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STARTERSKIT



Leuk, je gaat binnenkort een webinar houden! In deze starterskit helpen we je met de 
voorbereiding om ervoor te zorgen dat jouw kijker de beste ervaring krijgt. Het is de 
bedoeling dat jij alle benodigdheden van deze checklist van deze kit aanlevert zodat wij 
het webinar voor je klaar kunnen zetten. 

Om de samenwerking zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is het prettig dat jij met 
jouw team voldoende overlegt. Zo weten we zeker dat wanneer wij het webinar 
instellen alles direct goed staat en er geen aanpassingen hoeven worden gedaan. Dat 
scheelt ons beiden veel werk!  

Mocht je toch nog wensen of vragen hebben laat het ons gerust weten. 

Schrik niet! Wellicht kunnen de mogelijkheden wat overweldigend lijken. We laten je graag zien wat er allemaal 
mogelijk is, zodat jij je webinar helemaal naar wens kunt inrichten. 

 In de meest eenvoudige vorm hebben wij voldoende aan een webinar-naam en uitzenddatum. Maar wellicht wil 
je het webinar personaliseren door middel van je huisstijl, gebruik maken interactie-mogelijkheden om echt het 
gesprek aan te gaan met je kijker, of je webinar inzetten als onderdeel van je klantreis.  

Dit document is dus vooral bedoeld om te laten zien wat er mogelijk is. In hoeverre jij er gebruik van wilt maken, 
mag je uiteraard zelf weten. Jij betaalt, dus jij bepaalt.     
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We beginnen met wat basiszaken:  

• Naam webinar 
Wat is de naam van het webinar? Zorg ervoor dat je een naam uitkiest die uitnodigt 
om verder te lezen en die bij voorkeur ook het onderwerp voldoende dekt. Als dat 
laatste niet lukt, zorg er dan in ieder geval voor dat in elke communicatie-uiting het 
onderwerp wordt toegelicht. Maak het voor jouw potentiële doelgroep zo makkelijk 
mogelijk om geïnteresseerd te raken in jouw webinar.  

• Duur webinar 
Het is lastig om aan te geven wat de ideale lengte voor een webinar is. Dat verschilt 
per sector, onderwerp, tijdstip en doelgroep. Het meest gangbare is 60 minuten. 
Korter kan uiteraard. Als je langer dan 60 minuten de aandacht van je kijker wilt 
vasthouden is het ontzettend belangrijk dat het webinar interessant is, en na een uur 
nog steeds blijft.  

• Datum en tijd 
Hoe bepaal je het ideale moment voor de uitzending? De keuze hiervoor hangt 
volledig van je doelgroep af. Verplaats jezelf in hun ‘timeline’ en bedenk wanneer het 
voor hen het beste uit zou komen om een uur naar een webinar te kijken. Doorgaans 
is dit een moment waarop zij minder andere werkzaamheden verrichten. 
 
Vind je lastig om een moment uit te kiezen? Op basis van marktonderzoek en onze 
jarenlange kennis van agrarische sector kunnen onze media adviseurs je tips en 
advies geven over een geschikt uitzendmoment. 
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1 OPZET WEBINAR



Geïnteresseerden kunnen zich registeren voor het webinar 
via een pagina op internet. Deze registratiepagina maken wij 
vanuit Agrio aan.  

Hiervoor hebben wij een aantal zaken nodig. 
 
(zie volgende pagina)  
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2 REGISTRATIE



De registratiepagina bestaat grofweg uit drie vakken:  

• Vak 1 - Omslag 

• Vak 2 - Webinar-informatie 

• Vak 3 - Bedrijfsinformatie 
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Vak 1 - Omslag 

• Omslagafbeelding 
Houd bij de omslagafbeelding er rekening mee dat er 
tekst over heen komt te liggen. Als de tekst wit moet 
worden, kies dan geen foto met bijvoorbeeld witte 
lucht waardoor de tekst wegvalt. Voorkom ook foto’s 
met veel details of contrast die afleiden van de tekst. 
In plaats van een foto mag je natuurlijk ook een 
opgemaakte afbeelding aanleveren. 
 
De vereisten voor het aanleveren van de 
omslagafbeelding zijn 1200 x 400 pixels in .jpeg 
of .png formaat en een duidelijke bestandsnaam. 
  

• Naam webinar 

• Kleur aanmeldknop 
De kleur voor de aanmeldknop is doorgaans een wat 
meer opvallende en contrasterende kleur. Wordt de 
omslagafbeelding blauw? Dan is oranje een mooie 
contrasterende kleur om de aanmeldknop  
op te laten vallen. Als er gebruik moet worden 
gemaakt van een huisstijl-kleur hebben wij een 
kleurcode nodig.  
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Aanlevering afbeeldingen 

• Voor het aanleveren van afbeeldingen zijn een aantal 
vereisten vermeld. Bijvoorbeeld zoals op de vorige 
pagina staat bij de omslagafbeelding: 
 
De vereisten voor het aanleveren van de 
omslagafbeelding zijn 1200 x 400 pixels in .jpeg of .png 
formaat en een duidelijke bestandsnaam. 
  
We noemen het vereisten, omdat met deze maten en 
dit bestandstype je de beste kwaliteit afbeelding krijgt. 
Lever je een ander formaat aan? Dat kan, maar de 
kans bestaat dat delen van de afbeelding wegvallen 
niet meer mooi uitgelijnd is.  

Let op! In dit voorbeeld is de omslagafbeelding vooraf opgemaakt in twee vlakken: het oranje deel links  
en de afbeelding rechts. Als je dit ook zo wilt dien je dit op deze manier zo aan te leveren. 
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Vak 2 - Webinar-informatie 

• Afbeelding 
Voor deze afbeelding kun je bijvoorbeeld een 
thumbnail van een vorig webinar gebruiken, een foto 
van een van de sprekers of een logo van het 
evenement.  
 
De vereisten voor het aanleveren van de afbeelding 
zijn 470 x 170 pixels in .jpeg of .png formaat en een 
duidelijke bestandsnaam.  

• Tekstvak 
In dit tekstvak kun je informatie over het webinar 
kwijt. Zie dit als de toelichting zoals in een tv-gids. 
Plaats alleen informatie waarvan je zeker weet dat het 
voor de kijker interessant is, en houd het kort en 
bondig.  
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Vak 3 - Bedrijfsinformatie 

• Afbeelding (logo) 
Voor deze afbeelding kun je het logo van het bedrijf 
gebruiken. Iets anders mag natuurlijk ook. Als je voor 
het bedrijfslogo gaat, houd dan bij de aanlevering 
rekening met het formaat.  
 
De vereisten voor het aanleveren van de afbeelding 
zijn 386 x 123 pixels in .jpeg of .png formaat en een 
duidelijke bestandsnaam.  

• Tekstvak 
In dit tekstvak kun je informatie over het bedrijf kwijt. 
Iets anders mag uiteraard ook. Als je voor 
bedrijfsinformatie gaat, houd het dan ook hier kort en 
bondig.  
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Registratievelden 
Voor het registreren is minimaal een mailadres en voornaam vereist. 
Het is mogelijk om extra velden toe te voegen zoals achternaam, 
woonplaats, sector, etc.  

Houd er rekening mee dat hoe meer er gevraagd wordt, hoe hoger 
de drempel voor de geïnteresseerde wordt. Dit kan leiden tot 
minder aanmeldingen en meer incorrecte gegevens.  

Wil je meer registratievelden dan alleen het mailadres en de 
voornaam? Geef dat dan op tijd aan.  

Registratie-links (URL) 
Het delen van de registratiepagina gebeurt door middel van een 
algemene link. 

Wil je specifiek meten via welk kanaal geïnteresseerden zijn 
binnengekomen? Dan kunnen we voor dat kanaal een specifieke 
registratielink aanmaken. Dit kan handig zijn als je wilt weten welke 
inschrijvers zijn doorgestuurd vanaf jullie eigen website of 
bijvoorbeeld Facebook.  
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Registratie en toegangsinstellingen 

Er zijn nog een aantal extra instellingen mogelijk, zoals:  
• Registreren tijdens webinar toestaan; 
• Beperk registraties op e-mail domein; 
• Schakel IP restricties in; 
• Limiteer het aantal inschrijvingen; 
• Limiteer het aantal kijkers; 
• Bescherm je webinar met een wachtwoord. 

Laat het op tijd weten als je gebruik wilt maken van deze instellingen. 
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Bevestigingspagina 
Na het registeren komt de inschrijver terecht op de 
bevestigingspagina. Ook hierbij is het mogelijk om een 
omslagafbeelding toe te voegen en eventueel een 
gepersonaliseerde tekst.  

• Omslagafbeelding 
Zoals bij vak 1 van de registratiepagina geldt ook hier: 
houd er rekening mee dat er tekst over heen komt te 
liggen. 

• Tekst 
De tekstvak is meer een tekstregel. Standaard staat 
deze ingesteld op ‘De aanmelding is gelukt’. Wil je een 
andere tekst? Laat het dan weten. Er kunnen geen 
tekstvakken worden toegevoegd.  
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De webinar-pagina is de plek waar het webinar bekeken kan 
worden (net zoals Youtube). De link naar deze 
internetpagina ontvangt de deelnemer zodra hij zich 
aangemeld heeft.  

Vormgeving webinar-pagina 
Voor het webinar hebben wij een aantal zaken nodig:  

• Scherm voorafgaand; 
• Scherm achteraf; 
• Scherm tussentijds; 
• Kleurcodes. 

Aanlevering schermen 
Wat we precies met de schermen bedoelen zal je duidelijk 
worden op de volgende pagina’s. Zo’n scherm is een mooie 
mogelijkheid voor een extra stukje kijkersbeleving en 
branding door middel van bijvoorbeeld een logo van het 
evenement of bedrijfsnaam.  

Lever je geen schermen aan? Geen probleem. Wij plaatsen 
gestandaardiseerde schermen (zonder logo-vermelding van 
Agrio).  
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• Scherm voorafgaand: 
Voordat het webinar begint ziet de kijker een scherm 
waarin staat aangegeven dat het webinar zo begint. 
Dit scherm kan eenvoudig ingericht worden met 
alleen een tekst, maar bijvoorbeeld ook met 
bijpassende vormgeving in stijl van het webinar en 
een bedrijfslogo.  
 
De vereisten voor het aanleveren van de afbeelding 
zijn 1920 x 1080 pixels. in .jpeg of .png formaat en een 
duidelijke bestandsnaam.  
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• Scherm achteraf: 
Na het webinar ziet de kijker een scherm waarin staat 
dat het webinar is afgelopen met eventueel een 
dankwoord erin. Ook dit scherm is naar wens in te 
richten. 
 
De vereisten voor het aanleveren van de afbeelding 
zijn 1920 x 1080 pixels. in .jpeg of .png formaat en een 
duidelijke bestandsnaam.  
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• Scherm tussentijds: 
Een stroomstoring, een kabelbreuk of een 
wegvallende internetverbinding; er kan altijd iets 
gebeuren tijdens een livestream. Gelukkig gebeurt het 
bijna nooit, maar voor de zekerheid wil je toch goed 
voorbereid zijn. Daarom is een standaard scherm 
waarin staat dat er een technische storing is handig 
om achter de hand te hebben.  
 
De vereisten voor het aanleveren van de afbeelding 
zijn 1920 x 1080 pixels. in .jpeg of .png formaat en een 
duidelijke bestandsnaam. 
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• Kleurencodes: 
Net zoals bij de bevestigingspagina hebben we ook 
voor het webinar twee kleuren nodig. Een hoofdkleur 
en een steunkleur. De hoofdkleur wordt vooral 
gebruikt voor buttons tijdens het webinar en de 
steunkleur voor de tijdsbalk bij interacties.  
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Chat-instellingen 
Het is mogelijk om tijdens het webinar te communiceren met je 
kijkers door middel van de chat. Hierbij is een openbare chat 
mogelijk, een privé chat, of allebei.  

Sommige bedrijven geven de voorkeur aan om niet de openbare 
chat te gebruiken. Vaak is dit uit angst voor ongewenste berichten. 
Hoewel dit een begrijpelijke angst is, is dit tot nu toe nog nooit 
voorgekomen. Mocht dit toch eens gebeuren is het mogelijk om 
opmerkingen te verwijderen en gebruikers te verbannen van de 
openbare chat.  

Daarnaast biedt een openbare chat vooral veel voordelen. Het direct 
kunnen reageren vergroot het live-effect van het webinar, en 
daarmee ook de beleving voor de kijker. Als jij als organisator van 
het webinar een eerste bericht stuurt breekt dit vaak het ijs, waarna 
het gesprek meestal goed op gang komt. Kijkers met een vraag die 
niet geschikt is voor de openbare chat, zullen deze uit zichzelf al 
stellen via de privé chat.  
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Gestandaardiseerde reacties chat 
Indien je gebruik maakt van een moderator die de binnengekomen vragen behandeld kan het handig zijn om een aantal 
gestandaardiseerde reacties te hebben klaar staan. Deze reacties kun je eenvoudig kopiëren en plakken. Dit zorgt ervoor dat je 
snel kunt reageren en geen spelfouten maakt in de berichten richting de kijker.  

• Geen beeld (bij kijker) 
‘Bedankt voor je bericht! We gaan er direct naar kijken. Bij ons controlecentrum komt het beeld momenteel goed binnen. 
Probeer de pagina even te verversen. Mocht het probleem aanhouden dan horen wij dat graag. Dank je wel!’  

• Geen geluid (bij kijker) 
‘Bedankt voor je bericht! We gaan er direct naar kijken. Bij ons controlecentrum komt het geluid momenteel goed binnen. 
Heb je gecontroleerd of het volume rechts onderin de player aan staat? En heb je gecontroleerd of het geluid van je 
computer aan staat of er geen koptelefoon ingeplugd is? Mocht het probleem aanhouden dan horen wij dat graag. Dank je 
wel!’  

• Storing (vanuit webinar) 
‘Bedankt voor je bericht! Dat klopt. Momenteel ondervinden wij een technische storing. Er wordt hard aan gewerkt om dit te 
verhelpen. We hopen met enkele minuten weer live te zijn. Excuus voor het ongemak.’  

• Kan ik het webinar terugkijken? Terugkijk-link 
‘Bedankt voor je bericht! Na het webinar ontvang je via de mail met daarin een link om het webinar terug te kunnen kijken.’ 

• Ingezonden vraag 
‘Bedankt voor je vraag! We gaan je vraag voorleggen aan de spreker en hopelijk kan hij er tijdens de uitzending antwoord op 
geven. Mocht dat niet lukken, dan zal hij per mail je vraag beantwoorden.’  

U of jij? 
Bedrijven kiezen - soms haast  

traditiegetrouw - ervoor om de kijker 
aan te spreken met u.  

Online is dat tegenwoordig niet 
gebruikelijk, en eerder uitzondering 

dan regel. Bedenk zelf goed in 
hoeverre de kijker graag met u 

aangesproken wilt worden, of dat je 
hem prima kunt aanspreken  

met jij en jou.
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Salespagina 
Als het webinar is afgelopen is het zonde om al die kijkers 
zomaar achter te laten. Het is daarom mogelijk om na de 
uitzending een opvolg-actie in te plannen door bijvoorbeeld 
een salespagina te laten zien of de kijkers door te sturen 
naar een externe pagina.  
 
 

• Salespagina 
De salespagina bestaat uit een afbeelding, een tekstvak 
en eventueel een button (die kan doorlinken naar een 
website of een online document zoals een whitepaper of 
folder). 
 
Als je hier gebruik van wilt maken dien je een afbeelding, 
tekst en eventueel een URL voor de button aan te leveren.  

• Externe pagina 
De externe pagina kan doorverwijzen naar  je eigen 
website waar de kijker meer informatie kan vinden over 
een product, aanvullende kennis of een andere 
opvolgactie.  
 
Als je hier gebruikt van wilt maken dien je een URL aan te 
leveren.  
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Tip! Geen enkele kijker zal na het zien van jouw webinar om 21.00 
uur ’s avonds direct contact op willen nemen met een verkoper. 
Mogelijk heeft hij wel behoefte aan meer informatie middels een 
productpagina. Leef je dus goed in in jouw kijker, en bedenk hoe je 
hem na het webinar het beste verder kunt helpen in zijn klantreis! 

6 SALESPAGINA



Evaluatie 
Ben je benieuwd wat kijkers van je webinar vonden? Dan 
kun je na het webinar nog een evaluatieformulier laten zien. 
De kijker krijgt het evaluatieformulier direct te zien na het 
webinar en voor de salespagina.  

Wil je gebruik maken van het evaluatieformulier? Houd er 
dan rekening mee dat je niet teveel vragen voorlegt. Hoe 
meer vragen je voorlegt, des te groter de kans dat de kijker 
het niet in wilt vullen én dat je de kijker al verliest voor hij op 
de salespagina beland.  
 

22

7 EVALUATIE



Voorbeeldvragen 
Een vraag is geheel naar eigen wens te bedenken. Mogelijke 
vragen kunnen zijn:  

• Wat vond u van het webinar? (Meerkeuze: zeer slecht, 
slecht, neutraal, goed, zeer goed) 

• Heeft u nog tips voor komende webinars? (Open 
antwoord) 

• Heeft u nog suggesties voor onderwerpen die u de 
volgende keer zou willen terugzien? (Open antwoord) 

 

Vraag-antwoordmogelijkheden 
Voor het formuleren van een vraag zijn een drietal 
mogelijkheden: 

1. Een vraag met een open antwoord; 
2. Een vraag met een meerkeuze antwoord waarbij één 

antwoord ingevuld kan worden; 
3. Een vraag met een meerkeuze antwoord waarbij meerdere 

antwoorden ingevuld kan worden. 
 
Als je hier gebruikt van wilt maken dien je een URL aan 
te leveren.  
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Interacties 
Het is mogelijk om tijdens het webinar het contact op te zoeken met de kijker door middel van interacties zoals een poll of een quiz. Een interactie draagt 
bij aan het live-effect en vergroot daarmee de beleving voor de kijker. Waardevol om in te zetten dus! 

Er zijn vier soorten interacties mogelijk:  
• Poll 

Met een poll kun je kijkers een stelling (een bewering) voorleggen waarbij zij kunnen aangeven of ze het er mee eens zijn of niet. Denk bijvoorbeeld 
aan een stelling zoals ‘Nike schoenen lopen beter dan Adidas-schoenen’. Een poll is dus echt bedoeld om een opinie te peilen. Een scherpe en 
prikkelende stelling kan de interactie met het publiek vergroten. Na de poll komt de uitslag in beeld te staan en is dit voor iedereen zichtbaar.  
 
Als je hier gebruik van wilt maken is het verstandig om hiervoor wat tijd in te bouwen. Er zit namelijk zo’n 15 seconden vertraging tussen het 
daadwerkelijke webinar in de studio en het beeld wat de kijker thuis ziet. Daarnaast is het voor de kijker ook prettig om wat bedenktijd te hebben.  
Als je een stelling voorlegt, zorg er dan voor dat je nog wat gespreksstof hebt om 60 á 90 seconden door te praten waarna je de uitslag van de poll 
kunt behandelen.  

• Quiz 
Met een quiz kun je kijkers een vraag voorleggen waarop zij antwoord kunnen geven door middel van multiple choice. De antwoorden zijn dus niet 
open, maar er wordt gekozen uit bijvoorbeeld 3 á 4 vooraf uitgewerkte antwoorden. Denk bijvoorbeeld aan een vraag zoals ‘Ik loop het liefst op 
schoenen van… A: Nike, B: Adidas, C: Reebok’. Een quiz is dus bedoeld om kennis te testen.  
 
Ook hiervoor is het verstandig om voor de kijker ,wat tijd in te bouwen om antwoord te geven.  
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Interacties 

• Informatie 
Tijdens het webinar kun je de kijker extra informatie geven. Er verschijnt dan een blok in beeld met daarin een afbeelding en tekst met meer 
informatie. Eventueel kan een link in de tekst geplaatst worden om de kijker door te verwijzen naar een andere pagina.  
 
Wil je hier gebruik van maken? De vereisten voor het aanleveren van de afbeelding zijn 386 x 123 pixels in .jpeg of .png formaat en een duidelijke 
bestandsnaam.  

• Call to action 
Tijdens het webinar kun je call to action (CTA) toevoegen. Net zoals bij het vorige punt Informatie verschijnt er een blok in beeld met daarin een 
afbeelding, tekst met meer informatie én een knop. De CTA kun je inzetten voor het aanvragen van producten of informatie, het inschrijven voor een 
volgend webinar of het openen van een externe website-pagina.  
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E-mails 
Onbekend is onbemind. Het is belangrijk om je webinar te promoten via allerlei kanalen. 
Een daarvan is per mail. Zodra een geïnteresseerde zich ingeschreven heeft is het 
belangrijk om zijn aandacht erbij te houden.  

Voor mail is er een aantal mogelijkheden: 

• Mail bevestiging inschrijving; 
• Mail herinnering start webinar; 
• Mail terugkijk-link; 
• Mail herinnering evaluatie.
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• Bevestiging inschrijving: 
Deze mail wordt direct gestuurd nadat een kijker zich 
heeft ingeschreven voor het webinar. Deze mail bevat 
een persoonlijke URL om het webinar te bekijken.  

• Benodigdheden: 
Voor het opstellen van deze mail hebben we de 
volgende zaken nodig: 
1. Onderwerp mail 
2. Naam afzender 
3. Inhoudelijke tekst  
4. Bedrijfslogo 
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• Herinnering start webinar: 
Deze mail wordt gestuurd voorafgaand aan het 
webinar om de geïnteresseerden te helpen 
herinneren dat het webinar binnenkort start.  
 
Meestal wordt deze mail gestuurd minimaal 3 uur van 
te voren, en maximaal 24 uur van tevoren. Het is 
mogelijk om op beide momenten een 
herinneringsmail te sturen, maar een overdaad aan 
mailcontact kan averechts werken en 
geïnteresseerden wegjagen.   

• Benodigdheden: 
Voor het opstellen van deze mail hebben we de 
volgende zaken nodig: 
1. Onderwerp mail 
2. Naam afzender 
3. Inhoudelijke tekst 
4. Bedrijfslogo 
5. Optioneel: extra afbeelding 
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• Terugkijk-link: 
Deze mail wordt gestuurd zodra het webinar is 
afgelopen. De inschrijvers ontvangen een mail met 
daarin een link om het webinar terug te kunnen 
kijken.   

• Benodigdheden: 
Voor het opstellen van deze mail hebben we de 
volgende zaken nodig: 
1. Onderwerp mail 
2. Naam afzender 
3. Inhoudelijke tekst 
4. Bedrijfslogo 
5. Optioneel: extra afbeelding 
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• Herinnering evaluatie: 
Heb je gebruik gemaakt van het evaluatieformulier? 
Dan kun je deze mail gebruiken om mensen die het 
formulier niet hebben ingevuld alsnog vriendelijk 
verzoeken de evaluatie in te vullen.   

• Benodigdheden: 
Voor het opstellen van deze mail hebben we de 
volgende zaken nodig: 
1. Onderwerp mail 
2. Naam afzender 
3. Inhoudelijke tekst 
4. Bedrijfslogo 
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Ben je er klaar voor? Tijd om aan de slag te gaan! Om ervoor te zorgen dat je niks over het hoofd zit staat hieronder 
een checklist met de belangrijkste punten.  

 

Onderdeel Toelichting

1 Opzet webinar • Naam webinar, duur webinar, datum en tijd

2  Registratie • Vak 1 - Omslag - Omslagafbeelding, naam webinar, kleur aanmeldknop 
• Vak 2 - Webinar-informatie - Afbeelding en tekst 
• Vak 3 - Bedrijfsinformatie - Afbeelding (logo) + tekst 
• Registratievelden 

3 Bevestiging • Omslagafbeelding, naam webinar, kleur aanmeldknop

4 Het webinar • Scherm voorafgaand; 
• Scherm achteraf; 
• Scherm tussentijds; 
• Kleuren. 
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Onderdeel Toelichting

5 Chat • Chat-instellingen (privé of openbaar) 

6 Salespagina • Salespagina of externe pagina 

7 Evaluatie • Evaluatievragen 

8 Interacties • Polls, quizzen, informatie, call to action

9 Mails • Bevestiging inschrijving; 
• Herinnering start webinar: 
• Terugkijk-link: 
• Herinnering evaluatie: 
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10 CHECKLIST



Wil je het bestand downloaden?  
1. Klik rechts op het document; 
2. Klik bij het bestand links bovenin op Bestand; 
3. Selecteer Downloaden, en maak een keuze.  

Voor het aanleveren van de benodigdheden 
kun je deze online checklist gebruiken
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https://docs.google.com/document/d/1dU6a3pB2PX0sXkGRlyW-kZtFPlvjx_lsw00-7bGTqw8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dU6a3pB2PX0sXkGRlyW-kZtFPlvjx_lsw00-7bGTqw8/edit?usp=sharing



