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WISL-Werking: Wat vind je op het platform?
Infosessies: Data van toekomstige gratis
infomomenten. Iedereen is welkom.
Workshops: Data van toekomstige workshops.
Voor elk wat wils.
Activiteiten: Deelnemen = slechts 3 WISL's 
Blog: Artikelen van leden/ondernemers
onderverdeeld in verschillende categoriëen.  

Welkom bij WISL.WORLD - Infographic 

Surf naar https://wisl.world/login 
Maak een gratis account aan om verder te
gaan. Vul je voor en achternaam + je e-
mailadres in. Kies een wachtwoord en herhaal
dit wachtwoord. Vervolgens kan je inloggen.
Log eens uit en log je opnieuw in om je
wachtwoord op te slaan.  

De eerste keer dat je inlogt krijg je
bovenstaand overzicht te zien. 
Als wisl.world volger heb je toegang tot
bepaalde delen van het platform. 
Neem een kijkje onder de verschillende
bladwijzers. 

Vraag hier je 3 WISL's aan. Door het formulier
in te vullen heb je recht op 3 WISL's. Met deze
WISL's kan je kennismaken met onze unieke
werking. Hiermee kan je gratis deelnemen aan
één van onze activiteiten of gebruiken als
korting voor workshops of opleidingen. 

Groepen Ontdekken: Via het tabblad groepen
vind je de gebruikers van wisl.world en andere
wislaars terug. Er zijn 6 groepen: Onze
Freelancers, Onze Consultants, Onze
Ondernemers, Coaches & Therapeuten, Stress
& Burn-out coaches en onze
loopbaancoaches.

Chatten in een veilige omgeving: Is er een
ondernemer, consultant, coach of iemand op
het platform (Wislaar/lid van de groepen)
waar je een vraag aan wil stellen? Doe dit via
de chatfunctie. Klik op de ballon en typ de
voor en achternaam van de persoon. Je kan
hier je vraag stellen in een veilige omgeving.
#durftevragen 

Iemand volgen op wisl.world: Klik op de naam
van het profiel die je wil volgen. Klik vervolgens
rechts op volgen/follow. Zo blijf je op de
hoogte van de berichten en artikels van deze
persoon. 
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De volgende keer dat je naar www.wisl.world
surft kan je "ik heb al een account"
selecteren en je met je e-mail adres en
gekozen wachtwoord aanmelden. 
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