Handleiding Reddit

Je beelden zijn gedeeld of iemand dreigt hiermee
Als iemand je beelden deelt of dreigt te delen, rapporteer deze persoon, de berichten waarin
die dreigt en/of ook de gedeelde beelden.
In IOS en Android
Rapporteer het bericht door te klikken op … en dan ‘Report’ te selecteren. Daarna selecteer ‘
Involuntary Pornography’ en beantwoord de vragen die gesteld worden.
Op reddit.com
Rapporteer door te klikken op de Report knop onder een bericht. Klik daarna op ‘Involuntary
Pornography’ en beantwoord de vragen die gesteld worden.

Blokkeren en rapporteren
Blokkeren
Iemand blokkeren:
Op iOS/Android, ga naar de rechter boven hoek van het profiel dat je wilt blokkeren en klik
op ‘ Block user’.
Op reddit.com, ga naar het profiel, klik op ‘More options’ en klik op ‘ Block User’.

Rapporteren
Prive Berichten
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Op IOS of Android rapporteer je een prive bericht door op de … te klikken naast het bericht
en dan ‘Report’ te selecteren.
Op reddit.com rapporteer je een prive bericht door te klikken op de ‘Report’-link onder het
bericht.
Chat Berichten
In IOS of Android:
1. Klik op het chatbericht.
2. Klik op ‘ More options’.
3. Klik op ‘Report’.
Op reddit.com
Klik op de chatrequest of bericht om de volledige chat te openen. Ga met je muis naar het
bericht dat je wilt rapporteren en klik op het vlaggetje.
Post of comment
In IOS of Android:
Klik op … en selecteer dan ‘Report’
Op reddit.com
Klik op de rapporteer knop onder een post of comment.
Wanneeer het niet lukt om via de vorige opties de beelden te rapporteren, dan kan je via het
volgende formulier doorgeven dat jij op de beelden staat en geen toestemming geeft voor
het delen van deze beelden https://www.reddithelp.com/hc/en-us/requests/new?
ticket_form_id=73465
Het is ook goed om een bericht te sturen naar de moderatoren van de subreddit waar je een
post of comment wil rapporteren. Wanneer het moeilijk is om de moderatoren te vinden
van een subreddit, kan je op de volgende manier toch een bericht naar ze sturen.
Stap 1: Ga naar je berichten
Stap 2: Klik op ‘send a private message’
stap 3: Op de plek waar je invult naar wie je het wilt sturen, vul je ‘ /r/[subreddit-naam]’ in
om een bericht te sturen aan de moderatoren van een specifieke subreddit.
Stap 4: Schrijf je bericht in het Engels en probeer duidelijk te zijn in wat er gebeurd is.
Wanneer dit te moeilijk is, kunnen wij mogelijk helpen via onze chat.
Stap 5: Lees je bericht goed na en verstuur het bericht.
Stap 6: De moderatoren nemen contact met je op.
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Wat gebeurt er als je je account verwijdert
Wanneer je je account verwijdert gebeuren er een aantal dingen:
Je profiel wordt permanent verwijderd van Reddit.Daaronder valt je post history, comment
history, karma, cake day, avatar, en andere profielinformatie
Je gebruikersnaam wordt permanent verwijderd van Reddit. Niemand kan een nieuw
account aanmaken met de gebruikersnaam.
Je posts en comments worden niet toegeschreven aan een account. Je posts of comments
die je gemaakt hebt, blijven op Reddit. Dit geldt ook voor chats.
Eenmaal verwijderd kan je je account niet meer terugkrijgen.

AMA
Een paar jaar geleden hebben wij een AMA- gedaan op de nederlandse subreddit
reddit.com/r/thenetherlands. Een AMA is een ask-me-anything ofwel een vraag-me-alles.
Hier kun je teruglezen wat andere redditors aan ons gevraagd hebben met daarbij de
antwoorden:
https://www.reddit.com/r/thenetherlands/comments/btz2nn/wij_zijn_helpwantednl_een_
hulplijn_voor/
Kijk voor meer informatie ook op:
www.helpwanted.nl
@Helpwanted_nl
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@Helpwantednl

HelpwantedNL
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