobieb te leren kennen

Tip 1: Account aanmaken
Om biebtobieb te leren kennen heb je een account nodig, ga naar www.biebtobieb.nl en klik op
Vul in het scherm je gegevens in. Je ontvangt nu een mailtje (let op,
dit kan in je ongewenste mail terecht komen). Klik op de link. Voer in het scherm twee maal een
nieuw wachtwoord in en klik op opslaan.

Welkom, je bent nu deelnemer. Voortaan kun je inloggen met het zojuist gekozen wachtwoord.

Tip 2: Startpagina leren kennen
Het Startscherm van Biebtobieb is een persoonlijke pagina. Het is goed daar mee te oefenen en
kennis te maken.
1. Bovenaan zie je meteen een berichtenveld waar je een bericht kunt schrijven. We nodigen je uit
om direct deel te nemen. (Probeer ook eens de vinkjes uit, plaats bijvoorbeeld een bericht met een
titel, of op de open voorkant).
2. Daaronder zie je de tijdlijn. Deze kun je zelf instellen met de vinkjes bovenaan. Je wilt natuurlijk
niet alleen je eigen berichten zien, kies dus voor alle berichten van de mensen en groepen die je
volgt, en/of alle open berichten van alle biebtobieb-deelnemers.
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3. Daarnaast zijn er uitgelichte berichten, deze kleuren oranje en worden door een moderator, of
door veel deelnemers, interessant gevonden. Je kunt ze zelf verbergen als je ze gelezen hebt.
4. Rechtsboven zie je het notificatiecentrum. Hier zie je of er nieuwe berichten voor je klaar staan,
van andere deelnemers. Klik je op jouw naam, dan kun je je eigen profiel bekijken en/of bewerken.
5. Daaronder (rechts) zie je een overzicht van de groepen waar jij lid van bent. Ook is er een tabblad
dat de nieuwste tweets toont.
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Tip 3: Profiel aanmaken
Om gevonden te kunnen worden door andere mensen, zorg je dat je profiel zo compleet mogelijk is
ingevuld. Klik op bewerken en vul elk tabblad in van je profiel. Start met een foto, je naam, functie
etc. Denk ook aan je kennis&opleiding, werkervaring en contactgegevens.
Er zijn ook tabbladen in je profiel voor je persoonlijke instellingen. Zo kun je hier aanvinken dat je een
koppeling met Google Drive wilt maken. Ook goed om door te lopen zijn de e-mailinstellingen,
waarin je kunt aangeven over welke gebeurtenissen je een bericht in het notificatiecentrum en/of in
je eigen email-inbox wilt ontvangen.
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Tip 4: Mensen volgen
Als nieuwe deelnemer is je tijdlijn nog akelig leeg. Deze kun je vullen door mensen te volgen en lid te
worden van groepen. Mensen volgen kan door te klikken op Deelnemers en daar de mensen die je
wilt volgen, op ‘Volgen’ te klikken. Je ziet voortaan hun berichten op jouw tijdlijn. Bij mensen die je
al volgt staat er “Ontvolgen” als optie.
Interessante mensen om te volgen vind je door in Deelnemers te zoeken op bepaalde trefwoorden
die voor jouw werk van belang zijn en/of die jou interesseren. Volg in ieder geval de landelijke
moderator en de moderator van jouw provincie, hij/zij heeft interessante nieuwtjes voor je.

Tip 5: Lid worden van besloten/open groepen
Er zijn veel groepen op biebtobieb, waar je veelal lid van kunt worden. Er is een verschil tussen open
en besloten groepen. Besloten groepen (met een slotje) bestaan vaak uit een vaste club deelnemers,
waarvan de berichten niet openbaar komen te staan. Bijvoorbeeld een commissie of een
projectgroep. Je kunt een verzoek om lidmaatschap indienen. Berichten in open groepen zijn altijd te
lezen, ook als je niet lid bent. Bovendien kun je open groepen ook volgen. Reageren of plaatsen kan
alleen als je lid bent van een groep.
Start met het zoeken van groepen die je interessant lijken. Bijvoorbeeld een provinciale groep, of een
thema dat aansluit bij jouw werk. Klik op de groep om direct lid te worden (bij open groepen) of het
lidmaatschap aan te vragen (bij besloten groepen).
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Tip 6: Wachtwoord vergeten?
Ben je je wachtwoord vergeten en lukt het niet meer om in te loggen?
Vraag simpelweg een nieuw wachtwoord aan . Ga naar
www.biebtobieb.nl en klik rechtsboven op ‘Nieuw
wachtwoord aanvragen’.
Typ in het scherm je emailadres in, je ontvangt nu in je email-inbox een mailtje met een link. Klik op
de link. Klik op de knop Inloggen. Voer in het scherm twee maal een nieuw wachtwoord in en klik op
opslaan (zie ook stap 1).

Tip 7: Een bericht aanmaken
Tot slot is het tijd om actief deel te nemen door een bericht te plaatsen.
Klik op de homepage in het vak ‘Wat wil je delen’ en typ een bericht. Dit kan van alles zijn; een vraag,
opmerking, oproep, etc. Wees gerust, je kunt een bericht (of reactie) altijd weer verwijderen.
- Bedenk of het bericht een titel nodig heeft. Vink dan Voeg titel toe aan en typ de titel in het
titelvak.
- Wil je een video of document als bijlage toevoegen? Klik dan op de betreffende icoontje.
- Wil je het bericht in een groep plaatsen? Vink Bericht in een groep plaatsen aan en kies de
juiste groep aan.
- Wil je het bericht ook voor niet-leden van Biebtobieb zichtbaar maken? Vink dan Plaats dit
bericht ook op de open voorkant aan.
- Wil je van het bericht ook een agenda-item maken? Vink Maak evenement aan aan en vul de
gegevens in.
Klik tot slot op Delen. Je bericht verschijnt nu op de tijdlijn.

Bekijk de overige handleidingen: ‘Zo werkt Biebtobieb…’ voor nog meer tips. Bijvoorbeeld over het gebruik
van de Agenda, de Google Drive functionaliteit, interactie in Biebtobieb, etc.
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