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My SoBru 
 

In deze beknopte handleiding worden de voordelen van de persoonlijke zone ‘My SoBru’ verduidelijkt 
en wordt toegelicht hoe u zich kan inschrijven en repertoriums kan aanmaken.  

 

1 Waarom ‘My SoBru’ aanmaken  

Op de site Sociaal.brussels zijn er verschillende manieren om een zoekvraag te bewaren:  

• de gegevens exporteren naar Excel 
 

• organisaties en zoekvragen tijdelijk bewaren voor de duur van de sessie via Mijn selectie 

 

• organisaties en zoekvragen permanent bewaren via My SoBru  

 

Met My SoBru kan u persoonlijke repertoriums van blijvende aard aanmaken 
die automatisch geüpdatet worden wanneer de gegevens op de site worden aangepast (actualisering 
van een organisatiefiche, van een categorie enz.). 
 

2 Hoe ‘My SoBru’ aanmaken 

Om My SoBru te gebruiken moet u zich inschrijven via een 
onlineformulier.  
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Deze informatie is strikt persoonlijk aan uw account gekoppeld. Alle noodzakelijke 
beveiligingsvereisten werden gevolgd om ervoor te zorgen dat deze gevoelige informatie enkel 
geëncrypteerd opgeslagen wordt. 

 

3 Hoe My Sobru gebruiken en blijvende repertoriums aanmaken 

Om een organisatie of een zoekvraag op te slaan moet u klikken op het icoon met het sterretje ‘My 
SoBru’. 

 
a)  

 

 

b)  

 

 

 

 

 

Er wordt een nieuw venster geopend waarin gevraagd wordt een keuze te maken tussen een ‘Nieuw’ 
of ‘Bestaand’ repertorium, een repertorium, een titel, een beschrijving op te geven en op te slaan. 
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Om de bewaarde repertoriums terug te vinden klikt u op het MY SOBRU-icoon dat uw gebruikersnaam 
weergeeft eenmaal u ingelogd bent. 

 

U kan: 

• de naam van een repertorium, een titel of een beschrijving wijzigen 
• een repertorium openen  
• een repertorium verwijderen.  

 

 

In het repertorium kan u uw zoekvraag wijzigen door bijvoorbeeld een activiteit toe te voegen of te 
verwijderen of door een ander zoekcriterium toe te voegen (lokalisatie, taalaanbod enz.). 
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