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Wauw, wat leuk dat je mijn e-book voor het bouwen van je eigen website hebt gedownload! 
In deze handleiding neem ik je graag mee door de basisvaardigheden die je nodig hebt om je 
eigen site te bouwen. Dit document is niet bedoeld om uit je hoofd te leren en als je nog 
nooit iets met wordpress gedaan hebt dan zullen al die technische termen wsl als veel te veel 
voelen. Maar het kan wel een handige tool zijn om bij de hand te houden als je met je eigen 
site aan de slag gaat. 
 
Voordat ik over de techniek begin… 
 
Voordat ik over de techniek begin wil ik eerst even iets delen over de inhoud van je website. 
Hoe je onder woorden brengt wat je naar buiten wil brengen vind ik in de begeleiding van 
mensen vaak een grotere uitdaging dan het hele technische verhaal. Hoe schrijf je niet teveel 
en niet te weinig kan als een behoorlijk vraagstuk voelen. Ik geef je daarom graag mijn tips 
hierover mee.  
 
Less is more.  
 
We kunnen allemaal heel veel. Veel van de bewuste ondernemers die ik spreek hebben een 
enorme range aan vaardigheden die ze in kunnen zetten om anderen te helpen in hun 
persoonlijke groei. En met het benoemen van al die vaardigheden maak je de keuze voor je 
client er vaak niet eenvoudiger op. Eens te meer omdat niet iedereen altijd duidelijk heeft wat 
of zij precies nodig heeft. Mijn advies daarin is dus ook altijd om je niet op de vaardigheden te 
richten die je hebt, maar om heel concreet het probleem te benoemen waar jij anderen mee 
kunt helpen. Daarmee maak je jouw vaardigheden tot tools in plaats van tot diensten en 
maak je het voor de lezer ook makkelijker om zichzelf te herkennen. 
 
Daarmee maak je jezelf ook tot een one-stop-shop voor jouw client, omdat je voor elk 
probleem dat jouw client tegenkomt op zijn pad van persoonlijke ontwikkeling een oplossing 
hebt. Je kunt jouw client begeleiden tot zijn of haar probleem is opgelost. Iets waar mee je 
veel verder kunt gaan dan de begeleiding die de meeste mensen gewend zijn binnen de 
reguliere zorg waarbij een traject van te voren al is begrenst door een aantal weken of een 
aantal behandelingen. 
 
En als derde geef je je jezelf ook die manier nog een kapstok waar je zo ongeveer elk 
onderwerp binnen persoonlijke groei aan kunt ophangen en waarmee je jezelf dus ook de 
ruimte geeft om het over veel verschillende dingen te hebben. Zolang je met alles waar je het 
over hebt steeds weer de link kunt leggen naar het probleem waar jij iemand anders mee 
kunt helpen hou je het heel duidelijk voor je lezer en voor jezelf. 
 
Wat heb jij nodig om te kunnen beginnen? 
 
Aan die site beginnen kan best als een grote stap voelen. Zeker als je opziet tegen de techniek 
of als je niet weet hoe je jouw website gaat indelen. Als ik aan een website begin dan vind ik 
het fijn om eerst met iemand te werken aan de inhoud van je site. Nog even niet naar de 
techniek kijken en beginnen met vaststellen van de verschillende pagina’s die er op je site 
moeten komen, welke teksten daarop moeten en welke foto’s daarbij passen. Als je wilt gaan 
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bloggen op je site, kun je dan al een aantal blogs schrijven? Wil je een webshop integreren in 
je site? En heb je van alle producten die je gaat verkopen al foto’s?  
 
Begin met wat je wel weet, wat makkelijk voelt of en wat je al wel kunt doen werkt ook voor 
websites. Elke website is verschillend, maar ook weer hetzelfde. Op elke website vind je een 
homepage, vind je een contactpagina, een ‘over mij’ pagina en een pagina met je aanbod. Je 
hoeft nog niet alles te weten om wel ergens te kunnen beginnen. En met heel simpel voor 
elke pagina een documentje aan te maken en daar in ieder geval op te schrijven wat je wel 
weet kan al een enorme hulp zijn waardoor het technische verhaal daarna opeens veel 
makkelijker wordt. En met foto’s uitzoeken is het ook zo. Het is alleen maar heel fijn als je van 
tevoren al weet welk beeld bij welke pagina moet en je die al klaar hebt staan in een mapje 
op je computer. Dan is het als we eenmaal begonnen zijn, alleen nog maar een kwestie van 
invullen.  
 
Alles kan binnen wordpress en daarmee is het superbelangrijk om vooral te focussen op wat 
jij wil. Wat niet wegneemt dat ik weet hoe enorm vervelend het voelt als je niet kunt kiezen. 
Maar ga jezelf dan niet zitten te frustreren door naar al die oneindige mogelijkheden te 
staren. Dan kun je die site beter even in een hoekje gooien en iets anders gaan doen. 
 
Aandacht 
 
Een belangrijke regel voor je homepage vind ik dat je daar mensen moet grijpen. Ik ben er dan 
ook een enorme voorstander van om juist op je homepage iets te delen over jouw 
persoonlijke verhaal. Wat heb jij kunnen veranderen, of over welk probleem schrijf je waar je 
anderen mee wil (aan)raken? Als iemand daar zichzelf in herkent, dan zal hij of zij daarna ook 
geneigd zijn om verder te lezen en om op een later moment nog eens terug te keren naar je 
site. Laat op je homepage je kracht zien en maak daarmee iemand nieuwsgierig om verder te 
lezen.  
 
Die persoonlijke verhalen, de mogelijkheid om echt naast iemand te gaan staan en aanwezig 
te zijn bij wat er is is juist wat er in de reguliere gezondheidszorg mist. En daar ligt voor ons als 
‘alternatieve hoek’ echt onze kracht. Maak daar dan ook gebruik van en gebruik jouw 
persoonlijke verhaal om die ander het vertrouwen te geven dat als jij het kunt, dat zij het ook 
kunnen. Das ook zo’n beetje het enige wat ik kan vertellen over inhoud. Jouw website is jouw 
website. En wat voor jou goed voelt dat is precies hoe het voor jou moet zijn.  
 
En dan de techniek.  
 
De techniek achter wordpress. Om je dat op een simpele manier uit te leggen maak ik graag 
gebruik van de metafoor van de “Billy” boekenkast van ikea. Die boekenkast heb je in vele 
soorten, kleuren maten. Je kunt er elk boek of foto inzetten, die boekenkast blijft er hetzelfde 
uitzien.  
 
Zo werkt wordpress ook. Alleen heet de Billy boekenkast binnen wordpress het thema. En dat 
thema bepaalt voor een groot deel hoe jouw website eruit ziet. Het thema is je website 
zonder alle teksten en fotos’s. Daarbij kun je dan denken aan de breedte van balken, de plek 
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van je menu, de verschillende kleuren die je binnen je site kunt gebruiken voor bijvoorbeeld 
de achtergrond, de grootte van kopjes en de verschillende lettertypes.  
 
Alles wat je in je thema aanpast, pas je aan voor elke pagina en ziet er ook op elke pagina 
hetzelfde uit. De kolommen aan de zijkant of onderaan je scherm zijn zogenaamde widgets. 
Alles wat je in een widget zet komt ook op elke pagina op dezelfde plek terug. 
 
Er zijn heel veel gratis thema’s waarbij je een beperkte keuze hebt tussen alle mogelijkheden 
om nog dingen aan te passen. Dat maakt een thema makkelijke om mee te werken omdat je 
snel weet wat er allemaal kan. Maar het maakt het soms ook lastig, omdat je dus niet kunt 
kiezen voor een gele boekenkast met toch nog een roze plankje van een andere kast. Er zijn 
echter zoveel verschillende thema’s, dat je met enig zoekwerk altijd wel iets vind wat past bij 
wat jij wil.  
 
Naast gratis thema’s zijn er ook betaalde thema’s. Daar kun je meer mee, maar het kan ook 
best een klus zijn om alle technische mogelijkheden te leren kennen om goed met je eigen 
site te kunnen werken. https://nl.wordpress.org/themes/ geeft je een overzicht van 
verschillende thema’s. Op het moment van schrijven zie ik dat er daar meer dan 4700 thema’s 
worden aangeboden. Dat zijn er veel te veel om allemaal een voor een te bekijken. Het geeft 
je meer een overzicht van hoe thema’s werken. 
 
Om je een beetje helpen kiezen heb ik een aantal thema’s uitgekozen die goed algemeen 
toepasbaar zijn en die je misschien ook goed voor jouw site kunt gebruiken: inspiro, 
twentyseventeen en Chic Lite zijn allemaal simpel in gebruik. Zelf gebruik ik al jaren het thema 
Hemingway waar ik nog steeds erg blji mee ben. Ook het thema Savona gebruik ik, en ook die 
vind ik helder en overzichtelijk. 
 
Als je hier niet genoeg aan hebt en je toch een ander thema wilt dan kan een handige richtlijn 
zijn om uit te gaan van de foto die jij op je homepage wil. Je kunt die foto dan gebruiken om 
een thema te vinden waar de foto mooi in uitkomt. Met een landschapsfoto is ruimte voor 
een brede foto bovenaan je pagina een goeie optie. Waarbij je dan nog kunt kijken of je kiest 
voor een thema waar de tekst van je websitenaam overheen geschreven wordt of niet. Als je 
een vierkante foto hebt, zoek dan een thema waar de foto ook zo getoond wordt. Er zijn 
thema’s waarbij de foto de hele pagina bedekt. Werkt uitstekend als je een foto hebt die voor 
jou al bijna het hele verhaal van je website vertelt. Maar werkt natuurlijk niet als het juist een 
tekst is die voor jou heel belangrijk is. Dat zijn een aantal voorbeeld van hoe je naar thema’s 
kunt kijken.  
 
Een andere belangrijk ding om te doen is om te zorgen voor een goeie voorbereiding voordat 
je aan die site begint. Alles kan met wordpress. Das heel fijn. Maar daarmee gaat wordpress 
jou niet helpen als je zelf niet goed weet wat je wil. Techiek gaat pas ondersteunend werken 
als je weet wat je wil. Daarvoor kunnen al die mogelijkheden als een enorme bedreiging 
voelen. Hoe meer voorbereiding je dus hebt gedaan hoe completer het beeld is van wat jij 
van een website nodig hebt. Daarmee maak je het jezelf een stuk makkelijker om te bepalen 
wat daar qua thema bij past.    
 
 

https://nl.wordpress.org/themes/
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Je domeinnaam en hosting. 
 
Je domeinnaam is vaak dezelfde als je bedrijfsnaam. Als je die nog niet hebt vastgelegd dan 
begint een website bouwen wel met het vastleggen van een domeinnaam.  
 
Hosting is een technische term die ik graag even uitleg; je site moet ergens bereikbaar zijn. En 
in theorie zou je je website ook op je eigen computer of laptop kunnen bouwen. Maar dat 
heeft dan wel tot gevolg dat je laptop altijd aan zou moeten staan en altijd internettoegang 
moeten hebben om voor bezoekers beschikbaar te zijn. Das natuurlijk niet handig. Daarom 
zijn er bedrijven die die taak van je over kunnen nemen. Met een hostingpakket huur je 
ergens een ruimte op een server. En jouw website bouw je dus op die ruimte. Zo is je website 
altijd beschikbaar zonder dat jij daar omkijken naar hebt.   
 
Je kunt hosting van jouw website op twee manieren regelen: 
 

1. Als je het nog een beetje eng vind om al geld uit te geven aan een website, dan bied 
http://www.wordpress.com je de mogelijkheid om op hun servers een website te 
bouwen. Dat heeft als voordeel dat het je geen geld kost en dat je er lekker kunt 
‘spelen’. Het nadeel is dat je vastzit aan een aantal technische beperkingen. Maar het 
is wel een uitstekende manier om een beetje vertrouwd te raken met de 
mogelijkheden van Wordpress. 
 

2. Als je al weet dat je een professionele website gaat bouwen, dan is het onderbrengen 
van je website bij een hostingprovider een betere optie. Mijndomein.nl, Strato en 
yourhosting zijn een aantal van de grote namen in hostingland. Zelf vind ik zulke grote 
bedrijven veel te onpersoonlijk. Ik heb mijn hosting dan ook ondergebracht bij een 
eenmansbedrijf. Iemand die ik persoonlijk ken, waar ik met al mijn vragen terecht kan 
en die meestal binnen een paar uur reageert op mijn vraag. En iemand die ook actief 
is in het alternatieve circuit. Ik verwijs je graag door of misschien heb je zelf wel 
iemand in je omgeving waar je een klik mee voelt en die ook hosting aanbied.    

 
Installatie van wordpress 
 
Wordpress is net als word een programma om mee te werken. En om dat te kunnen dient 
wordpress geladen te worden op de serverruimte die jij bij jouw hostingprovider hebt 
gehuurd. Zo wordt wordpress het communicatiemiddel tussen jou en alle eentjes en nullen 
aan de andere kant. De meeste grote hostingproviders bieden eenvoudige opties voor het 
installeren van wordpress die je meestal op hun eigen website wel vind. Als je net zoals ik je 
site hebt ondergebracht bij een eenmanszaak dan zal diegene je wsl vanzelf vragen of je er 
wordpress op wilt hebben, en zo niet dan kun daar natuurlijk zelf om vragen. Als die installatie 
is gelukt en je hebt ook de inloggegevens ontvangen, dan kunnen we aan de slag met de 
leuke kant van je website bouwen.  
 
Je site in wordpress bestaat uit een aantal onderdelen: het gekozen thema, je pagina's, 
blogberichten en afbeeldingen en je menustructuur. 
 
 

http://www.wordpress.com/
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Inloggen! 
 
Als je in wordpress bent ingelogd dan zie je aan de linkerkant van je pagina de knoppenbalk 
met alle mogelijkheden om je site te bouwen en aan te passen. Hieronder zal ik de functie van 
de meest belangrijke knoppen kort beschrijven. (mocht je met de gratis optie van 
wordpress.com werken dat vind je deze knoppen ook terug, maar in een iets andere volgorde 
en soms met een net iets andere naam.) Inloggen op jouw site doe je meestal door achter je 
sitenaam ‘admin’ te tikken. Als dat voor jou niet werkt dan heb je bij je hostingprovider na te 
vraen welke link je wel moet gebruiken als ze je die niet al gegeven hebben.  
 
Dashboard  
 
Je dashboard is altijd waar je op binnenkomt als je inlogt en geeft aan of er ergens storingen 
zijn of dat je iets moet bijwerken. Iets wat in mijn ervaring niet vaak gebeurt.   
 
Berichten  
 
Berichten gebruik je om blogs te schrijven (nieuw bericht) of om een bestaande blog aan te 
passen (alle berichten), waarmee je een overzicht krijg van al je geschreven blogs. Je ziet bij 
deze optie ook een knop categorieën staan. Blogberichten kun je verschillende onderwerpen 
meegeven, iets dat handig is als je al een hoop geschreven hebt en je zo je lezer een beetje 
kunt helpen bij wat ze kunnen lezen op jouw site. 
 
Als je een bericht wilt aanpassen of je wilt een nieuw bericht schrijven dat zie je in dat bericht 
bovenaan de pagina een knoppenbalk. Veel van deze knoppen zul je herkennen van word en 
ze werken op dezelfde manier, met uitzondering van de verder-lezen-tag knop. Deze knop 
geeft je de mogelijkheid om een verkorte versie van je blog weer te geven. Iets dat handig is 
omdat zoals als eerder genoemd, je blogs allemaal onder elkaar worden weergegeven en 
mensen zonder deze knop wel heel lang aan het scrollen zijn. Door deze knop toe te voegen 
na bijvoorbeeld de eerste of tweede alinea komen al je blogs onder elkaar terecht met van 
elke blog een klein stukje tekst. 
 
Boven deze knoppenbalk zie je de knop media toevoegen. Hiermee kun je mediamateriaal 
toevoegen aan je site. Onder het kopje media leg ik daar meer over uit. In een bericht zie je 
aan de rechterkant ook de optie voor categorieën. Hier kun je kiezen welk bestaand 
onderwerp je wil meegeven aan je blog. Of je kunt een nieuwe aanmaken. Zo bouw je per 
onderwerp, je eigen bibliotheek op. 
 
Tenslotte kun je met de blauwe knop publiceren rechtsboven je blog leesbaar maken voor je 
publiek. Hier zie je ook opties voor andere varaties. Je kunt blogs ook als concept opslaan 
zodat ze alleen voor jou te vinden zijn. En je kunt ze opslaan en wordpress de opdracht geven 
om ze op een later moment pas te publiceren. 
 
Media 
 
Jouw wordpress site heeft zijn eigen mediabibliotheek. Dat betekent dat alles wat je upload 
naar je mediabibliotheek op jouw stukje server wordt opgeslagen en dat je daar dus altijd de 
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beschikking over hebt. Alles wat je meer wilt laten zien op je website dan tekst komt hier 
terecht.  
 
Onder media kun je kiezen voor ‘bibliotheek’ om een overzicht te krijgen van alle media die er 
al op de server staan. Met ‘nieuw bestand’ kun je een bestand oploaden vanaf je eigen 
computer naar de server. Om afbeeldingen in te voegen, klik op de plek in de tekst waar je de 
foto wilt hebben en klik vandaar op media toevoegen. Met de opties die daarna boven de 
afbeelding verschijnen kun je bepalen waar je de foto wil laten zien op de pagina. Je kunt 
media op verschillende manieren toevoegen aan je site. Een enkele foto is de optie die je wsl 
het meeste zult gebruiken. Maar je kunt ook een aantal foto’s samenvoegen in een raster. 
Het werkt het makkelijkste als je de foto naar je site opload zoals je ‘m wil gebruiken. Doe 
eventuele aanpassingen van je foto dus op je computer en voeg ‘m dan pas toe aan je 
mediabibliotheek. 
 
Je kunt ook een filmpje toevoegen dat je wil laten zien. Of een audiobestand. Wat je ook wilt 
laten zien op jouw site, belangrijk is dat je elk bestand dat zichtbaar moet zijn op jouw site 
eerst upload naar de mediabibliotheek. Zo voorkomen je dat bijvoorbeeld een doorverwijzing 
naar youtube een foutmelding geeft omdat de eigenaar van het filmpje die heeft verwijderd. 
Om afbeeldingen in te voegen in een pagina of een blog, klik op de plek in de tekst waar je de 
foto wilt hebben en klik vandaar op media toevoegen.  
 
Pagina’s 
 
De knop pagina’s geeft je net als ‘berichten’ de keuze tussen een overzicht van ‘alle pagina’s’ 
die je tot nu toe hebt gebouwd, of een ‘nieuwe pagina’. Als je een pagina gaat maken of 
aanpassen dan zul je zien dat de manier van werken precies hetzelfde is als bij berichten. Ook 
hier zie je een knoppenbalk en heb je de mogelijkheid om pagina’s te publiceren of om nog 
even in concept op te slaan. 
 
Naast de basismogelijkheden die wordpress biedt zijn er nog talloze opties die je kunt 
toevoegen die je kunt gebruiken om je pagina’s op een andere manier te bouwen. Dit valt 
onder de noemer ‘pagebuilder’ en dat is een optie waarmee je bijvoorbeeld gekleurde balken 
aan je pagina kunt toevoegen om de tekst te breken, of waarmee je kolommen kunt 
toevoegen om bijvoorbeeld zoiets als een smoelenboek te maken. Zo’n pagebuilder kun je 
toevoegen door middel van een plugin. Een onderwerp waar ik verderop dieper op inga.  
 
Zowel voor pagina's als voor blogs is het belangrijk om te weten dat de layout van je tekst 
zoals je die aan de achterkant ziet is niet de uiteindelijke weergave. Die hangt ook van je 
thema af. Als je wilt weten hoe je pagina er voor de lezer uitziet, klik dan bovenaan je scherm 
op pagina/bericht weergeven.   
 
Reacties 
 
Als er mensen op je blogs of op een pagina hebben gereageerd dan zie je dat hier terug. Je 
kunt de reactie dan goedkeuren als je er blij mee bent en dan is de reactie ook voor je lezers 
zichtbaar. Tot jij de reactie hebt goedgekeurd is dat niet zo. Zo komt er niets op jouw site 
terecht wat je niet eerst zelf hebt goedgekeurd.  
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Spam is niet altijd te voorkomen. Maar er zijn wel plugins beschikbaar die je daarbij kunnen 
helpen. Zie daarvoor ook verderop.  
 
Weergave 
 
Weergave is een belangrijke als het gaat om hoe je site eruit ziet. Onder weergave vind je 
namelijk alles wat met het ontwerpen van je site te maken heeft. Deze knop klapt uit in een 
nieuw menu met de volgende opties:   
  
Thema’s je kunt altijd voor een andere ‘boekenkast’ kiezen als je met degene die je nu hebt 
toch niet tevreden bent.  

 
Customizer in dit menu vind je alle knoppen die je helpen om de look en feel van je site aan te 
passen. Je kunt hier bijvoorbeeld je lettertype aanpassen als jouw thema daar mogelijkheden 
voor heeft. Ook de mogelijkheid tot het aanpassen van kleuren vind je hier. De titel en 
ondertitel van je site kun je hier invullen en wijzigen. Je kunt hier de foto aangeven die je 
boven aan je site op elke pagina wilt laten terugkomen. Omdat elk thema zijn eigen 
mogelijkheden heeft is dit menu ook bij elk thema verschillend.   
 
Widgets is een optie die ook in elk thema zal terugkomen zijn widgets. Widgets zijn stukjes 
tekst of foto’s die in een balk aan zijkant of aan de onderkant steeds op elke pagina op de 
dezelfde plek terugkomen. Er zijn verschillende soorten widgets waar je uit kunt kiezen. Je 
kunt bijvoorbeeld je facebook berichten hier laten terugkomen, je twitterfeed, maar je kunt 
ook een feed toevoegen met de laatste 5 blogs die je geschreven hebt, of de meest populaire 
blogs. Als je er zo snel niet een beeld van kunt vormen, kijk eens naar een paar andere sites, 
dan herken je het snel genoeg.  
 
Menu’s is het meest complexe onderwerp binnen wordpress. Als je een pagina hebt 
aangemaakt, dan is die meestal niet meteen te zien. Je hebt wordpress dan eerst te vertellen 
waar je wil dat wordpress die pagina laat zien. Dat doe je door een menu te maken. De optie 
menu laat je meestal twee tabbladen zien. De eerste is de pagina waarmee je een menu kunt 
maken en aanpassen. De tweede pagina is de pagina waarbij je kunt aangeven welk menu je 
op welke plek wil hebben. De meeste thema’s hebben meerdere ruimtes waar je een menu 
kunt plaatsen. Of je van alletwee gebruik maakt is helemaal aan jou. Wat jij nodig hebt is 
leidend. En in de meeste gevallen zul je aan één menu genoeg hebben. 
 
Een menu maken doe je door het een naam te geven en dan pagina’s uit het overzicht aan de 
linkerkant te slepen naar je menu. Je kunt items onderling verplaatsen door ze naar een 
andere plek te slepen en je kunt submenu’s maken door pagina’s onder een andere pagina te 
plaatsen en dan wat verder naar rechts te slepen.  
 
Zolang je een pagina niet in je menu hebt geplaatst is deze niet vindbaar voor je lezers. Het 
voordeel is dat je op deze manier rustig aan pagina's kunt werken en je ze pas in je 
menustructuur plaatst als de pagina helemaal is zoals jij hem wilt hebben. En het is ook iets 
wat je op andere manieren kunt gebruiken; als je een bijzondere actie wil doen, dan kun je de 
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link van die pagina sturen naar een geselecteerd aantal mensen, zonder dat deze voor andere 
bezoekers te zien is.  

 
Homepage instellingen is nog een laatste belangrijke. Hier geef je aan welke pagina je 
homepage is. Das meestal de pagina die jij al als homepagina hebt opgeslagen, maar dat moet 
je wordpress hier ook nog even vertellen. En je kunt ook aangeven welke pagina je wilt 
gebruiken om je blogs op weer te geven. De meest simpele oplossing is om een lege pagina 
aan te maken en die de naam blog te geven. En die dan hier selecteren als blogpagina. En je 
kunt natuurlijk ook je blogpagina als homepagina gebruiken als dat is waarvoor je de website 
gaat gebruiken. 

 
Als je een aanpassing hebt gedaan in weergave, vergeet dan niet om op publiceren te 
drukken om je wijzigingen op te slaan! 
 
Plugins 
 
Wordpress lijkt niet alleen op een boekenkast. Het lijkt ook een beetje op een legodoos met 
basissteentjes. En als je dan op het huisje dat je met die basissteentjes een dakje wilt hebben, 
dan kan dat wel, maar dan moet je dat dakje wel apart aanschaffen. Net al de raampjes die je 
erin wilt hebben. Plugins zijn dan ook kleine sofwareprogrammaatjes die je aan je site kunt 
toevoegen. Net zoals er enorm veel thema’s zijn, zijn er ook talloze plugins. Veel te veel om 
allemaal te kennen en door te nemen. Wat wel fijn is dat er voor heel veel plugins ook heel 
veel slimme website mensen zijn die hele duidelijke filmpjes hebben opgenomen over hoe je 
zo’n plugin stap voor stap kunt installeren. Van de meeste plugins is de basisversie gratis, en 
daar heb ik tot nu toe altijd genoeg aan gehad. 
 
Een paar van de plugins die ik zelf gebruik zijn:  
- Woocommerce, een fijne plugin om een webshop mee te bouwen 
- Yoast SEO een zogenaamde search engine optimization tool waarmee je je content beter 
vindbaar kunt maken op google 
- Contact Form 7; ideaal om een formulier mee te maken zodat mensen bijvoorbeeld een 
bericht achter kunnen laten om een afspraak te maken. 
- WordPress Popular Posts laat in een widget de 5 meest gelezen berichten en pagina’s zien. 
Leuk voor je lezers en ook handig voor jezelf! 
- WP statistics geeft een mooi overzicht weer van je bezoekersaantallen en waar ze vandaan 
komen. 
 
Gebruikers 
 
Wie er als gebruiker toegang heeft tot jouw site is natuurlijk aan jou om te bepalen. Naast 
jijzelf is degene die jouw site host vaak ook gebruiker. Handig omdat er zo altijd iemand 
anders toegang heeft als er met jouw inloggegevens iets mis gaat.  
 
Ook kan het zijn dat je gastbloggers wilt toelaten, of dat er anderen zijn voor wie het handig is 
om in te kunnen loggen op de achterkant van jouw site. Je kunt per gebruiker de rechten 
aanpassen. 
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Gereedschap 
 
De belangrijkste tools die hier staan zijn importeren en exporteren. Iets wat je kunt gebruiken 
als je jouw site naar een andere domeinnaam wilt verhuizen. Niet iets wat je dagelijks nodig 
hebt. 
 
Instellingen 
 
De laatste tool in je menubalk en een belangrijke tool omdat hier het mailadres staat waar de 
site berichten en meldingen naar doorstuurt. Alle andere instellingen lekker zo laten staan. 
Daar hoef je in principe niet mee te doen 
 
Tot slot 
 
Tot zover mijn e-book over je website bouwen met wordpress. Natuurlijk is er nog heel veel 
dat ontbreekt, het is onmogelijk om alle mogelijkheden van wordpress in één e-book samen 
te vatten. Maar met deze kennis heb je in ieder geval een groot deel van de technische 
basiskennis in huis die je nodig hebt om je eigen site te starten.  
 
De inhoud van een site is bijna nooit in één keer klaar. Ik heb van sommige pagina’s wel 90 

revisies (dat houdt wordpress allemaal leuk voor je bij)       Ik weet van mijn allereerste blog 
nog hoe eng ik dat vond; wilde het liefst mijn koffers pakken en op vakantie. De realiteit 
waren alleen maar positieve reacties. Iets wat mij enorm heeft gesteund in het vertellen van 
mijn eigen verhaal en iets waardoor ik mijn pijn heb kunnen omzetten in mijn grootste kracht. 
Iets dat ik jou ook enorm gun en waarmee ik trots ben om met dit e-book misschien een klein 
beetje te hebben bijgedragen aan het tot stand komen van jouw digitale verhaal 
 
Als je er zelf niet uitkomt help ik je natuurlijk graag met de bouw van je website. Dit kan in 
een individueel traject waarbij we in een aantal stappen jouw eigen site bouwen. En als je aan 
dit document al genoeg hebt om jouw site te bouwen dan zou ik het superleuk vinden om een 
berichtje van je te krijgen als je het eerste resultaat ervan kunt delen. 
 
Warme groet en veel plezier met bouwen, 
 
Petra Feddema 
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