Mijn ZLTO
Als lid van ZLTO kun je inloggen op de website van ZLTO. Wanneer je ingelogd bent kun je alles
zien van de website. Ook heb je toegang tot ‘Mijn ZLTO’ waar je jouw interesses kan aanpassen,
dit heeft betrekking tot de informatie in de digitale nieuwsbrief.
Voordelen:


Ontvang het digitale nieuws wanneer het jou uitkomt, wekelijks op dinsdag of iedere dag



Je ontvangt alleen informatie via de wekelijkse/dagelijkse nieuwsbrief die voor jou relevant
is



Toegang tot meer informatie



Wanneer je je aan wilt melden voor een bijeenkomst zijn jouw gegevens al ingevuld



Je kunt zelf gemakkelijk je contactgegevens wijzigen

Inloggen ZLTO website
Om in te loggen ga je naar de website www.zlto.nl.
Klik op ‘Mijn ZLTO’.

Het onderstaande scherm ‘Inloggen’ opent nu, vul hier je inloggegevens in:
Inloggegevens kwijt?
Aan het begin van je lidmaatschap van ZLTO heb je een mail gekregen met inloggegevens. Heb je
deze inloggegevens niet meer? Geen probleem! Klik op de inlogpagina op wachtwoord vergeten,
vul daar je e-mailadres in en je ontvangt jouw gegevens in de mail.
Zet het vinkje ‘Wachtwoord onthouden’ aan. Handig, want als je de ZLTO-website de volgende keer
bezoekt ben je automatisch ingelogd.

Lees verder om te zien hoe je jouw persoonlijke gegevens aanpast.

Gegevens wijzigen
Nu je bent ingelogd heb je toegang tot alle informatie die op de ZLTO-website en jouw
afdelingswebsite staat. Je hebt nu ook toegang tot ‘Mijn ZLTO’, hier kun je jouw interesses
aanpassen. Dit heeft betrekking op het nieuws wat je ontvangt in de wekelijkse/dagelijkse
nieuwsbrief en het laatste nieuws- en agendaitems die je in het overzicht ziet. Je ziet hier alleen de
agenda- en nieuwsitems die jij als interesse hebt aangevinkt.
Mijn profiel
Bij ‘Mijn profiel’ kun je jouw persoonlijke informatie wijzigen zoals adresgegevens en e-mailadres.
Ook kun je hier zelf je wachtwoord wijzigen.

Mijn interesses
Bij ‘Mijn interesses’ kun je aangeven vanuit welke sectoren, thema’s of afdelingen je nieuws- en
agendaitems wilt ontvangen in de digitale nieuwsbrief. Ook de agenda en de nieuwsberichten op de
website passen zich hierop aan. Klik op ‘Wijzig mijn interesses’, vink aan in welke sectoren,
afdelingen en thema’s je bent geïnteresseerd. Klik
vervolgens na elke interesse helemaal onderaan de lijst op
opslaan. Je dient dus 3x op opslaan te klikken.

Nieuwsbrief voorkeuren
Bij ‘Nieuwsbrief voorkeuren’ kun je instellen of je de digitale nieuwsbrief dagelijks, wekelijks (op
dinsdag) of nooit wilt ontvangen.

Aanmelden voor bijeenkomsten
Sommige bijeenkomsten die ZLTO organiseert zijn alleen toegankelijk voor leden. Wanneer je niet
ingelogd bent zie je de aanmeldbutton voor de bijeenkomst niet, er staat dan wel een melding dat
deze bijeenkomst alleen voor leden is georganiseerd. Log dan in bij ‘Mijn ZLTO’, de aanmeldbutton
verschijnt en je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst. Wil je nu meerdere personen (leden van
ZLTO) aanmelden voor de bijeenkomst, dan dienen zie zich apart in te loggen en aan te melden.
Aanmelden met meerdere leden voor een bijeenkomst
Ieder lid van ZLTO (of je nu bedrijfslid, medeverantwoordelijk lid of sympathisant bent) heeft een
aparte inlogcode. Wil je je met meerdere leden (bijv. man bedrijfslid en vrouw
medeverantwoordelijk lid) aanmelden voor deze bijeenkomst, log dan eerst in op Mijn ZLTO met
gegevens van man, meld je aan voor de bijeenkomst en log dan uit. Log dan in met de gegevens
van de vrouw, die meld zich vervolgens aan voor de bijeenkomst. Voor sommige bijeenkomsten is
het toegestaan om niet leden mee te nemen, meld deze dan aan onder de knop ‘introducee
aanmelden’.

