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Zichtbaar op internet
Is het nodig? En hoe doe je dat? 



Wat
• Voorstellen Wieswies - Géke Mennink  

• Weetjes 

• Zichtbaar op internet: website - Facebook 

• Waarom een website en website maken 

• Gelanceerd, dan begint het! 

• Dorpssite



Wieswies
• Jeroen Wester en Géke Mennink, beide in de ICT vanaf 1990 

• Doet digitale innovatie 

• Webprojecten: digitaal onderwijs, bouwbegeleiding - advies 
websites, maken van websites, e-mailnieuwsbrieven, 
webcommunicatie; vb www.bokd.nl  

• IT-oplossingen: zorgrobot, reserveringssysteem, 
aanmeldformulieren, gepersonaliseerd leren  
 



Géke Mennink
• Woont in Sleen 

• Onderwĳsopleiding 

• Web vanaf 2000 

• Werkervaring bĳ NS, RIAGG, GGD en 
gemeente 

• Verenigingen en stichtingen in de vrĳe tĳd: 
gym, tennis, SleenWeb, Kracht van Eiken 

• SleenWeb: stichting van dorpswebsite 
www.sleen.nu 

• Vanaf 2007. 40 vrĳwilligers. Niet van 
dorpsbelangen of dorpshuis.  

• 1000-1500 bezoekers per dag



Weetjes



Cĳfers
• 94% van de NL huishoudens 

heeft een internetaansluiting 

• Eind 2014: 61 procent van de 
Nederlanders heeft een tablet 

• Bĳna de helft van de 
tabletgebruikers is 50 jaar of 
ouder, gemiddelde leeftĳd  

• 4 op de 5 nederlanders heeft een 
smartphone (18-80 jaar) 

• 6,6 miljoen heeft Facebook, 
toename oudere gebruikers







Zichtbaar op het web: site - FB

• Zelf eigenaar van en baas over de 
inhoud 

• Kosten voor het bouwen 

• Bezoekers: niet vanzelf 

• Bezoekers: anoniem 

• Eigen vormgeving en indeling 

• Vindbaar in Google

Website Facebook

• Facebook eigenaar van de inhoud, 
geen baas over inhoud 

• Advertenties 

• Na like automatisch in beeld 

• Goed inzicht in je doelgroep 

• Geen baas over lay-out 

• Minder vindbaar



En de winnaar 
is?

Geen winnaar 

Kiezen wat past bĳ organisatie 

Maximaal profijt bĳ mix 

Als je 1 platform kiest: 

Kies voor een website



Waarom een website
• Zichtbaar op internet is een noodzaak 

• Profileren: laat zien wat je doet 

• Kans op interactie 

• Draagvlak creëren en meningspeiling 

• Minder moeite en kosten verspreiden documenten 

• Kiezen: aanhaken bij ander dorpsplatform of eigen identiteit 

• Kosten voor website, maar ook besparen!



Website maken
• Maak een responsive website 

• Betrouwbare bouwer, verstand van techniek 

• Ook na de bouw 

• Kies voor een website met een cms 

• Wees zichtbaar: namen, foto’s, contact 

• Maak er een project van 



Website maken, nog meer
• Kijk goed rond bij vergelijkbare organisaties 

• Weer realistisch: mooi - haalbaar 

• Wel / geen twitter op de site 

• Niet te veel tekst 

• Schrijf voor je doelgroep 

• Lettergrootte, fotomateriaal, fotoalbums: visueel



Waar moet je aan denken?

• Nooit: welkom op de pagina 

• Actualiteit 

• Overzicht 

• Leesbare URL 

• Agenda 

• Relevant lokaal nieuws



Redactie!
• Na het maken begint het pas: actueel zijn 

• Afhankelijk van kennis en kunde 

• Geen techniek 

• Redacteuren: tekstvaardig, geen techniek 

• Meer dan 1 persoon 

• Vrijwilligers 

• Eén eindverantwoordelijke 

• Geen lege pagina’s 



Voorbeelden



www.sleen.nu
• beheer door stichting 

• 40 medewerkers 

• columnist, verslaggever, 
fotograaf, correctieredacteur, 
coordinatoren, 
agendabeheerder, eindredacteur 

• nieuwsredacteur 1 week lang ‘de 
baas’

http://www.sleen.nu


bokd en mfcdebrink
 
www.bokd.nl 

• 4 medewerkers, elk een eigen deel van de site 

www.mfcdebrink.nl 

• 1 redacteur 

• ook reserveringssysteem

http://www.bokd.nl
http://www.mfcdebrink.nl


Dorpssite 



Dorpssite aanbod
• Website volgens een vast stramien  

• Wordpress 

• Eigen logo 

• Eigen kleuren 

• Eigen fotomateriaal 

• Flexibele keuze in gebruik modules 

http://www.bokd.nl/nieuws/wilt-u-een-eigen-website-of-is-de-huidige-
aan-vervanging-toe/  

http://dorpen.wieswies.nl 

http://www.bokd.nl/nieuws/wilt-u-een-eigen-website-of-is-de-huidige-aan-vervanging-toe/
http://dorpen.wieswies.nl
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Voor meer informatie…

Géke Mennink 
+316 20 985 985 

geke.mennink@wieswies.nl


