
Ook een trotse ?

Hoe toon je je engagement als BOB op Facebook?

1.   Vanaf 29/11, 6 u. is de Facebook overlay beschikbaar. 
Surf naar www.facebook.com/profilepicframes

2. Zoek op: BOB en trots erop

 Standaard pas je je persoonlijk profielfoto aan.

Wil je de profielfoto van je pagina aanpassen? Dat kan ook!

Dat doe je door links onderaan op je eigen profielfoto te klikken, dan krijg je een 

lijst van alle pagina’s die je beheert en kan je de gewenste pagina selecteren.

 

Toon van 1 december 2017 tot en met 29 januari 2018  
dat jij een trotse BOB bent met de Facebook overlay.

De knusse winteravonden staan weer voor de deur. Hier en daar verschijnt al wat 

kerstversiering. En ook BOB is opnieuw van de partij. Samen met jou starten we een 

gloednieuw BOB-hoofdstuk. De boodschap luidt meer dan ooit tevoren ‘BOB en trots erop’.  

Want het is BOB die ervoor zorgt dat zijn partner, kinderen, vrienden en familie veilig terug 

naar huis keren. Hij kiest ervoor om te rijden en daarom geen alcohol te drinken. Of hij 

regelt een taxi, geeft een aantal tips om terug te keren met het openbaar vervoer, zorgt 

voor een knusse logeerplaats … of een leuk hotel in de buurt. Kortom, BOB is een bewuste 

attitude waarop je trots mag zijn! 



3.  Daarna mag je kiezen hoe lang de overlay zichtbaar 
blijft. 
Standaard staat dit ingesteld op 1 week. Door op 
het pijltje te klikken, krijg je meer opties.

Zo kan je er dus ook voor kiezen om je foto voor een 
bepaalde periode aan te passen. Bijvoorbeeld voor 
heel de campagne: tot 29 januari.

Als deze periode is afgelopen, zorgt Facebook er 
automatisch voor dat de overlay verdwijnt en je 
oude profielfoto weer getoond wordt.

4.  Daarna klik je op de knop “Als profielfoto gebruiken” 
en wordt de wijziging doorgevoerd.

Ook zo trots als ?


