Instructie Yammer
Op 1 januari 2014 is MijnZorgnet gestopt met haar communities. Daarom zijn
Zorgnet ADHD en ASS bij Volwassenen overgestapt naar www.yammer.com.
Omdat wij Zorgnet ADHD en ASS bij volwassenen als een belangrijke
ontwikkeling zien om als patiënten onderling, maar ook met de behandelaars
van het ADHD/ASS team en onze ketenpartners te kunnen communiceren,
hebben we gekozen voor het online alternatief: www.yammer.com. Hiervoor is
geen DigiD meer nodig. De toegang is beschermd door een zelf aan te maken
wachtwoord. Dit zal het gebruiksgemak vergroten. Qua opmaak lijkt Yammer
op Facebook. Onderstaand plaatje geeft u een eerste indruk van de nieuwe
webomgeving:

Hoe maakt u met ons de overstap?
Wij hopen dat u met ons de overstap gaat maken naar www.yammer.com en
nodigen u uit om dit op de volgende manier te doen:
1. Stuur een e-mail aan Zorgnet ADHD/ASS naar britt.xhofleervanmegen@radboudumc.nl met de tekst: “Nodig mij uit voor Zorgnet
ADHD/ASS op www.yammer.com.”
2. U ontvangt dan van ons een uitnodiging per e-mail die er als volgt uitziet:

3. Klik op de oranje knop “Accept Invitation” en vul in het onderstaande
scherm uw profielgegevens in, waaronder een password van minimaal 6
karakters:

4. Kies uit voor welke berichtengroepen u zich wil inschrijven op de nieuwe
site (u kunt dit ook later alsnog doen) en klik op “Next” om door te gaan:

5. Klik op de knop “Kies bestand” om een profielfoto up te loaden en klik
dan op “Save & Continue” om de foto te bewaren op de site.

Wij bevelen het uploaden van een foto aan omdat dit uw berichten een
persoonlijker tintje geeft, maar klik op “Skip”, als u dit liever later wil doen.
6. Noteer uw password ergens waar u het terug kunt vinden. U logt een
volgende keer in door naar www.yammer.com te gaan en rechtsboven
op “log in” te klikken:

7. Er verschijnt vervolgens het onderstaande inlogscherm. Log in m.b.v. uw
e-mailadres en password. Als u uw password bent vergeten kunt u het via
uw e-mail weer ontvangen door te klikken op “Forgot Password?”

8. Vragen?
Mail ze naar britt.xhofleer-vanmegen@radboudumc.nl of twitter ze naar
@ZorgnetADHD_ASS
De Zorgnetredactie ADHD/ASS heet u bij voorbaat welkom op onze nieuwe
yammer-community!
Met vriendelijke groeten,
Cees Kan, Berrie Arnold, Gemmy Peters, Jacco Schlingmann, Bart Klomp &
Britt Xhofleer

