
Zó pakken we het samen aan 

 

Hoe pakken we het samen aan, het maken van die website van u? Hieronder leggen we het u 

stapsgewijs uit. 

• Bedenk een naam voor uw site. Voor de hand ligt uw voor- en achternaam, gevolgd door .nl 

(zonder punt daarachter). Check wel altijd of de naam nog vrij is. 

• Wij maken een basissite aan bij een hostingbureau waar we goede ervaringen mee hebben. Uw 

site is dan ‘in onderhoud’ en voor anderen niet zichtbaar. Dat bureau gaat uw site ook beheren. 

Klinkt allemaal technisch maar u hoeft zich hier niet druk om te maken. 

• Maak dan een keuze uit de drie opties. 

• Bij de drie opties horen ook een aantal pagina’s – zeg maar de onderdelen van het menu 

bovenaan uw site. Is dat voldoende voor u? Prima. Wilt u meer pagina’s? Kies dan voor een 

andere optie of neem even contact met ons op. 

• Geef elke pagina een (korte) naam. Voorbeelden: Privé, Artikelen, Varia, Contact en natuurlijk 

Home. 

• Schrijf een inleidende tekst voor iedere pagina. Houd het op maximaal 500 woorden. 

• Kies per pagina een of een paar illustratieve foto’s. Denk wel aan een behoorlijk formaat, anders 

worden de beelden erg wazig. Een foto die de hele breedte van uw scherm moet vullen, mag 

zeker 2200 pixels breed zijn. Kleinere foto’s? Ga voor de smalste zijde uit van minimaal 500 

pixels. Wilt u dat wij foto’s voor u opzoeken? Dat kan alleen bij de optie op maat. 

• Verzamel voor iedere pagina de teksten die u erop wilt hebben (uw verzamelde werk dus). 

• Maak van elke tekst een pdf. De reden? Dan kan niemand in uw teksten rommelen. 

Waarschijnlijk hebt u uw tekst in MS Word geschreven. Kies dan bij ‘opslaan als’ niet voor Word-

document maar voor PDF. Dat is alles. 

• Wij maken voor al die teksten linkjes. Dat wil zeggen: de lezer klikt met de muis op de titel 

waarna de tekst verschijnt, precies zoals die er ook in uw pc of laptop uitziet. 

• Wilt u ook linken naar gedrukte artikelen in tijdschriften? Scan die pagina’s dan en sla de scans 

op als pdf. U kunt er natuurlijk ook foto’s van maken met uw smartphone.  

• Wilt u ook een pagina met door uw geschreven boeken opnemen? Van elk boek een pdf van 

maken is ondoenlijk. Veel handiger: zoek bij elk boek een webwinkel waar het verkrijgbaar is. 

Dan maken we daar een link naartoe. 

• Hebt u speciale wensen over de vormgeving van uw site? Kleuren? Lettertypen? Zet ze op een 

rij. 

• Maak per pagina (de onderdelen van het menu dus) in uw pc of laptop een mapje aan met de 

titel van de pagina. En mail ons vervolgens per mapje al uw inleidende teksten, alle teksten of 

gedrukte artikelen, alle foto’s. Maak ook een bestandje van uw speciale wensen. En vergeet niet 

de gegevens voor uw contactpagina door te geven. 

• Wij maken een voorstel voor uw homepage en voor een vervolgpagina. Naar tevredenheid? Dan 

gaan we door met de rest van de site. Net even anders? Geef het ons door. 

• Helemaal klaar? Dan gaat uw site daadwerkelijk online en kunt u uw vrienden, bekenden en 

collega’s informeren dat uw verzamelde werk vanaf nu voor de hele wereld toegankelijk is. 

https://www.vimexx.nl/
https://mijnverzameldewerk.nl/opties/
mailto:info@mijnverzameldewerk.nl

