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Voorwoord
De afgelopen jaren heb ik bijna elke maand een 1-op-1 training (VIP-traject) gegeven. Tijdens deze training leer ik een ondernemer in twee dagdelen hoe hij/zij zelf een website kan bouwen. Dit zijn intensieve, maar
ontzettend leuke en gezellige dagen waarin heel veel werk verzet wordt.
Tijdens het geven van de trainingen ontdekte ik dat ik heel veel ‘trucjes’
ken in WordPress. Door die trucjes kun je nog makkelijker werken met
dit systeem en je website nog beter maken.
Ik bedacht me dat ik al deze trucjes zelf ontdekt heb of er echt naar
moest zoeken omdat ik bijvoorbeeld tegen een probleem aan liep. In de
vele literatuur en filmpjes over WordPress worden ze vaak niet standaard meegenomen.
Omdat ik zeker weet dat je ze waardevol zult vinden als je met een
WordPress website werkt, heb ik 23 van deze trucs verzameld in dit
e-book. Zo heb je een handig naslagwerk en kun je je website nog
efficiënter beheren, professioneler maken en beter laten converteren.
Succes!
Liefs,

P.S. We wijzigen onze website regelmatig. Het zou kunnen dat
screenshots in dit e-book niet helemaal overeenkomen met hoe onze
website er nu uit ziet. Dit heeft geen invloed op de toepasbaarheid van
de tip.
P.P.S. Wil je niet alles zelf uitzoeken en heb je interesse in een 1-op-1
training? Meld je dan aan voor het VIP-traject! Ennneehhhh … niet verder vertellen hoor, maar met de code ‘EBOOKKANJER23’ krijg je 10%
korting ;-)
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Vind pagina’s eenvoudig terug (alfabetisch sorteren)
Als je een wat uitgebreidere website hebt met veel pagina’s, passen in
het pagina-overzicht niet alle titels op één pagina. Onder aan het overzicht verschijnen pijltjes waarmee je naar de volgende pagina met titels
kunt.
Ik zoek me af en toe suf naar de pagina die ik wil bewerken, omdat ik
niet weet op welke bladzijde die staat of omdat ik hem gewoon over het
hoofd zie. En dat vind ik zó irritant!
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Ik maak het mezelf een stuk makkelijker door de pagina’s op alfabetische volgorde te zetten! Dit kun je eenvoudig doen door bovenaan de
pagina’s op ‘titel’ te klikken.
Als het voor jou handiger is, kun je de pagina’s ook op datum sorteren,
door op ‘datum’ te klikken. En als je echt heel veel pagina’s hebt, kun je
natuurlijk ook de zoekfunctie gebruiken die rechts boven het overzicht
staat.

Een overzichtelijk berichtenpagina
Als je veel nieuws hebt of flink aan het bloggen bent, heb je in de admin
bij berichten een hele lijst staan. Standaard worden er 20 berichten per
pagina weergegeven. Wil jij er graag meer? Dat kan!

Klik rechtsboven aan op ‘scherminstellingen’. Er verschijnt een verborgen menu. Aan de linkerkant kun je nu instellen hoeveel berichten je
per pagina wilt tonen. Klik daarna op ‘Uitvoeren’. Het door jou ingevulde
aantal berichten wordt nu per pagina getoond.
Je kunt hier ook instellen welke informatie je wel en niet op berichtenpagina wilt tonen. Gebruik jij bv. geen tags? Vink dan het hokje voor tags uit.
Zo wordt je berichtenpagina nóg overzichtelijker!
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Weg met spam!
Bij tip #2 vertelde ik dat je het aantal berichten per pagina in het dashboard kunt instellen. Dezelfde functie vind je terug bij pagina’s en reacties.

Ga naar ‘Pagina’s’ of ‘Reacties’ en klik rechtsboven aan op ‘scherminstellingen’. Er verschijnt een verborgen menu. Aan de linkerkant kun je nu
instellen hoeveel pagina’s / reacties je per pagina wilt tonen.
Meerdere reacties per pagina tonen, kan vooral handig zijn als je veel
spamreacties hebt die je wilt verwijderen. In plaats van 20 per keer, kun
je er dan bijvoorbeeld 100 of 200 per keer verwijderen. En installeer
daarna een goede spamfilter! Om spam tegen te houden, maken wij gebruik van de gratis plugin Antispam Bee. Doorloop onderstaande stappen om deze plugin op je website te installeren.
Stap 1
Log in op je WordPress website, ga in het menu naar ‘Plugins’ en kies
‘Nieuw plugin’. Vul in het zoekveld ‘Antispam Bee’ in. Je krijgt meerdere
zoekresultaten, maar Antispam Bee staat waarschijnlijk bovenaan.
Klik op ‘Nu installeren’. Je krijgt een melding dat de installatie gelukt is.
Klik op ‘activeren’. Klaar! Dat was een eitje, toch?
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Stap 2
Ga in het menu naar ‘Instellingen’ en kies het submenu ‘Antispam Bee’. Je
krijgt nu een aantal instellingen te zien die je aan of uit kunt vinken.
Laat de instellingen staan zoals ze standaard staan en vul aan met:
• Onder ‘Antispam filter’ de optie ‘Gebruik een publieke antispam database’ > aan
• Onder ‘Uitgebreid’ het hokje voor ‘Markeer als spam, niet verwijderen.’ > uit
Klik daarna op de blauwe knop met ‘wijzigingen opslaan’. Alle spam die
vanaf nu via je website binnenkomt, wordt automatisch gefilterd en verwijderd. Gefeliciteerd ;-)
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Een submenu onder een niet klikbare hoofdmenu-optie
Ik hoor je denken: wat moet je met een menu-optie waar je niet op kunt
klikken? Dat zorgt toch alleen maar voor frustratie bij de bezoeker? Normaal gesproken wel, maar niet als je er een submenu onder hangt!
Als je gebruik wilt maken van een submenu, moet er altijd een menu-optie in het hoofdmenu zijn waar het submenu onder komt te hangen. Als
je op de foto hieronder kijkt, zie je dat ‘Webshop’ de menu-optie in het
hoofdmenu (1) is. Deze menu-optie is niet klikbaar, maar als je er met je
muis overheen gaat, verschijnt er wel een submenu (2). In deze tip leg ik
je uit hoe je deze constructie kunt maken.

• Ga in het dashboard van je WordPress website naar de optie Weergave -> Menu’s.
• Vouw aan de linkerkant het blokje ‘Aangepaste
links’ open.
• Vul bij de URL alleen een ‘#’ in en bij linktekst het
woord dat in het hoofdmenu moet komen.
• Klik op ‘Aan menu toevoegen’ en zet de link op de
juiste plaats in het hoofdmenu.
• Sla het menu op
• Open de aangepaste link die je niet toegevoegd
hebt, verwijder de ‘#’ en slag nogmaals op.
• Je kunt nu andere pagina’s, categorieën of links eronder hangen als
submenu. Vergeet het menu daarna niet op te slaan.
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Dat was het! De menu-optie die je net toegevoegd hebt, kan niet aangevinkt worden, maar als bezoekers er met hun muis overheen gaan, krijgen ze wel het submenu te zien.
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Speciale karakters in WordPress
Ik heb regelmatig speciale karakters nodig in een WordPress tekst. Bijvoorbeeld het ©-teken om aan te geven dat ergens copyright op van
toepassing is, het ®-teken om aan te geven dat een product als merk gedeponeerd is of m² om aan te geven hoe groot een bepaalde oppervlakte
is. Maar hoe krijg je die speciale karakters in je tekst? Voor de meeste
karakters zijn er sneltoetsen, maar die ken ik niet allemaal uit mijn hoofd.
En dat hoeft ook niet, want WordPress heeft hier een handige functie
voor!
Weet je hoe ik speciale karakters in een tekst plaatste voordat ik deze
functie leerde kennen? Ik opende een Word-document, voerde daar het
teken in dat ik zocht, kopieerde het en zette het in mijn WordPress tekst.
Daarna moest ik vaak nog zorgen dat het lettertype- en grootte hetzelfde was. Vrij omslachtig en tijdrovend voor één zo’n karaktertje. Had ik
toen maar geweten dat het zoveel makkelijker kan!
Het is namelijk echt heel simpel: in de werkbalk van je editor zit een ‘Speciaal karakter’-knop.
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Als je daar op klikt, krijg je een pop-up scherm met allemaal speciale
karakters. Het enige dat je hoeft te doen, is het speciale karakter dat je
nodig hebt aan te klikken.

Je kunt er ook meerdere achter elkaar aanklikken, dan verschijnen ze
achter elkaar in de editor. Klik daarna op sluiten en doe een dansje omdat het zo makkelijk is :-D.
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Kies een standaard categorie voor je berichten
Als je in WordPress een nieuw bericht gaat maken, wordt deze standaard in de categorie “uncategorized” of “geen categorie” geplaatst.
Als je in Google zoekt op de term “uncategorized” krijg je 324.000.000
zoekresultaten. De eerste drie zijn sowieso voorbeelden van deze blogcategorieën.
Aangezien de blogcategorie
in sommige thema’s ook bij
de blog getoond wordt, staat
dat een beetje knullig. Het
is dus beter om er voor te
zorgen dat je berichten altijd
in een bestaande categorie
terecht komen.
Categorie maken
Om een nieuwe categorie te maken, ga je naar Berichten > Categorieën.
Aan de linkerkant kun je een nieuwe categorie toevoegen door deze een
naam te geven en op “Nieuwe categorie toevoegen” te klikken. Vervolgens zie je de categorie aan de rechterkant toegevoegd worden. Je ziet
hier ook de “uncategorized” categorie staan en per categorie kun je zien
hoeveel berichten er in staan.
Je kunt zo veel categorieën maken als je wilt, maar zorg in ieder geval
voor één categorie waar je je berichten in kunt plaatsen. Geen inspiratie?
Gebruik dan gewoon “Blog” als titel voor de categorie.
Standaardcategorie maken
De “uncategorized” categorie kun je helaas niet verwijderen. Je moet
daardoor nog steeds bij elk bericht dat je maakt de andere categorie
aanvinken, anders komen je berichten nog steeds in de “uncategorized”
categorie terecht.
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Je kunt dit permanent oplossen door naar Instellingen > Schrijven te gaan.
Hier kun je boven aan de pagina aangeven wat je standaard berichtcategorie is. Vul hier de categorie in die je net aangemaakt hebt en klik op
“wijzigingen opslaan”. Elk bericht dat je vanaf nu maakt, wordt standaard
in deze categorie geplaatst. Je kunt per bericht nog wel andere categorieën kiezen. Op deze manier komt er nooit meer “uncategorized” bij je
bericht te staan!
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Timemanagement: plan berichten in!
Dit keer een tip over timemanagement. Het kan gebeuren dat je op een
specifiek moment een nieuws- of blogbericht op je website wilt plaatsen,
maar dat je er eigenlijk geen tijd voor hebt. Omdat je op dat moment
bijvoorbeeld in bespreking zit, een evenement aan het coördineren bent
of naar de ouderavond van je kids moet. Hoe ga je dat dan regelen?
Inplannen
WordPress heeft hier een hele fijne oplossing
voor. Je kunt namelijk, net als op je Facebookpagina, berichten inplannen! Dit geeft je de mogelijkheid om het bericht al eerder klaar te zetten
en pas op het gewenste tijdstip te publiceren.
Als je een nieuw bericht maakt, zie je aan de
rechterkant een blokje met ‘Publiceren’. Normaal gesproken maak je het bericht aan, klik je
daarna op Publiceren en staat je bericht online.
Later publiceren
Als je een bericht gemaakt hebt dat je niet direct wilt publiceren, maar op een later tijdstip,
klik je achter ‘Onmiddellijk publiceren’ op Bewerken. Er verschijnt dan een extra regel waar
je een datum en tijdstip in kunt vullen. Vul hier
de datum en het tijdstip in waarop jij je bericht
wilt publiceren. Klik daarna op OK. Je zult zien
dat in de blauwe button nu niet meer Publiceren, maar Inplannen staat. Door op Inplannen te
klikken, wordt het bericht pas gepubliceerd op
de door jouw gekozen datum en tijdstip. Handig hè?
Het is (met een extra plugin) mogelijk om een preview van een ingepland
bericht met iemand te delen.
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Stel de goede tijdzone in
Wel nog even één ding om op te letten: zorg dat je tijdzone goed ingesteld staat! Als WordPress niet weet in welke tijdzone je woont, kan het
gebeuren dat je bericht alsnog niet op het goede moment gepubliceerd
wordt. Je kunt je tijdzone instellen bij Instellingen -> Algemeen.

Het is ook mogelijk om op deze manier pagina’s op een later tijdstip te
publiceren. Ideaal als je bijvoorbeeld een verkooppagina wilt maken met
een speciaal aanbod dat op een specifieke dag en tijdstip in gaat. Zo weet
je zeker dat het aanbod ook echt pas vanaf dat moment online staat!
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Help bezoekers jouw aanbod te vinden
Stel: een bezoeker (laten we hem Dirk noemen) heeft in Google een
zoekopdracht ingevoerd en jouw site verschijnt bij de zoekresultaten.
Dirk klikt door naar jouw website om te kijken of deze antwoord geeft op
zijn zoekvraag (jeeeeeeh). Weet jij in hoeveel seconden Dirk beslist of hij
op jouw website blijft of verder zoekt?
Dirk beslist dit in slechts 4 seconden! En als Dirk een vrouw was geweest en bijvoorbeeld Fiona had geheten, had het zelfs maar 2 seconden geduurd.
Laten we het er even op houden dat een bezoeker in gemiddeld 3 seconden beslist of jouw website de informatie biedt die hij zoekt. Dat betekent dus dat jij in 3 seconden duidelijk moet maken wat jij voor Dirk of
Fiona kunt betekenen.
3 seconden...
Je website moet dus echt heel duidelijk zijn. De belangrijkste tekst op je
website is je tagline. Een goede tagline maakt de bezoeker direct duidelijk wat jij hem kunt bieden. Maar ook je menu kan hier bij helpen.
Gemiste kans
Je komt ze zó vaak tegen: menu’s met een algemene term als ‘diensten’
of ‘producten’. Daaronder is dan een submenu geplaatst waar de daadwerkelijke diensten of producten in genoemd worden. Vanuit het oogpunt van het bedrijf is dit niet zo gek. Het is toch immers duidelijk voor
de bezoeker dat hun aanbod in het submenu te vinden is?
Maar verplaatst je nu eens in Dirk die in 4 seconden beslist of dit de juiste website is. Voor hij het submenu onder ‘Diensten’ kan openen, heeft
hij op basis van de homepage en de tagline onbewust al besloten dat dit
niet de website is waar hij het antwoord op zijn zoekvraag kan vinden.
Dirk verlaat de website en zoekt verder. Gemiste kans!
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Hak je menu in tweeën
Je kunt Dirks beslissing beïnvloeden door direct in je menu je diensten
te plaatsen. Dus geen verzamelterm met daaronder een submenu, maar
direct duidelijk zijn.
Het zou kunnen dat je dan een erg breed menu krijgt, doordat je bijvoorbeeld veel verschillende diensten aanbiedt. Hak je menu dan in tweeën:
een primair menu en een secundair menu. Het primaire menu plaats je
duidelijk op de voorgrond. Hier staan je belangrijkste pagina’s (en diensten) in.
Andere pagina’s zijn ook belangrijk, maar dit zijn meestal pagina’s die
bezoekers als 2e of als 3e bezoeken. Zet deze pagina’s in het secundaire
menu dat iets minder opvalt.

In bovenstaand voorbeeld, staat het aanbod in het primaire menu, omdat dat de informatie is waar Dirk als eerste naar op zoek gaat. Deze
pagina’s geven antwoord op zijn zoekvraag. De overige pagina’s, die ook
belangrijk zijn, maar vaak pas als 2e of 3e pagina bezocht worden, zijn in
het secundaire menu geplaatst. De kans dat Dirk op de website blijft (en
klant wordt!), is nu veel groter.
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Weg met die opmaak
Ik kreeg via Facebook een berichtje van een klant. Ze was op Ibiza en wilde
een pagina op haar website bijwerken. Ze had een stukje tekst van Facebook gekopieerd en op de pagina geplakt. Toen ze naar het resultaat keek,
zag ze dat het stukje tekst dat ze gekopieerd had zwart was, terwijl de rest
van de tekst op de pagina wit is. Ze had het gekopieerde stukje zelf niet
zwart gemaakt en het lukte haar ook niet om het wit te krijgen. Hoe zit dit?
Wat hier gebeurt is het volgende: met de tekst wordt ook de opmaak van
de tekst (in dit geval de tekstkleur) mee gekopieerd. Dit kan gebeuren als
je bijvoorbeeld iets van een website, van Facebook of uit Word kopieert.
Heel irritant natuurlijk, want je wilt dat alle tekst dezelfde kleur heeft. Je
kunt dit probleem gelukkig heel eenvoudig oplossen, door in één klik de
opmaak te wissen.

Selecteer de tekst die qua opmaak afwijkt en klik in de werkbalk op het
gummetje. Klaar. That’s it. Easy peasy lemon squeezy! Ging alles maar zo
makkelijk hè? Houd er wel rekening mee dat je hier alle opmaak mee verwijderd, dus ook cursieve opmaak e.d. en vergeet de pagina niet opnieuw
op te slaan.
Mocht je trouwens maar één rij symbolen in de werkbalk zien, klik dan
even op het laatste symbool. De tweede rij komt dan ook in beeld.
Probleem voorkomen
Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ kun je tekst die je
gekopieerd hebt van een website of uit een tekstbewerker beter als platte tekst plakken. Dit doe je door op het T-icoon te klikken, dat naast het
gummetje staat. Als dat icoontje aan staat, kun je de tekst zonder opmaak plakken en vervolgens in de editor zelf de opmaak toevoegen.
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Laat je website vriendschap sluiten met Facebook
De website van mijn lieve vriendinnetje Anne-Lies stond net online toen
ze een mailtje stuurde met het onderwerp ‘Website en Facebook geen
vrienden’. Oh jee! Als een website net online staat, ben je altijd bang dat je
iets over het hoofd gezien hebt en niet werkt, maar deze had ik nog niet
eerder voorbij zien komen.
Wat bleek? Ze wilde haar nieuwe website graag delen op haar Facebookpagina, maar als ze de link naar haar website plaatste, liet Facebook de
oude website zien. En dat was nou net niet de bedoeling!
Gelukkig is dit ‘probleem’ eenvoudig op te lossen. Facebook heeft hier
namelijk een debug tool voor. Als je in Google ‘Facebook debug’ intikt,
kom je hem vanzelf tegen.
Type in de debug tool de link van je nieuwe website (of pagina) in en klik op
debug. Je krijgt daarna een rapport te zien, waar onder andere in staat hoe
Facebook de link naar je website toont. Mocht hier nog de oude informatie
staan, klik dan boven aan op ‘Scrape again’. Facebook gaat je website opnieuw bekijken en zal hierbij het nieuwe ontwerp meenemen.
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Links zie je hoe Facebook de link laat zien voordat de debug tool gebruikt is, rechts zie je het nieuwe resultaat. Handig hè?!
Er zijn nog meer manieren om invloed uit te oefenen op wat Facebook
laat zien als je een link naar je website deelt. Je kunt dit via je website
doen of via Facebook.

Menu items openen in een nieuw tabblad
Het komt soms voor dat je op je website een menu item in een nieuw
tabblad wilt laten openen. Bijvoorbeeld omdat je je blog op een andere
website hebt staan en je daar naar wilt linken. Maar je wilt niet dat je
blog dan in het huidige tabblad geopend wordt, want dan ben je de bezoeker op je website kwijt.
Je kunt dit oplossen door het menu item in een nieuw tabblad te laten
openen. Ik ben echt een fan van tabbladen in je browser. Zodra mijn
computer is opgestart, open ik in mijn browser minstens vier tabbladen.
Mijn e-mail, agenda, Facebook, blogs, websites, muziek alles naast elkaar.
Overzichtelijk en super makkelijk om te switchen.

Stap 1
Om een menu item in een nieuw tabblad te laten
openen, ga je in het dashboard van je website als
eerste naar ‘Weergave’ -> ‘Menu’s’. Aan de linkerkant kies je voor ‘Aangepaste links’. Plaats bij URL
de link naar de website waar je naar wilt verwijzen. Vul bij Linktekst het woord in dat in het menu
getoond moet worden. Klik daarna op Aan menu
toevoegen.
Stap 2
Je ziet nu aan de rechterkant dat de menu optie
aan het menu is toegevoegd. Sleep de menu optie
naar de plek in het menu waar je deze wilt hebben.
Als je de menu optie uitvouwt (door op het driehoekje achter Aangepast te klikken) zie je echter
nergens een mogelijkheid om deze menu optie
in een nieuw tabblad te laten openen. Dat klopt,
want deze mogelijkheid zit nog verborgen.
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Stap 3
Rechts boven in je scherm staat een blokje met Scherminstellingen. Klik
op het driehoekje om een extra menu met instellingen te openen. Vink
het vakje voor linkdoel aan.

Stap 4
Vouw het blokje weer in door nogmaals op
het driehoekje achter Scherminstellingen te
klikken. Als je nu weer naar het menu item
kijkt dat je net hebt toegevoegd, zul je zien
dat er onder het navigatielabel een nieuwe
mogelijkheid staat. Dit kan of een vakje zijn
wat je aan moet vinken (Open link in een nieuw
venster/ tab) of een dropdown waar je een
keuze in moet maken zoals op het sreenshot
hiernaast. Maak je keuze en sla het menu op.
Resultaat
Als bezoekers dit menu item aanklikken, zal de desbetreffende pagina/
website in een nieuw tabblad geopend worden. Bezoekers kunnen zelf
bepalen of en wanneer ze die website gaan bekijken, maar blijven (hopelijk) eerst nog even op jouw website hangen. Die is immers het meest
belangrijk!
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Zo kun je veilig updates uitvoeren
Ik had een bericht op mijn voicemail van iemand die zelf haar website gebouwd had en nu tegen een probleem aanliep: het menu versprong elke
keer. Tja, waar ga je beginnen met zoeken bij zoiets? Ik belde haar op en
al snel bleek dat ze een aantal updates had doorgevoerd. Dan gaan bij mij
gelijk belletjes rinkelen.
Na het doorvoeren van een update kan het voorkomen dat onderdelen
van je website niet goed meer werken. Dit komt doordat een bepaalde
plugin bijvoorbeeld nog niet aangepast is en daardoor niet goed samenwerkt met de nieuwe versie van WordPress. Of doordat je thema nog
niet aangepast is en daardoor niet goed samenwerkt met de nieuwe
versie van een plugin.
Waarom updates?
De ontwikkelaars van WordPress, plugins en thema’s zijn continu aan
het werk om hun producten te verbeteren. Dit kan zijn op het gebied
van vormgeving, veiligheid, prestaties etc. Om er voor te zorgen dat
deze verbeteringen ook op jouw website doorgevoerd worden, moet je
updates uitvoeren. Een site die niet regelmatig geüpdatet wordt, is een
gemakkelijke prooi voor hackers.
WordPress komt regelmatig met updates. Kleine updates worden sinds
kort automatisch uitgevoerd. Als er een grote update beschikbaar is,
krijg je een waarschuwing in je dashboard te zien.

Een overzicht van alle updates kun je vinden door boven in de zwarte
balk op het update symbool te klikken.
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Het doorvoeren van een update is eigenlijk heel eenvoudig. Als er een
WordPress update is, klik je op Nu bijwerken. Als je plugins of thema’s bij
moet werken, klik je op het update symbool, vink je aan wat je wilt updaten en klik je op bijwerken. 9 van de 10 keer gaat dit gewoon goed en zal
je website er na de updates exact hetzelfde uitzien als daarvoor. Maar de
10e keer is dat niet het geval en heb je opeens last van een verspringend
menu. Hoe voorkom je dit?
Zo kun je veilig updates uitvoeren
Ik kan me goed voorstellen dat je het eng vindt om updates uit te voeren.
Stel dat er iets misgaat, dat je website crasht, dat er dingen niet meer
werken die je niet meer kunt herstellen, wat dan? Je kunt het updaten
aan een pro overlaten (ik ken er nog wel een ;-D), maar je kunt ook onderstaand stappenplan volgen. Ik geef geen garanties, maar de risico’s
blijven zo wel tot een minimum beperkt.
Stap 1 - Maak een backup
Maak als eerste een backup van alle bestanden, inclusief de database.
Dit kun je bijvoorbeeld doen via het beheerpaneel van je webhost of met
de plugin backWPup.
Stap 2 - Deactiveer al je plugins
Dit klinkt heel eng, maar het valt best mee. De instellingen van de plugins
blijven namelijk behouden, ook als je de plugin deactiveert.
Stap 3 - Updaten
Ga in het dashboard naar het update overzicht. Update als eerste WordPress (indien beschikbaar). Update daarna de plugins en als laatste je
thema(‘s). Klaar!
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In case of emergency
Mocht je bovenstaande stappen doorgevoerd hebben en merken dat je
website er anders uitziet of niet lekker werkt, dan zou het kunnen dat
nog niet alle plugins en thema’s klaargestoomd zijn voor de nieuwste
WordPress versie. Er zijn twee manieren om te achterhalen waar het
probleem zit.
1. Deactiveer opnieuw alle plugins. Activeer ze daarna één voor één.
Controleer na elke activatie je website door de site te refreshen (tegelijkertijd de shift- en F5- toets indrukken). Op het moment dat de
bijwerkingen zich weer voordoen, is de laatst geactiveerde plugin de
boosdoener. Deactiveer of verwijder deze, zoek een alternatieve plugin die wel goed werkt of vraag aan de ontwikkelaar of er een nieuwe
versie op komst is waarin het probleem verholpen is. De website met
het verspringende menu is op deze manier gerepareerd.
2. Mocht het probleem niet door een plugin veroorzaakt worden, dan
zou het aan het thema kunnen liggen. Om dit te testen, ga je naar het
overzicht van je thema’s en activeer je een van de standaard WordPress thema’s. De instellingen van je andere thema blijven behouden,
dus je kunt zo weer terug switchen. Werkt alles met het standaard
WordPress thema wel naar behoren? Dan zit het probleem in het
thema. Je kunt contact opnemen met de ontwikkelaar om te vragen
wanneer er een nieuwe versie komt waarin het probleem verholpen is
of op zoek gaan naar een ander thema dat wel werkt.
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Permalinks
Wat een (hyper)link is, dat weet je ongetwijfeld. In nieuwsbrieven, op websites, in sociale media; je komt ze overal tegen. Maar heb je al eens gehoord
over een permalink? Nee? Fijn, dan kan ik je weer iets nieuws leren :-)
Permalinks
Permalink is een afkorting van permanente link. Dit is een directe link
naar een specifieke pagina of bericht op je website. Op het moment dat
je in WordPress een pagina of bericht maakt, wordt de permalink automatisch gemaakt door de titel van je pagina of bericht achter je domeinnaam te zetten. Je vindt de permalink in WordPress direct onder de titel
zoals je in onderstaande afbeelding kunt zien.

Je kunt een permalink zelf wijzigen. Stel dat je titel, en daardoor ook de
permalink, heel lang is dan kun je deze inkorten. Het is ook mogelijk om
aan een korte permalink bijvoorbeeld nog een zoekwoord toe te voegen.
Dit kun je doen door achter de permalink op ‘Bewerken’ te klikken.

Het deel achter de ‘/’ is nu bewerkbaar. Je kunt hier invullen wat je wilt.
Je kunt gewoon spaties tussen de woorden gebruiken. Zodra je op ‘OK’
klikt, zet WordPress zelf de streepjes tussen de woorden.
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Dubbele permalinks
Soms maak je een nieuwe pagina of bericht aan en verschijnt er aan het
einde van de permalink een 2 (of 3 of 4 of...). Hoe vaak je de permalink
ook bewerkt, het cijfer komt elke keer terug.

Dat cijfer geeft aan dat er al een andere pagina of bericht is met exact
dezelfde permalink. Omdat elke permalink uniek moet zijn, plaatst
WordPress er automatisch een cijfer achter. Als je dat niet wilt, zul je de
eerste pagina of bericht met dezelfde titel moeten vinden en deze permanent moeten verwijderen. Daarna kun je het cijfer uit de permalink
halen.
Kun je de pagina of het bericht niet vinden? Vergeet niet in de prullenbak
te kijken!
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Haal meer uit je tekstwidgets
Bij een WordPress website heb je vaak de mogelijkheid om aan de zijkant en onderkant van de website widgets te plaatsen. Op onderstaande afbeelding zie je de footer van onze website. In de eerste, tweede en
vierde kolom hebben we een tekstwidget gebruikt.

Als je een bericht of pagina aanmaakt, heb
je in de editor een werkbalk staan om de
tekst te bewerken. Als je in een widgetruimte tekst wilt plaatsen en je gebruikt
daarvoor de widget Tekst, dan heb je
slechts een beperkte werkbalk. Je kunt
een tekst vet drukken of schuin zetten,
een opsomming met bullets of cijfers maken en een link toevoegen.
Maar als je de tekst wilt uitlijnen of een kleurtje wilt geven, moet je code
gebruiken. En daar zit je natuurlijk niet op te wachten! Ik zie daardoor
vaak gebeuren dat de widgetruimtes niet optimaal gebruikt worden.
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Haal meer uit je tekstwidgets met de plugin Black Studio TinyMCE
Widget. Dit is een gratis plugin die je direct via de optie Plugins - Nieuwe
Plugin in het menu kunt downloaden. Nadat je de plugin geïnstalleerd en
geactiveerd hebt, krijg je een nieuwe widget te zien die Visuele bewerker
(of Visual editor) heet. Gebruik deze widget als je een tekst wilt plaatsen
in een van de blokjes aan de zij- of onderkant van je website. Je zult zien
dat er nu wel een werkbalk boven de editor staat waardoor je onder
andere eenvoudig tekst kunt uitlijnen, een link of een opsomming kunt
maken zonder code te gebruiken! Zo wordt het werken aan je website
nog leuker :-)
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Gebruik Chrome om foto afmetingen te achterhalen
Als ik klanten om foto’s vraag, stellen ze eigenlijk altijd direct een wedervraag: ‘hoe groot moeten ze zijn’? Bij de afmeting van een foto kijk ik
nooit naar de grootte, maar naar de afmeting in pixels. Diezelfde maten
worden namelijk ook op een website gebruikt.
Foto’s die je wilt gebruiken om bij een tekst te zetten, zijn over het algemeen groot genoeg als je ze het formaat 800 x 600 pixels geeft. Als je
een foto full width (over de hele breedte van je scherm) wilt maken, heb
je vaak wel een breedte van 2000 pixels nodig. Soms heb je een foto nodig met een specifiek formaat zodat deze perfect in je website past. Maar
hoe achterhaal je nu wat dat formaat moet zijn?
Afmetingen achterhalen
Webdesigners zijn over het algemeen dol op de browser Chrome van
Google. Hier zitten veel functionaliteiten in die het ons een stuk makkelijker maken. Een daarvan is dat je heel eenvoudig kunt achterhalen welk
formaat een bepaalde afbeelding op een website moet hebben.
Stap 1
Installeer Chrome (hier te downloaden)
Stap 2
Zoek de website op waarvan je het formaat voor een afbeelding wilt weten
Stap 3
Klik met je rechtermuisknop op de afbeelding en kies ‘Element inspecteren’
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Stap 4
De afbeelding wordt nu geselecteerd en er verschijnt een pop-up. In dit
scherm staat de HTML-code van het stukje website dat je geselecteerd
hebt. Je kunt hier de afmeting in terugvinden, maar het is nog makkelijker om naar de afbeelding zelf te kijken. Daar staat nu namelijk een
beschrijving onder met aan het einde het formaat van de afbeelding in
pixels. Je kunt deze techniek ook gebruiken om bijvoorbeeld de ideale
afmeting voor een foto in een slideshow te bepalen.
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Als je de juiste afmeting weet, kun je vervolgens een programma als Microsoft Office Picture Manager, Paint, Photoshop, GIMP (gratis alternatief voor Photoshop), Picmonkey of Canva gebruiken om de afbeelding te
bewerken. Heb je een Mac? Dan kan dit door de afbeelding te openen in
Voorvertoning en naar het menu ‘Extra’s’ te gaan.

Maak moeiteloos een fantastische fotogalerij
Het valt me op dat als er meerdere foto’s op een pagina getoond worden,
deze er vaak slordig bijstaan. Sommige heel groot, zodat je eindeloos
moet scrollen op je telefoon voordat je verder kunt lezen. Andere schots
en scheef naast elkaar. Zonde! Helemaal als je een WordPress website
hebt, want dan is het echt ‘a piece of cake’ om een mooie fotogalerij te
maken met de ingebouwde galerij optie. Die zit er al een tijdje, maar misschien is het je nog niet opgevallen. Ik leg je hieronder stap voor stap uit
waar je deze vindt en hoe deze werkt.
Stap 1
Ga naar het bericht of de pagina waar
je de fotogalerij wilt invoegen. Klik boven de editor op ‘Media toevoegen’.
Stap 2
Er opent een nieuw scherm. Aan de linkerkant zie je onder ‘Media toevoegen’
de optie ‘Galerij aanmaken’ staan. Klik
daar op.
Stap 3
Je kunt nu het tabblad ‘Bestanden uploaden’ kiezen en de foto’s selecteren
die je in de galerij wilt plaatsen. Als
je de foto’s al eerder geüpload hebt,
selecteer je het tabblad ‘Mediabibliotheek’ en klik je de foto’s aan die je wilt
gebruiken. Vergeet niet om eerst na
te gaan of je de foto’s verkleind hebt.
Foto’s van 1MB zijn niet nodig voor
een goede kwaliteit en zorgen er alleen maar voor dat je site trager wordt.
Foto’s van 600 x 800px zijn over het
algemeen groot genoeg.

32

Stap 4
Als je alle foto’s geselecteerd hebt, klik je rechts onder op ‘Een nieuwe
galerij aanmaken’. Vervolgens krijg je onderstaand scherm. Je kunt nu bij
elke foto een onderschrift plaatsen. Aan de rechterkant bij ‘Galerij-instellingen’ kun je aangeven wat er moet gebeuren als je op de foto klikt
(kies voor ‘mediabestand’ en lees hier hoe je de foto’s in een mooie lightbox kunt laten openen) en in hoeveel kolommen je foto’s moeten worden
weergegeven. Als je de volgorde van de foto’s anders wilt, kun je een foto
aanklikken en met je muis ingedrukt verslepen naar een andere plek. Als
je klaar bent, klik je rechts onder op ‘Galerij invoegen’.
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Stap 5
Als je nog iets wilt wijzigen aan je Fantastische Fotogalerij, klik je in de
editor op de galerij. Er verschijnen nu in de linker boven hoek twee symbolen. Kies het linkersymbool. Doe de aanpassingen en klik op ‘Galerij
bijwerken’.

Voeg extra gebruikers toe aan je website
Stel dat je met meerdere collega’s aan een website werkt, dat je een internetbureau toegang wilt geven om te kunnen bloggen of dat je graag
een vriend of vriendin toegang wilt geven zodat hij/zij je kan helpen met
het onderhouden van de website. Dan kun je natuurlijk je eigen inloggegevens sturen, maar het is makkelijker en veiliger om hen een eigen inlog
te geven. In deze tip uitleg hoe je dat kunt doen en welke verschillende
rollen je een gebruiker kunt geven.
Gebruiker toevoegen
Ga in het dashboard van je website naar Gebruikers. Je krijgt nu een overzicht te zien van de huidige gebruikers op je website. Je kunt een gebruiker toevoegen door boven aan op de knop ‘Nieuwe toevoegen’ te klikken.
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Vul de gegevens van de nieuwe gebruiker in. De gebruikersnaam, het
e-mailadres en een wachtwoord zijn verplicht. Het e-mailadres en het
wachtwoord kun je later nog wijzigen, de gebruikersnaam niet.

Je kunt op ‘Wachtwoord tonen’ klikken,
zodat je het wachtwoord kunt kopiëren
en naar de nieuwe gebruiker kunt mailen,
maar het is veiliger om het vakje Nieuwe
gebruiker een e-mailbericht versturen over hun
account aan te vinken. De nieuwe gebruiker
krijgt dan een mail met een link waarmee
hij/zij zelf zijn wachtwoord in kunt stellen.
WordPress gebruikersrollen
Als laatste kun je kiezen welke rol de nieuwe gebruiker krijgt. Met een rol
bepaal je waar de gebruiker wel en geen toegang toe krijgt. Hieronder
vind je een overzicht van de verschillende rollen:
• Abonnee: een abonnee kan zelf geen berichten plaatsen of aanpassen. Als hij ingelogd is en een reactie achterlaat, hoeft hij niet alle gegevens opnieuw in te vullen.
• Schrijver: een schrijver kan wel berichten maken, maar niet zelf publiceren. In plaats van Publiceren staat er Inzenden voor beoordeling. Een
schrijver kan ook zelf geen beeldmateriaal toevoegen. Een redacteur
of beheerder kan vervolgens beeldmateriaal toevoegen en het bericht
goedkeuren en publiceren. De rol van schrijver is ideaal als je anderen
wilt laten bloggen op je site, maar de inhoud pas wilt publiceren nadat
je het gelezen hebt.
• Auteur: een auteur kan berichten plaatsen, aanpassen en publiceren. Hij
kan ook beeldmateriaal toevoegen, maar niet bewerken of verwijderen.
Een auteur kan alleen zijn eigen berichten bewerken. De rol van auteur is
ideaal voor vaste gastbloggers die zelf hun blogs mogen publiceren.
• Redacteur: een redacteur kan berichten en pagina’s maken en publiceren. Daarnaast kan hij ook de berichten van anderen plaatsen en
aanpassen en beeldmateriaal toevoegen, aanpassen en verwijderen.
Een redacteur heeft geen toegang tot instellingen, plugins en widgets.
De rol van redacteur is ideaal voor een medebeheerder die geen toegang tot de instellingen nodig heeft.

35

• Beheerder: een beheerder kan eigenlijk alles. Hij kan alle berichten,
pagina’s en beeldmateriaal bewerken en verwijderen, instellingen wijzigen, plugins en widgets toevoegen, gebruikers aanmaken, een ander
thema installeren etc. De rol van beheerder is ideaal voor een medebeheerder die zowel de inhoud als de instellingen en vormgeving van
je website mag wijzigen.
Je bent natuurlijk niets verplicht, maar het is wel handig om een medebeheerder toe te voegen aan je site. Stel dat je zelf niet meer kunt inloggen
of dat er iets met spoed gewijzigd moet worden, terwijl jij daggast bij een
bruiloft bent, dan kan je medebeheerder dat voor je regelen. Maar ook
als je vaste gastbloggers hebt, is het heel handig om hier gebruikers voor
aan te maken. Op die manier hoef je het nooit alleen te doen!
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Werken zonder afleiding in de zennnnnn modus
Het schrijven van een nieuwe blog of een nieuwe pagina is vaak een intensief karwei waar je al je aandacht bij nodig hebt. Als je direct in WordPress aan de slag gaat met schrijven, kunnen alle opties in het dashboard
voor afleiding zorgen. Op onderstaand screenshot zie je wat wij allemaal
zien als we een nieuw blogbericht maken. Best druk en afleidend hè?
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Wat wij vaak doen als we aan het schrijven zijn, is de Afleidingsvrije modus
inschakelen. Dat doe je door in de werkbalk op het meest rechter icoon
te klikken.

Je scherm verandert in een oase van rust waardoor jij in de zennnnnn
modus geconcentreerd verder kunt schrijven.
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Zodra je je muis buiten het tekstveld beweegt, krijg je alle opties weer te
zien. Als je met je muis weer naar het tekstveld gaat, kom je weer in de
afleidingsvrije modus.

Linken naar bestaande content op je website
Interne links (links die linken naar andere content op je website) dragen
bij aan je SEO, zorgen ervoor dat bezoekers langer op je website blijven
(omdat ze meer willen lezen) en zorgen ervoor dat ook je wat oudere
blogs goed gelezen worden.
Als je een link toe wilt voegen, typ je eerst de tekst waar je een link van
wilt maken. Selecteer deze tekst en klik in de werkbalk op het link-icoon.
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Je krijgt een pop-up balk te zien waar je in kunt typen. Typ hier de naam
van de pagina of blog in waar je naar wilt linken. WordPress gaat direct
voor je zoeken en toont een lijst met mogelijke overeenkomsten. Klik de
het bericht of de pagina aan waar je naar wilt linken en klik op het icoon
met de witte pijl.
Wil je dat de link in een nieuw tabblad opent? Klik dan op het tandwieltje,
vink de optie ‘Open link in een nieuw tabblad’ aan en klik op ‘Link toevoegen’.

Twee regels onder elkaar zonder witruimte
Een korte, maar o zo fijne tip.
Als je in WordPress een tekst aan het schrijven bent en op een nieuwe
regel een zin wilt beginnen, druk je op [enter]. WordPress plaatst dan
vaak automatisch een witregel tussen de regels. Maar dat wil je helemaal
niet! Je wilt dat de zin gewoon direct onder de andere zin komt te staan.
Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is de [shift]- en de [enter]-toets
tegelijk in te drukken in plaats van alleen de [enter]-toets. Was alles maar
zo eenvoudig hè?! :-)
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Meerdere berichten tegelijk bewerken
Stel je wilt de auteur van alle blogs op je website aanpassen. Of je wilt voor
alle blogs de reactie modus uitschakelen. Of je wilt de categorie wijzigen.
Dan kun je natuurlijk al je blogs een voor een openen, bewerken en opslaan, maar dan ben je (afhankelijk van het aantal blogs) wel even bezig.
Wist je dat het ook mogelijk is om je berichten in bulk (dus meerdere
tegelijk) te bewerken?
Ga naar het overzicht van je berichten. Vink de berichten op de pagina
aan die je wilt bewerken. Als je alle berichten wilt selecteren, klik je op
het vakje in de bovenste titelbalk. Kies daarna bovenaan bij ‘Acties’ voor
‘Bewerken’ en klik op ‘Uitvoeren’.

41

Je krijgt nu een extra balk boven de berichten te zien waarin je aan kunt
geven wat je wilt wijzigen. In de eerste kolom kun je berichten wegklikken die je toch niet wilt bewerken. In de 2e kolom kun je alle berichten in
een keer in een extra categorie plaatsen. In de 3e kolom kun je:
•
•
•
•
•
•
•

alle berichten een of meerdere tags geven
alle berichten een andere auteur geven
bij alle berichten reacties (niet) toestaan
de status van alle berichten wijzigen
het berichttype van alle berichten aanpassen
bij alle berichten pings (niet) toestaan
alle berichten (niet) sticky maken

Vul in wat je gewijzigd wilt hebben en klik op ‘Uitvoeren’. De bewerkingen worden nu in één keer bij alle berichten doorgevoerd.
Het is ook mogelijk om pagina’s en producten in een webshop in bulk aan
te passen.
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Een pagina of bericht beschermen met een wachtwoord
Het kan wel eens voorkomen dat je informatie op je website plaatst die je
alleen met een specifieke doelgroep wilt delen. Bijvoorbeeld een bericht
met een aanbod dat alleen voor vaste klanten geldt of een pagina met
een prijslijst. Je kunt dit doen door een pagina of bericht te beschermen
met een wachtwoord. Je hoeft hier geen plugin voor te installeren of
extra fratsen voor uit te halen. Het is een functie die standaard in WordPress aanwezig is. Het wachtwoord mail je naar je doelgroep, zodat zij
wel toegang hebben tot de pagina of het bericht.
Om een WordPress pagina te beschermen met
een wachtwoord, moet je eerst een nieuwe
pagina maken of een bestaande pagina openen.
Aan de rechterkant zie je een blokje ‘Publiceren’. In dit blokje staat een rijtje met ‘Status’,
‘Zichtbaarheid’ en ‘Onmiddellijk publiceren’. De
optie ‘Zichtbaarheid’ staat standaard op Openbaar. Dat wil zeggen dat iedereen de pagina kan
lezen. Om dit aan te passen, klik je op Bewerken.
Er worden nu een aantal nieuwe opties zichtbaar, waaronder Beschermd met wachtwoord.
Selecteer die optie. Je krijgt nu de mogelijkheid
om een wachtwoord in te vullen. Typ het wachtwoord en klik daarna op OK.
Je kunt de pagina daarna afmaken op de manier zoals je gewend bent. Als je klaar bent, klik
je op Publiceren (of Bewerken als je de pagina al
eerder gepubliceerd had). De pagina staat nu
online en wordt beschermd door een wachtwoord. Als je de pagina toch voor iedereen
toegankelijk wilt maken, kun je in het blokje
‘Publiceren’ bij Zichtbaarheid de optie ‘Openbaar’ selecteren en de pagina bijwerken.
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Shortcuts
Een shortcut is een toetsencombinatie die je een bepaalde bewerking
sneller helpt uit te voeren. Als je bijvoorbeeld een tekst wilt kopiëren, selecteer je de tekst en kun je daarna de toetsencombinatie Cmd / Ctrl+C
gebruiken om de tekst te kopiëren. En de tekst vervolgens ergens anders
plakken kan met de toetsencombinatie Cmd / Ctrl+V. Dit zijn vrij algemene shortcuts die in heel veel programma’s werken.
Naast de algemene shortcuts, die in WordPress ook werken, zijn er ook
nog een aantal WordPress specifieke toetsencombinaties. Bijvoorbeeld
om een zin snel in koptekst 1 te zetten, de tekst rechts uit te lijnen of een
opsommingslijst te maken.
Als je veel in WordPress werkt, kunnen deze shortscuts je veel tijd besparen. En nee, je hoeft ze niet allemaal uit je hoofd te leren. Als je een
tekst aan het type bent, kun je altijd even spieken door in de werkbalk op
het vraagteken te klikken.
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Shortcutsaantekeningen
Briljante
Heb je zelf nog handige dingen in WordPress ontdekt? Op deze pagina’s
kun je je aantekeningen kwijt, zodat je het niet meer vergeet! Het is een
invulbare PDF dus je kunt je aantekeningen gewoon typen, zonder het
hele ebook te hoeven printen ;-)
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