
Handleiding 
WEBSITE

Dit document is een stappenplan om de website van D66 voor een 
gemeente te voorzien van content. Wanneer de website nog nieuw of 
leeg is, is het het handigst om de hoofdstukken te zien als stappenplan 
op volgorde. Daarna kan het ook gebruikt worden als naslagwerk.
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1. Media, foto’s en auteursrecht!
In het onderdeel meDia verschijnt bovenaan de knop nieuw bestanD. Klik hierop en je 
kunt een nieuwe foto of afbeelding uploaden.

Ook kun je bij meDia een afbeelding of foto aanklikken en klikken op 
Permanent verwijDeren. Kijk regelmatig in deze lijst of er afbeeldingen zijn die niet meer 
nodig zijn of niet meer gebruikt worden. Zo houdt je je website netjes geordend.

Toestemming voor gebruik
Wanneer je foto’s of afbeeldingen hebt geüpload moet je aangeven wie de fotograaf of 
eigenaar is van het bestand en of je toestemming hebt voor het gebruik ervan. Dit moet 
eenmalig na het uploaden van een nieuw bestand en helaas ook bij bijvoorbeeld 
PDF-bestanden die je hebt geüpload bij meDia.

Auteursrecht
Let op bij het gebruik van fotomateriaal. Zorg dat je altijd weet wie een foto heeft gemaakt 
en of hij gebruikt mag worden. Dus gebruik alleen foto’s die je zelf gemaakt hebt, die 
gemaakt zijn door een fotograaf waarvan je toestemming hebt voor gebruik of foto’s die 
komen van een rechtenvrije website.

Zie de Social Media Toolkit ook voor bronnen van rechtenvrije foto’s.
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2. Organisatie
De organisatie van jouw afdeling is eenvoudig toe te voegen aan de website. Op deze 
manier weten alle bezoekers direct wie ze kunnen aanspreken over een bepaald onderwerp. 
Eerst is het belangrijk dat je de structuur van jouw afdeling goed neerzet. Dit doe je met 
de organisatieonderdelen. 

Je kunt bijvoorbeeld een organisatieonderdeel De Fractie maken met alle fractie- en 
steunfractieleden. Of bijvoorbeeld de onderdelen Wethouder(s), Raadsleden en Steunfractie. 
Richting de verkiezingen hebben we in Goes een onderdeel De Fractie en een onderdeel 
Kandidatenlijst GR 2018.

Je voegt een nieuw organisatieonderdeel toe via het DashbOarD > Organisatie > OnDerDelen. 
Vervolgens klik je op nieuwe toevoegen. Je geeft het organisatieonderdeel een titel en 
desgewenst plaats je tekst in het tekstvak. Dit laatste is níét noodzakelijk.

Om een afbeelding weer te geven boven de dikgedrukte groene streep, stel je een 
‘Uitgelicht afbeelding’ in. De introtekst is een kort stuk tekst wat je invult en zichtbaar 
wordt op de pagina overzichtspagina, de intropagina voor jouw organisatie. Je kunt hier 
bijvoorbeeld iets typen als ‘De fractie van D66 Goes bestaat uit 3 gemeenteraadsleden’.

Daarnaast is het belangrijk dat je het ‘pagina type’ op ‘Lijst met personen’ zet. Op deze 
manier wordt jouw pagina weergegeven zoals in onderstaande voorbeeld.
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3. Personenpagina
De website bevat een format voor het maken van individuele personenpagina’s. Deze  
pagina’s kunnen gemaakt worden voor bijvoorbeeld de fractieleden, bestuursleden,  
wethouders/gedeputeerden en voor commissieleden/campagne e.d.

Een voorbeeld van een individuele personenpagina is https://d66.nl/mensen/alexan-
der-pechtold/. Zoals te zien is, bestaat de personenpagina uit een aantal verschillende 
elementen. Via het Dashboard kun je naar Organisatie –> PersOnen. Selecteer  
nieuwe tOevOegen.

Let op: Voordat je personen toevoegt is het handig om via het onderdeel Media eerst de  
portretfoto’s te uploaden. Dan is het daarna slechts een kwestie van de foto selecteren.

 

Basisgegevens voor personenpagina
Bovenstaand scherm komt vervolgens in beeld. Het meeste spreekt voor zich, maar toch  
zullen alle onderdelen hier kort benoemd worden:

1. Vul in de titel de naam in van de persoon

2. Bij attributen geef je de persoon een plek voor op de overzichtspagina, bijvoorbeeld 
nummer 3 in de fractie of nummer 1 van het bestuur. Logischerwijs plaats je de fractie 
op volgorde van de lijst, met de fractievoorzitter op nummer 1. Bij het bestuur plaats je  
bijv. de voorzitter op 1, secretaris op 2, penningmeester op 3 enz.

3. Stel een uitgelichte afbeelding in. Hier kun je een foto van de persoon uploaden en  
selecteren. Het mooiste is een portretfoto van een persoon. Let erop dat het gezicht van  
de persoon de focus heeft en in het midden van de foto staat. Knip desnoods vooraf de 
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foto iets bij om het gezicht in het midden te hebben.

4. Koppel de persoon aan een organisatieonderdeel, bijvoorbeeld aan de fractie.

5. In het tekstvak kan iets verteld worden over de persoon. Het is raadzaam om hier wel 
een tekst te hebben, desnoods iets over de portefeuilles die een persoon heeft binnen 
een fractie of bestuur.

Persoon details en contactgegevens
Vervolgens kunnen alle PersOOn Details worden ingevuld. Sommige velden zijn verplicht, 
andere velden optioneel. Let hier op de volgende drie punten:

•	 Het veld POsitie OP De lijst hoeft niet ingevuld te worden. Dit veld beïnvloed niet de volg-
orde waarin een persoon getoond wordt. Die volgorde bepaal je in de rechterkolom bij 
attributen (zie hierboven)

•	 Het veld gebOOrtePlaats kan gebruikt worden als Woonplaats. Op de site zelf wordt  
namelijk alleen de plaatsnaam weergegeven.

•	 Vul zo veel mogelijk contactgegevens in, maar zorg dat er in ieder geval de mogelijkheid 
is om iemand een e-mail te sturen. Een persoon moet op een of andere manier bereik-
baar kunnen zijn.

Tips bij Personen
•	 Vraag alle personen om een stuk tekst over zichzelf te schrijven. Geef desnoods een 

paar richtlijnen mee: Wie ben je, wat doe je naast D66, welke portefeuilles, wat wil je 
bereiken, waarom D66 enz. Een pagina met tekst oogt alsof er aandacht aan is besteed. 
Het is het persoonlijke visitekaartje, maak daar dus gebruik van.

•	 De eerste zin of eerste alinea van de tekst kun je een highlight meegeven, zoals je ook ziet 
op de voorbeeldpagina https://d66.nl/mensen/alexander-pechtold/. Deze highlight voeg 
je toe door [ highlight ] voor de tekst te zetten en [/highlight ] achter de tekst (zonder 
spaties!).  
 
Vb. 
[ highlight ]Alexander Pechtold (1965) is sinds 2006 partijleider en fractievoorzitter voor D66.[/
highlight ]

•	 Koppel een persoon altijd aan een actueelbericht als hij of zij daar mee te maken heeft. 
Hierdoor krijg je op de personenpagina de meest recente berichten te zien rondom die 
persoon. Dat laat zien wat iemand allemaal doet en biedt een ingang richting actueel.

•	 Maak ook koppelingen met agenda-items waar een persoon bij betrokken is. Dit kan  
ook een campagne-activiteit zijn waar de hele fractie bij betrokken is of een bestuurs- 
vergadering. Ook de laatste paar agenda-items zullen worden getoond op  
de personenpagina.
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4. Thema’s
De website kent een apart menu en onderdeel om alle Standpunten onder te brengen. Alle 
standpunten worden ondergebracht bij grotere thema’s: goes.d66.nl/standpunten 

Een thema kan een hoofdstuk zijn uit je verkiezingsprogramma bijvoorbeeld Onderwijs, 
Duurzaamheid of Financiën. Start dan ook eerst met het aanmaken van de 
verschillende thema’s.

In het Dashboard kun je via thema’s > nieuwe tOevOegen een thema-pagina aanmaken, 
zoals goes.d66.nl/standpunten/klimaat-milieu/

1. Geef het thema een titel

2. Vul vervolgens een korte inleidende tekst in voor op de overzichtspagina. 
De overzichtspagina is de pagina waarop alle thema’s getoond worden.

3. Selecteer vervolgens een afbeelding die getoond gaat worden op 
deze overzichtspagina.

4. Vul vervolgens bij Introtekst een korte introductie in over het thema. Dit is veelal een 
inleidende tekst. Deze tekst is zichtbaar zodra een bezoeker vanaf de overzichtspagina 
op het thema heeft geklikt.

5. Selecteer de Achtergrond afbeelding. Dit is de grote visual die getoond wordt op de 
thema-pagina. Dit kan veelal dezelfde visual zijn die ook op de overzichtspagina 
getoond wordt. Een andere visual kan echter ook.

6. Vul tot slot een korte Call-Out Tekst in. Deze tekst komt in het groene blokje te staan 
op de thema-pagina. In het geval van Goes staat hier bij elk thema D66 wil … Onze 
standpunten staan in het verkiezingsprogramma in een vergelijkbaar blokje.

7. In de rechterkolom kun je bij attributen een nummer geven aan het thema. Hiermee 
bepaal je de volgorde van de thema’s op de overzichtspagina.

8. Klik vervolgens op Publiceren.

Mocht je vervolgens een nieuw thema aan willen maken, klik dan bovenaan op 
nieuwe tOevOegen en doorloop de stappen opnieuw.

Standaard staat het maximum aantal thema’s ingesteld op tien. Indien je als afdeling 
bijvoorbeeld 12 thema’s hebt, dan kun je dit maximum eenvoudig aanpassen. Ga naar 
instellingen > leZen en vul het nieuwe getal in bij het veld Sitepagina’s tonen maximaal. 
De site toont dan meer thema’s op de site.
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Standpunten
Nadat de thema-pagina’s zijn aangemaakt, kun je nu alle standpunten aanmaken en 
koppelen aan een thema, zoals goes.d66.nl/standpunt-over/carpoolplaats-nieuwe-af-
slag-op-a58-ziekenhuis/

In het Dashboard kun je via stanDPunten > nieuwe tOevOegen een standpunt aanmaken.

1. Geeft het standpunt een titel.

2. Plaats de tekst die betrekking heeft op het standpunt.

3. In de rechterkolom kun je via attributen eventueel een positie geven aan het standpunt.

4. Je kunt een thema selecteren waarmee het verbonden moet zijn.

5. Je kunt ook een uitgelichte afbeelding instellen. Dit is niet persé noodzakelijk. 
Standaard zal als afbeelding de visual van het gekoppelde thema gebruikt worden.

6. Klik op Publiceren en het standpunt is aangemaakt en gekoppeld aan het 
betreff	ende	thema.
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5. Agenda
In het Dashboard kun je via agenDa > nieuwe tOevOegen een nieuw 
agenda-item aanmaken:

1. Geef het item een naam.

2. Vul	in	het	tekstvak	de	betreff	ende	informatie	in	die	betrekking	heeft	op	het	item.

3. Vul eventueel een korte samenvatting in. 

Let op: De samenvatting wordt door middel 
van een highlight weergegeven bovenaan de tekst. Mocht je geen samenvatting in willen 
vullen, geef dan alleen een [sPatie] in dit tekstvak. Doe je dit niet, dan geeft de site 
automatisch een deel van de standaard tekst al samenvatting. Het risico bestaat dan dat 
je 2x dezelfde zin leest.

4. Onder agenDa eigenschaPPen kun je alle extra info kwijt over het item, zoals datum, 
tijd en locatie. Vul dit altijd zo volledig mogelijk in.

5. Klik op Publiceren en het item is aangemaakt.
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6. Publicaties
Hier kun je allerlei publicaties onderbrengen die de fractie in de loop der tijd gemaakt heeft. 
Dit kunnen afbeeldingen zijn (bijv. een infographic), PDF-documenten (bijv. een motie of 
amendement), platte tekst (bijv. een spreektekst rondom een Kadernota), video’s enz.

Door dit in de loop van de tijd verder op te bouwen en goed bij te houden, creëer je een 
soort van online databank met alles wat je gedaan hebt. Je kunt publicaties koppelen aan 
bijvoorbeeld thema’s en aan personen. Hierdoor kun je als bezoeker nog gerichter terug- 
vinden wat er rondom een thema is gedaan. 

Ga in het Dashboard naar Publicaties > nieuwe tOevOegen:

1. Geef de publicatie een naam.

2. Vul eventueel een inleidende tekst in over de publicatie.

3. Bij Publicatie eigenschaPPen selecteer je het type Publicatie. Vervolgens kun je de  
Publicatie uploaden of toevoegen door middel van een URL.

4. Je kunt eventueel nog een auteur vermelden en de publicatiedatum.

5. In de rechterkolom kun je de Publicatie koppelen met een thema en een PersOOn. Het is 
raadzaam om dit zo veel als mogelijk ook te doen.

6. Selecteer een uitgelichte afbeelding. Probeer dit eveneens zo veel als mogelijk te doen.

7. In de rechterkolom bovenaan kun je het moment van publicatie bepalen. Standaard is dit 
ingesteld	op	de	datum	van	vandaag.	Als	de	betreffende	Publicatie	bijvoorbeeld	twee	 
weken eerder is gepubliceerd, stel dan die datum in!

8. Klik op Publiceren en de Publicatie is aangemaakt en toegevoegd aan de database.

Homepage Publicaties
Je kunt onder website OPties in het linker hoofdmenu onder het tabblad Publicaties de  
uitgelichte publicatie kiezen die op de pagina te zien zal zijn.
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7. Actueelberichten
Onder Actueel komen alle nieuwsberichten te staan die op de site geplaatst worden.  
De berichten worden op datum geplaatst, met de meest recente berichten bovenaan.

Via berichten > nieuwe tOevOegen kun je een nieuw actueelbericht toevoegen.

1. Geef een titel aan het bericht

2. Vul de tekst in die behoort bij het bericht

3. In de rechterkolom kunnen nog gerelateerde thema’s en personen gekoppeld worden.

4. Selecteer een uitgelichte afbeelding. Probeer dit zoveel als mogelijk te doen. Dit staat 
wel zo netjes op de overzichtpagina van alle actueelberichten. Er is een beeldbank  
beschikbaar waar je als afdeling gebruik van kunt maken.

5. Klik op Publiceren en het bericht is aangemaakt.

Tips
•	 Let erop dat de titel van het actueelbericht niet begint met “D66: … “. De lezer bevindt 

zich al op de site van D66, dus het is helder dat het hier ook nieuws van D66 betreft.  
Zeker als je een persbericht op de site plaatst is dit van belang. Laat D66: altijd  
achterwege op de site.

•	 Wanneer je een uitgebreid artikel schrijft voor op de website, maak een samenvatting 
voor op Facebook. Deze samenvatting post je dan op Facebook samen met de directe 
link naar je artikel. Dat zorgt weer voor meer bezoekers op je website.

•	 Het is mogelijk om de eerste alinea te highlighten. Dit kan door voor het begin van de 
alinea [ highlight ] te plaatsen en aan het eind van de alinea [ /highlight ] te plaatsen.  
De alinea wordt dan weergegeven zoals hieronder:
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8. Homepage
De homepage kent een aantal opties die je als afdeling kunt toepassen, zowel qua layout.

Nu alle basis onderdelen van de website zijn aangemaakt, kunnen we de homepage onder 
handen nemen. Ga in het Dashboard hiervoor naar Website Opties.

Je ziet vervolgens een aantal tabbladen. De volgende tabbladen heb je nodig voor de 
homepage: Hero Box, Highlight, Homepage Layout, Navigatie, Social en Publicaties.

Homepage Hero
•	 Begin met het selecteren van het type Layout voor de website. Onder hOmePage 

laYOut selecteer je de layout van de homepage.

•	 Er zijn feitelijk drie templates met ieder twee versies. Er wordt bij iedere layout uitleg 
gegeven wat deze precies betekent. Iedere gemeente kan zelf bepalen welke ze willen 
gebruiken. Je kunt ook op ieder moment wisselen van layout.

•	 Zodra je het template hebt gekozen, klik je op OPties bijwerKen.

•	 Klik vervolgens op het tabblad herO bOX.

•	 De Hero Box is het bovenste deel van de homepage: Het deel met de grote foto en 
bijbehorende tekst. Dit is het item dat mensen als eerste gaan zien als ze op je site 
komen. Dit kan een welkom zijn, maar ook een Call to Action. Selecteer een mooie foto, 
plaats 
er een korte tekst bij en selecteer eventueel je doorlink.

•	 De tekst in de button op de Hero Box kun je vervolgens ook aanpassen in het veld Tekst 
op call-to-action button.

•	 Nadat je de hero hebt ingevuld, klik je wederom op OPties bijwerKen.

Verschillen tussen de templates in beeld

Template 1:

Statisch
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Template 2:

Dynamisch

Template 3:

Visueel

Template 4:

Compleet
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Highlight
De Highlight is het deel onder de Hero Box. Via het tabblad highlight kun je dit onderdeel 
vullen. Dit kan 1 tagline zijn met daarin een link of uitgelichte nieuwsitems. Ook hier kun je 
een korte tekst toevoegen en een eventuele doorlink instellen. Nadat je de highlight hebt 
ingevuld, klik je wederom op OPties bijwerKen.

Menu navigatie
Bij het tabblad navigatie kun je optioneel een zesde menu-item toe voegen.

•	 Dit kan bijvoorbeeld het menu-item camPagne zijn. Dit menu-item koppel je aan een sta-
tische pagina. Zorg er dus voor dat je eerst de pagina hebt gemaakt. Vervolgens koppel 
je deze pagina aan het menu-item. Deze wordt dan getoond in de menubalk bovenin.

•	 Aanvullend kun je het menu-item ‘in [afdelingsnaam]’ ook een ander label geven, indien 
dat nodig of wenselijk zou zijn.

Template 5:

Campagne Permanent

Template 6:

Campagne Laatste Weken
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Social Media links
Optioneel kun je ook nog naar het tabblad sOcial Hier kun je het facebook en/of twitter  
account van de afdeling vermelden. Het icoontje van facebook en twitter worden dan  
onderaan de pagina’s getoond.

Publicaties
In dit tabblad bepaal je welke bestaande publicaties zichtbaar worden uitgelicht op de  
Publicaties pagina.

Tips
•	 Wanneer je een document als Publicatie upload naar je website, zoals een Motie of je 

Verkiezingsprogramma schrijf dan ook altijd een Actueel Bericht met een link naar je 
publicatie. Dan komt je publicatie meteen onder de aandacht. Je kunt een woord of zin 
selecteren in je bericht, dan klikken op het ketting-icoontje. Door daarna op het  
tandwieltje te klikken krijg je een lijst van allerlei items in de website, waaronder je  
net geüploade Publicatie.
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versie 18 december 2017

Deze handleiding is samengesteld door: 

Jeroen van de Merwe 
jeroen@vandemerwe.nl

Hiervoor zijn de handleidingen gebruikt die op  
https://helpdesk.d66.nl/d66-websites/ gepubliceerd zijn over de D66 website. 
Hier en daar heb ik iets toegevoegd vanuit eigen ervaring en heb ik lokale  
voorbeelden gebruikt en screenshots van lokale websites.


