
Handleiding Fietsersbond Lokaal, versie 1
Dit is een handleiding voor de website-in-aanbouw van Fietsersbond Zeeland, gemaakt
door Bolster.
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Introductie
Wij maken in opdracht van de Fietsersbond een nieuw platform voor zowel de landelijke site als de

afdelingswebsites. We hebben de inhoud van de pagina’s en nieuwsberichten overgezet en zijn de platforms aan

het voltooien. Om jullie voldoende tijd te geven om de inhoud goed op z’n plek te zetten, sturen we alvast een

handleiding die uitlegt hoe de website werkt (vooral aan de achterkant), zodat je voldoende tijd hebt om met de

site in te stellen en te controleren.

We hebben voor elke afdeling een afzonderlijke handleiding gemaakt, vooral zodat je op de links in deze

handleiding kunt klikken en gelijk terechtkomt op de pagina waar je wezen moet.

Wat is handig om nu te gaan doen?
Het gaat nu om de volgende zaken:

Je kunt ervoor zorgen dat de pagina’s op de juiste plekken staan;

Je kunt ervoor zorgen dat het hoofdmenu goed is ingesteld

Je kunt het menu in de footer (rechts onderaan de website) instellen

Je kunt alvast oefenen met het aanmaken van een nieuwe pagina of een nieuwsbericht

Je kunt sociale media-profielen instellen

Je kunt controleren of er iets opvalt aan de site: wat mist er nog? Welke informatie of mogelijkheden
ontbreken op de nieuwe site die je op de oude website nog wel hebt?

Voordat je aan de slag gaat
Een paar opmerkingen:

Belangrijk: dit zijn websites-in-aanbouw, waarvan het nog niet de bedoeling is dat het adres gedeeld wordt
op sociale media. Het internetadres “Zeeland.fietsersbond-staging.bolsterapp.nl” is natuurlijk ook tijdelijk -
straks gaat de nieuwe website de huidige vervangen op het adres Zeeland.fietsersbond.nl.

de websites zijn qua uiterlijk nog niet volledig af. Er moeten qua vormgeving nog wel wat punten op de i’s.
Ook hebben we alweer enige maanden geleden de website-inhoud overgezet; we zullen nieuwe
nieuwsberichten die er sindsdien zijn bijgekomen binnenkort ook importeren.

We raden je aan de website te gebruiken met de browser Google Chrome. Het kan zijn dat de weergave in
Internet Explorer voor onvolkomendheden kan zorgen. Die halen we er dan binnenkort nog wel uit, maar
sowieso wordt Google Chrome als een betere browser beschouwd. Deze browser kun je hier downloaden.

De site hoort geheel in het Nederlands te werken. Sommige onderdelen bevatten hier en daar nog een
Engelste term vanwege een fout in het vertaalsysteem. Dit wordt hopelijk zo snel mogelijk verholpen.

Kom je er niet uit, of heb je een vraag of opmerking?
We hebben hiervoor een speciaal contactformulier gemaakt, te vinden op bureaubolster.nl/hulpformulier/. Hier

kun je vragen, opmerkingen of suggesties kwijt. Omdat we verwachten dat hier dingen uit naar voren gaan komen

die voor alle afdelingen gelden, is het handiger om inkomende vragen en suggesties te bundelen; als een website-

functie bijvoorbeeld niet zo duidelijk is, kunnen we het beste een aanvulling op de handleiding maken en die in

één keer naar alle mensen van Fietsersbond-afdelingen sturen. Wel zo efficiënt! :-)

https://www.google.nl/intl/nl/chrome/browser/desktop/index.html
https://bureaubolster.nl/hulpformulier/


De website bekijken
Laten we eerst eens kennismaken met de website. Je vindt de website op Zeeland.fietsersbond.nl.

1. Hier vind je het hoofdmenu. Deze kun je zelf instellen door de belangrijkste pagina’s hier te plaatsen. Het
menu kan ook uitklappen.

2. Deze grote kolom aan de linkerzijde van de pagina toont automatisch de meest recente nieuwsberichten
van je afdeling.

3. De rechterkolom van de voorpagina toont belangrijke informatie van de landelijke Fietsersbond-website
(routeplanner, meldpunt en recente nieuwsberichten).

https://zeeland.fietsersbond.nl/


Een nieuwsbericht publiceren
Een ‘bericht’ kan een nieuwsbericht zijn, een artikel of een blog. Het systeem is intuïtief en je zult snel genoeg

doorhebben waar alles zit, maar om er zeker van te zijn geen opties over het hoofd te zien of belangrijke

instellingen te zijn vergeten, schrijven we het proces hier voor je uit.

Je vindt de website op Zeeland.fietsersbond.nl.

De website beheren kan via Zeeland.fietsersbond-staging.bolsterapp.nl/wp-admin

Je moet vanzelfsprekend eerst inloggen om de website te kunnen bewerken. Dat kan door ‘/wp-admin’ toe te

voegen aan de website-url. In jouw geval is dat Zeeland.fietsersbond-staging.bolsterapp.nl/wp-admin. Log in met

je WordPressgebruikersnaam en -wachtwoord.

Als je al eerder met WordPress hebt gewerkt, zal je scherm er nu vertrouwd uitzien. Voor de zekerheid gaan we

daar niet meteen vanuit.

In de linkerkolom zie je het menu. Voor het maken en wijzigen van berichten klik je op Berichten. Je krijgt dan een

overzicht van alle berichten, zowel gepubliceerde berichten als concepten. Om een nieuw bericht te maken klik je

bovenaan op Nieuw bericht.

https://zeeland.fietsersbond.nl/
https://zeeland.fietsersbond-staging.bolsterapp.nl/wp-admin
http://zeeland.fietsersbond-staging.bolsterapp.nl/wp-admin
http://zeeland.fietsersbond-staging.bolsterapp.nl/wp-admin/edit.php
http://zeeland.fietsersbond-staging.bolsterapp.nl/wp-admin/post-new.php


Eerst: titel, subtitel, beeld en auteur
Laten we bij het begin beginnen.

1. Hier voer je de titel in

2. Dit is de optionele ‘chapeau’, een soort ‘boventitel’.

3. Dit is een veld voor een optionele subkop (een ondertitel)

4. Dit is een veld voor de introductie, de eerste alinea. Zeker bij langere artikelen is het mooi als de eerste
alinea iets anders wordt vormgegeven.

5. Hier kun je een afbeelding uploaden die bovenaan het artikel wordt weergegeven.

6. Hier kun je een auteur kiezen, als je wil dat de schrijver van een nieuwsbericht op de pagina wordt
weergegeven. Daarvoor is het wel eerst nodig om een ‘persoon’ aan te maken. Dat kan kan op deze
pagina.

7. Hier kun je de daadwerkelijke inhoud aan het artikel toevoegen. (Let op: door een foutje in de gebruikte

https://zeeland.fietsersbond-staging.bolsterapp.nl/wp/wp-admin/post-new.php?post_type=person


software wordt de vertaling van deze velden niet getoond op het moment dat deze handleiding werd
gemaakt. Dit wordt z.s.m. opgelost.) Klik op ‘add content field’ en je kunt uit een van de beschikbare
blokken kiezen. Deze blokken worden hieronder afzonderlijk toegelicht.

Artikel-inhoud
Het belangrijkste van je bericht is natuurlijk de inhoud. Met inhoud bedoelen we alle content onder de header.

Tekst, foto’s, video’s, uitgelichte citaten, tussenkopjes , enzovoorts. Deze verschillende soorten inhoud kun je

afzonderlijk van elkaar, onder elkaar, toevoegen (en desgewenst door te klikken+slepen van volgorde laten

veranderen). Je zult niet voor ieder bericht alle bouwstenen gebruiken - in veel gevallen volstaat wellicht één ‘text’-

blok, maar we lopen ze stuk voor stuk af, dan weet je in ieder geval wat mogelijk is.

Klik op Add content field voor een keuzelijst.

Text
Begin een artikel altijd met een tekstveld. Het is meestal raar om na de introductieparagraaf direct met een

tussenkopje of afbeelding te beginnen.

Er zijn een aantal varianten waarop je dit tekstveld kunt weergeven: zie 8 t/m 12.

1. Je kunt op + klikken om boven het huidige content-blok een nieuw contentblok aan te maken.

2. Klik op - om dit contentblok te verwijderen.

3. Klik op dit pijltje om het blok in te klappen (kan handig zijn voor het overzicht en om de volgorde van
blokken te wijzigen).

4. Klik & sleep om de volgorde van blokken te wijzigen (dat kan pas als je meer dan 1 contentblok hebt



aangemaakt)

5. Hier kun je schakelen tussen de platte tekst-weergave en de visuele editor.

6. Wil je tekst opmaken? Selecteer dan de tekst die je wil opmaken en ga naar…

7. … de opmaakbalk. Gebruik de volgende opties: b voor vetgedrukt (bold), i voor cursief (italic), ‘link’ voor
een hyperlink (tip: kopieer eerst het internetadres zodat je het kunt plakken).

8. ‘Standaard’: normale tekst.

9. ‘Uitgelicht’: tekst met een afwijkende achtergrondkleur, vaak gebruikt als een ‘terzijde’ of een ‘redactionele
opmerking’: vaak is dit meta-informatie, zoals “Dit artikel is eerder gepubliceerd in….” of “Voor meer
informatie over dit thema, zie ook pagina X”.

10. Citaat-blok: een langer citaat dat je wilt weergeven als onderdeel van een lopend verhaal.

11. Kleine: letterlijk kleine lettertjes.

Subheading (tussen-kopje)
Tussenkoppen vergroten het leesgemak. Tip: maak ze beschrijvend, dus zodanig dat ze een inhoudelijke indicatie

geven van waar de onderliggende alinea’s over gaan, zodat de scannende lezer door de tussenkopjes te scannen

een idee heeft waar de tekst over gaat.

Image
Dit blokje gebruik je om een afbeelding toe te voegen. Kies een bestaand beeld uit de bibliotheek of kies Bestand
uploaden voor een nieuw plaatje. Je kunt kiezen uit verschillende formaten.

Je kunt naar het beeld bladeren, maar ook in het veld slepen. Je beeld krijgt automatisch dezelfde breedte als de

tekst. Door paginabreed aan te vinken vult het beeld tot de randen van het scherm.

Bij ieder beeld kun je de details invullen. Een titel, een onderschrift en een alternatieve tekst. Ook kun je aangeven

wie het beeld heeft gemaakt. Als het een medewerker is, is die als beeldmaker ingevoerd in Perikles en kun je hem

of haar toevoegen door Intern - Persoon kiezen aan te vinken en via het dropdown-menu de naam van de

beeldmaker te selecteren. Als de beeldmaker/fotograaf een extern persoon is, kun je de naam

handmatig toevoegen.

Een afbeelding kun je op twee manieren tonen: zwevend of groot. In het eerste geval wordt er tekst naast de

afbeelding getoond. Dit is de tekst uit het tekstblok onder het afbeelding-blok

Gallery
Dit werkt hetzelfde als een beeld toevoegen, maar je kunt meerdere plaatjes naast elkaar uploaden.



1. Hier kun je klikken om afbeeldingen toe te voegen.

2. Hier kun je afbeeldingen sorteren.

3. Hier kun je bepalen wat er gebeurt als de gebruiker op een afbeelding klikt.

Questions & Answers
Dit contentblok kun je gebruiken voor een interview of voor een FAQ. Je kunt zowel de vraag als het antwoord

invoegen. Als je ’Interview; aanvinkt krijg je vraag en antwoord onder elkaar te zien, als je FAQ aanvinkt worden de

vragen klikbaar en klapt het antwoord uit zodra je op een vraag klikt.



1. Kies voor dit contentblok de ‘visuele’ bewerkmodus.

2. Selecteer de alinea die een vraag moet worden.

3. En klik vervolgens op het vraagteken-icoon. De geselecteerde alinea wordt groen weergegeven.

4. Kies hier nog voor een van de twee varianten: interview of FAQ.

Highlighted quote / blockquote
Een highlighted quote is een mooie manier om een belangrijke zin of quote uit te lichten. Het trekt het oog, maakt

nieuwsgierig, benadrukt en bovendien breekt het de lopende tekst een beetje in meer behapbare stukjes. Let op:

niet te gebruiken als onderdeel van een lopend verhaal. Wanneer je in een lopend verhaal een stuk tekst wil

citeren, gebruik dan een normaal tekstveld en kies ‘blockquote’.

Er zijn verschillende opmaakmogelijkheden; probeer deze gerust zelf uit.

Embed (insluiten)
Met Embed kun je eenvoudig Youtube-filmpjes, tweets of Vimeo-video’s plaatsen of andere embed-vriendelijke

diensten gebruiken. Copy-paste de url van een Youtube-filmpje of een tweet in het url-veld en je ziet de embed

meteen eronder verschijnen. Voege eventueel een ondertitel toe en klaar.



Belangrijk: meta-informatie (‘Yoast SEO Premium’)
Dit is misschien wel het meest belangrijke deel van je artikel. De ‘meta omschrijving’ is bijvoorbeeld een korte

samenvatting van je artikel, die zowel op Facebook kan worden getoond, als op de voorpagina van je website.

Ook kun je hier instellen welke afbeelding Facebook laat zien, maar ook welke tekst Google laat zien bij de

resultaten wanneer jouw artikel in de rij staat.



1. Op de bewerkpagina van een artikel of pagina, scroll je helemaal naar beneden tot je het blokje ‘Yoast SEO
Premium’ ziet.

2. Klik op ‘snippet bewerken’ en je krijgt een uitklapmenuutje;

3. In het veld ‘Meta omschrijving’ plaats je een korte samenvatting van het artikel. Dit is de tekst die
bijvoorbeeld op de voorpagina of op Facebook wordt weergegeven.

4. Je kunt op dit knopje klikken om specifiek voor Facebook of Twitter in te stellen welke afbeelding, titel en
tekst worden getoond als jij of iemand anders een link naar het nieuwsbericht deelt.

Categorieën
Kies een of meerdere categorieen door ze aan te vinken. Hoe categorieen zijn ingedeeld hangt af van hoe je

website inhoudelijk is ingericht. Het is belangrijk dit goed bij te houden. Bezoekers kunnen zo makkelijk meerdere

berichten van een bepaalde categorie vinden. Zelf kun je in een bericht verwijzen naar een bepaalde categorie.

Het is dan wel handig dat de websitebezoeker dan inderdaad een volledige lijst artikelen krijgt binnen

die categorie.

Uitgelichte afbeelding
Als je een Uitgelichte afbeelding instelt, is dat de afbeelding die bij je bericht staat op een overzichtspagina,

bijvoorbeeld de voorpagina. Dit kan dezelfde zijn als de afbeelding die onder je titel staat, maar het kan eventueel

ook een andere afbeelding zijn.

Publiceren
Je bent nu klaar om je bericht te publiceren! Publiceren doe je via het blokje rechtsbovenaan. Klik nog een laatste

keer op Voorbeeld om te kijken of je bericht er helemaal uitziet zoals je hebt bedoeld. Met de blauwe Publiceren-

knop publiceer je je artikel. Mocht je hem toch nog weer offline willen halen, kun je in hetzelfde blokje bij Status

op Bewerken klikken en Concept selecteren.



Een pagina publiceren
Pagina’s werken vrijwel hetzelfde als berichten. In het menu vind je onder Pagina’s -> Alle Pagina’s Een pagina-

overzicht. Bij Pagina’s -> Nieuwe Pagina kun je een nieuwe pagina aanmaken.

Extra opties
Bij ‘Hoofd’ kun je instellen dat een pagina eventueel een ‘kind’-pagina is van een andere pagina (de ‘ouder’-

pagina).

Voorbeeld: de pagina ‘Fietsbrug’ is een ‘kind’ van de pagina ‘Fietsen in Zeeland’ die als ‘Hoofd’ is ingesteld

http://zeeland.fietsersbond-staging.bolsterapp.nl/wp-admin/edit.php?post_type=page
http://zeeland.fietsersbond-staging.bolsterapp.nl/wp-admin/post-new.php?post_type=page


Menu’s instellen
Het hoofdmenu van je website kun je zelf instellen; er is ook een menu in de footer (onderaan de website)

bestaande uit een lijst pagina’s.

Het hoofdmenu instellen
Zie de afbeelding: in het menu’s-scherm vind je links een kolom (in het blauwe kader) waar je pagina’s en links kunt

kiezen, om die via knop (6) aan het menu toe te voegen, dat in het gele kader wordt weergegeven.

1. Ga naar Weergave -> Menu’s .

2. Hier zie je dat er meerdere menu’s zijn voor verschillende plekken op je website. Naast het hoofdmenu is er
ook nog een footermenu.

3. Klik hier om het gekozen menu te tonen.

4. Hier kun je de pagina’s vinden die je aan het menu kunt toevoegen. Standaard worden de meest recente
pagina’s getoond; via ‘toon alles’ of ‘zoeken’ vind je overige pagina’s. Onderaan vind je ook andere
paginatypen (berichten, categorieën, enzovoorts); via ‘Aangepaste links’ kun je een link naar keuze
toevoegen (ook naar een andere website).

5. Kies de pagina die je wil toevoegen door hem aan te vinken (hier: ‘Contact’)

6. Voeg ’m toe. De pagina verschijnt rechts in de kolom met menu-items.

7. Door hier te klikken kun je een menu-item slepen (en dus de positie wijzigen)

8. Klik op het kleine driehoekje om het menu-item uit te klappen. Zo kun je de weergegeven naam wijzigen
(bijvoorbeeld: inkorten).

9. Wijzig hier desgewenst de naam.

10. Door te klikken en te slepen (zie punt 7) kun je ook pagina’s instellen als submenu-item. Dit wordt visueel
weergegeven door het item te laten ‘inspringen’.

http://zeeland.fietsersbond-staging.bolsterapp.nl/wp-admin/nav-menus.php


Zie onderstaand voorbeeld: de pagina ‘Fietsbrug’ wordt (links op de afbeelding) in het hoofdmenu ingesteld als

sub-menu-item van het menu-item ‘Fietsen in Zeeland’. Rechts op de afbeelding zie je het resultaat: door met de

muis over het hoofdmenu-item ‘Fietsen in Zeeland’ te gaan, wordt het menu uitgeklapt en zie je ‘Fietsburg’,

‘Standpunt’ en de andere subitems.

Het footermenu instellen
Ga naar Weergave -> Menu’s . Hier kun je pagina’s toevoegen die onderaan de website onder ‘Contact’ worden

getoond. Dit kan een contactpagina zijn, een colofon, of iets anders.

http://zeeland.fietsersbond-staging.bolsterapp.nl/wp-admin/nav-menus.php


Overige mogelijkheden
Voor de volledigheid, nog een aantal andere mogelijkheden.

Berichten in bulk bewerken
Wil je veel artikelen tegelijk bewerken, zoals aan alle artikelen waarin ‘Johan Cruyff’ voorkomt de gelijknamige

categorie toevoegen?

ga naar ‘alle berichten’ en zoek op het woord “verkeerslicht”: je krijgt alle artikelen met het woord
“verkeerslicht”

vink de artikelen aan die je wil bewerken (of vink in 1x alle artikelen aan, zie onderstaande afbeelding), kies
‘acties’ -> ‘bewerken’ en dan ‘uitvoeren’

In de pagina die je volgt kun je diverse dingen doen, zoals categorieën aanvinken of auteurs wijzigen. Verander

wat je wil, en kies ‘bijwerken’ om op te slaan.

Collega-webredacteuren uitnodigen
Wil je iemand anders uitnodigen om aan de website mee te werken? Hier kun je nieuwe gebruikers uitnodigen. Vul

onder ’Nieuwe gebruiker een gebruikersnaam en e-mailadres in en geef iemand de rol ‘auteur’ als zij artikelen

mag publiceren of ‘redacteur’ als ze ook andermans artikelen moet kunnen bewerkern. Een ‘schrijver’ mag alleen

conceptartikelen indienen maar niet publiceren; een ‘beheerder’ heeft juist heel veel rechten, waaronder het

verwijderen van andere beheerders en het toevoegen van nieuwe gebruikers.

Kop-afbeeldingen instellen

http://zeeland.fietsersbond-staging.bolsterapp.nl/wp-admin/edit.php?s=%22verkeerslicht%22&post_status=all&post_type=post&m=0&cat=0&seo_filter&paged=1
https://zeeland.fietsersbond-staging.bolsterapp.nl/wp/wp-admin/user-new.php


Hier kun je de afbeeldingen instellen die bovenin de website worden getoond. Standaard hebben we er al een

aantal geplaatst, maar je kunt ook eigen afbeeldingen plaatsen. Let op: dit moeten afbeeldingen zijn van 2100 bij

338 pixels, dus heel breed en niet zo hoog. Dat kan lastig zijn. Let er ook op dat er geen auteursrecht zit op de

afbeeldingen.

Sociale media instellen
Hier kun je je sociale media-accounts invullen. Deze kunnen aan de voorzijde van de website worden getoond.

Instellen voor Google
Vul hier bij ‘Meta-omschrijvingssjabloon’ een korte omschrijving in van je organisatie, bijvoorbeeld. ‘Fietsersbond

Zeeland is een lokale afdeling van de Fietsersbond met 500 leden en 20 actieve vrijwilligers’.

Personen aanmaken
Eerst even terminologie-uitleg:

Personen (Hier vind je het overzicht) zijn mensen die op de website zichtbaar moeten zijn, hetzij als
werknemer, hetzij als auteur van artikelen.

Gebruikers (Hier vind je het gebruikersoverzicht) zijn WordPress-accounts die als webredacteur de website
kunnen beheren. (Maak hier gebruikers aan als je collega’s toegang tot het CMS wil geven.)

Hierna nog vragen?
Kom je ergens niet uit, of wil je een suggestie doen? Op bureaubolster.nl/hulpformulier/ vind je hiervoor een

contactformulier.

https://zeeland.fietsersbond-staging.bolsterapp.nl/wp/wp-admin/admin.php?page=subsite-settings
https://zeeland.fietsersbond-staging.bolsterapp.nl/wp/wp-admin/admin.php?page=wpseo_social
https://zeeland.fietsersbond-staging.bolsterapp.nl/wp/wp-admin/admin.php?page=wpseo_titles#top%23home
http://zeeland.fietsersbond-staging.bolsterapp.nl/wp-admin/edit.php?post_type=person
http://zeeland.fietsersbond-staging.bolsterapp.nl/wp-admin/users.php
https://bureaubolster.nl/hulpformulier/

