
Boekverkopers op Hebban 

Stap voor stap instructies 

 

Je boekhandelspagina beheren 

1. Zorg ervoor dat je een Hebban-account hebt (registreren). Vraag beheer aan via 

vandaag@hebban.nl. Bekijk hier de handleiding en veelgestelde vragen.   

2. Zoek je boekhandel op via deze pagina of de link op je persoonlijke profielpagina. 

3. Je zit meteen in het beheerdeel van de boekhandelspagina. Klik op de knop “Publieke pagina 

bekijken” om te zien wat de bezoekers van de pagina zien. 

4. Wijzig logo (klik op het pennetje). Upload een vierkant logo van minimaal 600x600 pixels. 

5. Wijzig banner (klik op het pennetje “Banner aanpassen”). Upload een banner van 1500x600 pixels. 

Dit kan bijvoorbeeld een foto zijn van de winkel, een boekenkast of een boekverkoper in actie.  

6. Beschrijf je boekhandel in een paar korte zinnen in Omschrijving. Je kunt hier ook tijdelijke acties 

en/of andere belangrijke informatie kwijt.  

7. Bij E-mail voer je het e-mailadres in waar klanten terecht kunnen voor vragen en/of bestellingen.  

8. Bij Website voer je een url in (incl. http of https://www.) die leidt naar een contactpagina op de site 

of anders de homepage.  

9. De boekhandelspagina bevat standaard Hebban-content zodat er altijd actuele boeken en berichten 

te lezen zijn. Je kunt deze onderdelen (Hebban Recensies, Populairste boeken en Redactionele 

artikelen) naar wens aan- en uitzetten.  

10. Klik op “Wijzigingen opslaan” om je instellingen te bewaren. Klik na het opslaan op de knop 

“Publieke pagina bekijken” om het resultaat te controleren.  

11. Voeg je boekverkopers toe via het zoekvenster “Zoek boekverkoper”. Je collega’s moeten natuurlijk 

wel een Hebban-account hebben.  



12. Voor extra zichtbaarheid van boekverkopers hebben we een zogenaamde “boekverkoperstag”.  

 
 Mail de mailadressen waarmee ze een account hebben naar vandaag@hebban.nl en we geven ze er 

ook een!   

 

Een blog schrijven 

1. Om eigen artikelen/berichten (wij noemen dat “blogs”) te kunnen plaatsen op de 

boekhandelspagina ga je naar BLOGBEHEER. In het witte kader zie je alle reeds gepubliceerde blogs 

door jou en/of gekoppelde boekverkopers. Vink het oogje aan of uit om een blog te tonen op de 

boekhandelspagina.  

2. Een nieuwe blog schrijven: 

a. Klik op de knop: “Nieuwe blog schrijven”. Je komt meteen terecht in je persoonlijke Mijn 

Hebban-omgeving op Hebban. Boekverkopers zonder beheerrechten kunnen hun blogs 

gewoon in Mijn Hebban schrijven. 

b. Kies Type blogpost: Blog (persoonlijk opiniestuk), Nieuws (nieuwsbericht).  

c. Bedenk een korte pakkende Titel voor je bericht.  

d.  
Schrijf je bericht in Inhoud. Je kunt binnen dit venster delen vet en cursief maken of 

onderstrepen. Selecteer tekst in het venster en klik op het kettingicoon om een link toe te 

voegen. Plaats een afbeelding in de tekt (afbeeldingicoon) of embed een Youtube-video 

(video-icoon). Voor gevorderden is er een mogelijkheid om de broncode te tonen en te 

bewerken.  

e. Koppel een boek aan het bericht onder Gerelateerd boek. Kies de belangrijkste titel 

waarover het bericht gaat en zoek die op via het zoekvenster. 



f. Je kunt ervoor kiezen om een url toe te voegen aan je bericht op Hebban, bijvoorbeeld als er 

uitgebreide(re) informatie te vinden is op je eigen site.  

g. Druk op “Opslaan” om de blog te publiceren. Let op: de blog is pas zichtbaar op de 

boekhandelspagina als je daar via het beheer het oogje voor de blog hebt aan gezet.  

 

Een evenement toevoegen 

Klik op de knop “Een evenement toevoegen” om een evenement aan de Literaire Agenda van Hebban toe te 

voegen. Via de beheerpagina toegevoegde evenementen worden automatisch aan de boekhandelspagina 

gekoppeld.  

1. Titel van evenement: kies een korte titel van het evenement. 

2. Plaats van evenement: kies de plaats waar het evenement zich afspeelt. Bij online laat je dit veld 

leeg.  

3. Startdatum van evenement: kies de datum (optioneel aanvangstijd en eindtijd). Als een evenement 

meerdere dagen duurt, vink dan “Meerdaags evenement” aan en vul ook een einddatum in.  

4. Organisator: kies de naam van je boekhandel of een andere organisatie. E-mail Organisator is 

optioneel.  

5. Korte beschrijving verschijnt op de overzichtspagina van de Hebban Literaire Agenda. Gebruik de 

Lange beschrijving voor de additionele informatie over het evenement.  

6. Onder Affiche kan een afbeelding worden geupload.  

7. Voeg onder Website van evenement een link toe naar de eigen site waar eventueel meer informatie 

is te vinden over het evenement. 

8. Koppel Auteur(s) en Boek(en) aan het evenement. Kies hier alleen relevante auteurs en boeken. Het 

evenement wordt naast op de boekhandelspagina en de Hebban Literaire Agenda ook op de 

auteurspagina getoond.  

9. Laat onder Toegang weten of het een gratis of betaald evenement is. Indien “betaald” voer de prijs 

in onder Kosten.  

10. Kies onder Aanmelding voor de wijze van aanmelden indien aanmelden verplicht is: via website of 

via e-mail. Vul vervolgens url of e-mailadres in. 

 

Een recensie plaatsen 

Recensies plaatsen kan via zowel de Hebban Boeken-app als de website. Let op: op de website heeft het 

tekstveld een minimum van 100 woorden, via de app (nog) niet. Hyperkorte recensies worden als storend 

ervaren door het lezerspubliek, vandaar het minimum. 

1. Zoek het gelezen boek op via de zoekbalk bovenin Hebban (idem in de app) 



2. Onderin de boekpagina vind je een tekstveld voor de recensie (idem in de app). Scroll dus naar 

beneden of klik op de groene “Schrijf een recensie”-button. 

3. Kies je sterwaardering, vink aan of je luister-, e- of gewoon boek las, bedenk een recensietitel en 

schrijf je recensie. Bij het klikken op “Opslaan” wordt je recensie meteen gepubliceerd. Bij een 

recensie is geen opmaaklint. Gebruik geen smileys/emoji's in teksten, dit stoort de functionaliteit.  

4. Alle recensies geplaatst door boekverkopers die gekoppeld zijn aan de boekhandelspagina tonen 

automatisch in de boekhandelspagina.  


