
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Zoek je iets? 

Inloggen ................................................................................................................................................... 3 

Dashboard ............................................................................................................................................... 4 

Nieuw bericht .......................................................................................................................................... 5 

Artikel schijven ........................................................................................................................................ 5 

Meta data toevoegen .............................................................................................................................. 7 

Hoofdafbeelding ...................................................................................................................................... 8 

Video artikel ............................................................................................................................................ 9 

Yoast SEO instellingen ........................................................................................................................... 11 

Credits voor de fotograaf ...................................................................................................................... 12 

Publiceren .............................................................................................................................................. 13 

 

  



 

 

Hi (nieuwe) redacteur, 

Welkom bij de (simpele) Wordpress handleiding. Hierin zullen we kort beschrijven hoe je 

een nieuw artikel plaatst op HaerlemsBodem.nl. Mocht je nog meer willen 

aanpassen/doen kun je het altijd vragen!  

We beginnen met: 

Inloggen 

1. Ga naar deze pagina: http://haerlemsbodem.nl/wp-login.php  

2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. 

 

  

http://haerlemsbodem.nl/wp-login.php


 

 

Dashboard 

Door in te loggen ben je aangekomen bij de backend (achterkant) van de website. 

1. Klik in het dashboard-hoofmenu (zwarte menu aan de linker kant) op ‘berichten’. 

 

  

Je komt dan uit bij “Alle berichten”. Dit zijn de artikelen die je op de site terug kan vinden, 

en waar we een nieuw artikel gaan toevoegen.  

Vind je dat er te veel (of juist te weinig) informatie in het artikelenoverzicht staat. Dan 

kan je dat bij “Scherminstellingen” aanpassen. 

   



 

 

Nieuw bericht 

1. Klik op nieuw bericht. 

 

Artikel schijven 

1. Voer de titel van het bericht in (bij “Titel hier invoeren”). 

a. Wanneer je op enter drukt, maakt hij direct de URL (webadres) aan van 

het bericht. Bijvoorbeeld http://haerlemsbodem.nl/nieuwbericht. Mocht je 

de naam later willen veranderen, verander dan ook deze link (mits nog 

geen sites naar deze pagina back-linken zoals Facebook). 

 

2. Kijk of de opmaak goed staat.  

a. Zorg dat het tabje rechts boven op “Visueel” staat. 

 

b. Zet je Toolbar aan voor meer opmaak opties. 

 

 

 

http://haerlemsbodem.nl/nieuwbericht


 

 

3. Dan zijn we nu klaar om het bericht te typen (kopiëren vanuit bijvoorbeeld Word 

mag natuurlijk ook). Dit doe je in het grote witte vlak. Type net zoals je in Word 

zou doen en gebruik voor koppen de drop-down waar in het plaatje alinea staat. 

 

4. Foto’s en afbeeldingen in het bericht voeg je in via de knop “Media toevoegen”. 

Dit is niet voor de ‘grote’ afbeelding bovenaan een artikel, maar voor bijvoorbeeld 

een foto die tussen de tekst komt te staan. 

  
a. Kies voor “Bestanden uploaden” of de “Mediabibliotheek” met bestaande 

afbeeldingen. 

  

  



 

 

Meta data toevoegen 

Aan de rechter kant van de pagina zie je een aantal ‘widgets’ (die vierkantjes met 

verschillende opties). Hier gaan we een aantal zaken toevoegen aan het artikel, de rest 

van de instellingen mag je laten staan. 

1. Het berichttype mag je laten staan op “Standaard”. LET OP: Video artikelen 

worden na het hoofdstuk Hoofdafbeelding behandeld. 

 

 

 

2. Categorieën zijn er om berichten op onderwerp in te delen. Deze categorieën zie 

je ook terug op de homepage. Je kiest per artikel één categorie.  

 

Haarlem > Stad en haar inwoners/Politiek/Opmerkelijk/Opinie/Sport  

Kunst & Cultuur > Kunst/Cultuur & Literatuur uit de regio  

Muziek > Muziek uit de regio  

Uitgaan > Uitgaan en Events in Haarlem/Regio alle leeftijden (ook kinderen) 

Lifestyle > Eten & Drinken/Shoppen/Hobbies/Gezondheid/ook voor kinderen 

Ondernemen > Nieuwe ondernemingen/relevante informatie voor ondernemers  

 

  

 

 



 

 

3. Tags toevoegen is belangrijk voor zowel de lezers als voor Google. Met deze tags 

‘verbinden’ we artikelen aan elkaar die over dezelfde onderwerpen gaan en laten 

we snel zien wat het artikel inhoudt. 

Natuurlijk hebben sommige artikelen unieke tags, maar probeer zo veel mogelijk 

dezelfde te gebruiken. Zo vinden we momenteel tags als Oud Haarlem, oud 

Haarlems, Oud Haarlemse, Oud Haerlem en oud Haerlems. Dit willen we te veel tags 

voorkomen, dus mooi zou zijn als iedereen in dit geval alleen Oud Haarlem 

gebruikt. TL;DR: 

a. Gebruik 3 tot 5 unieke tags. 

b. Als er al een soortgelijke tag bestaat, gebruik die. Zie linkje ‘Kies uit de 

meest gebruikte tags’ of begin met typen en kijk in de dropdown. 

c. Tags gelijk aan de categorie zijn overbodig (evenals ‘Haarlem’, ‘Haerlems 

Bodem’, enz..) 

.  

Hoofdafbeelding 

Ieder bericht heeft een hoofdafbeelding (de grote bovenaan) die de lezers het eerste 

zien. Deze stel je in bij de volgende widget: 

 

1. Klik op de link “Uitgelichte afbeelding instellen”. 

a. Kies voor “Bestanden uploaden” of de “Mediabibliotheek” met bestaande 

afbeeldingen. 

 

 

  



 

 

Video artikel in de Video categorie met Video header 

(deze stap OVERSLAAN als je een geen video als hoofdafbeelding wil) 

Is het belangrijkste item van de post een video en wil je deze als uitgelichte afbeelding 

toevoegen? Dan gaan we deze eerst uploaden. Ben je al bezig met een artikel, zorg dan 

dat je deze eerst opslaat (als concept)! 

In het linker hoofdmenu ga je naar “Videos” en dan naar “New Video”. 

 

Vul de titel van je video in. 

 

 

Scroll naar beneden naar de “Profile Settings”. 

1.  Je mag hier een beschrijving toevoegen 

bij Video Description maar dit hoeft 

niet.  

2. Vul de Video ID (van bijvoorbeeld 

YouTube in).  

3. En vul de Video Duration in (hoe lang 

het filmpje duurt). 

4. Klik op Publiceren. 

  

 

  



 

 

Ga naar je artikel (of maak een nieuwe als je dat nog niet gedaan had) en maak van het 

berichttype een “Video”. 

 

Scroll naar beneden tot je bij de Video Settings komt en kies jouw video in het dropdown 

menu. De laatst geüploade staat hier bovenaan. 

 

Kies dan een uitgelichte afbeelding voor de post. Ja, lijkt overbodig maar dit moet óók 

nog. 

 

Als het goed is heeft de video upload tool de thumbnail van YouTube gehaald en deze in 

de Mediabibliotheek gezet. Ook dit is (als het goed is) de laatst geüploade afbeelding. Je 

mag hier natuurlijk ook zelf een uitgelichte afbeelding kiezen. 

 

Selecteer deze thumbnail en klik op “Uitgelichte afbeelding instellen”. 

 

De artikelen met een Video als hoofdafbeelding zijn de 

enige die in twee categorieën mogen staan. Dus 

selecteer bij categorie dan zowel de (primaire)categorie, 

als de categorie “Video”. 

  



 

 

Yoast SEO instellingen 

Omdat we graag willen dat zo veel mogelijk mensen kunnen genieten van jouw artikel, is 

het belangrijk dat deze gevonden wordt door zoekmachines. Daarom gaan we nog wat 

SEO (Search Engine Optimalisatie) doen. 

Klik onder het artikel op “Snippet bewerken”. 

 

1. Vul bij de SEO-titel de titel van het bericht in. Zorg dat het balkje eronder groen 

wordt. Dus niet te lang en niet te kort! 

2. De Slug niet aanpassen. 

3. Bij Meta omschrijving vul je een wat langere tekst in over het artikel. Dit kan 

bijvoorbeeld een deel uit de eerste alinea zijn. Zorg ook hier dat het balkje 

eronder groen wordt. Dus niet te lang en niet te kort! 

4. Uiteindelijk vul je op de laatste regel nog een “Focus keyword” in. Dit is het 

zoekwoord waar het artikel om draait. Dit woord moet terugkomen in de titel, 

meta description en slug (url). 

 

5. Als je alles goed hebt gedaan zie je dat aan de ‘bolletjes’ bovenaan de widget. 

Rood is slecht, oranje is matig en groen is top! Wil je weten hoe je kan 

verbeteren? Deze regels staan onderaan deze invulvelden. 

 

  



 

 

Credits voor de fotograaf 

Omdat HB, HB niet zou zijn zonder onze fotograven. En ere wie ere toekomt. Hebben we 

hier ook een invulveld voor. Deze informatie komt automatisch onderaan het artikel te 

staan. Dit is alleen nodig als de auteur en fotograaf verschillend zijn. 

Bij de widgets onderaan de pagina vind je er eentje die ‘Meta Options’ heet. Hier klik je 

op ‘Post Settings’. 

 

Vul hier de naam van de fotograaf in, en een link naar de website van de fotograaf. Heeft 

de fotograaf deze niet, dan kan je ook de Haerlems Bodem pagina van deze persoon 

gebruiken. Die url is: http://haerlemsbodem.nl/auteur/*NAAM*/ (check wel eerst of de 

link werkt). Bij twijfel kan je het natuurlijk altijd vragen! 

   

http://haerlemsbodem.nl/auteur/*NAAM*/


 

 

Publiceren 

In de bovenste widget zijn een aantal opties mogelijk, waaronder het publiceren (live 

zetten) van het bericht.  

 

1. Opslaan als concept: Hij staat niet live op de site, maar wel in de backend bij 

‘concepten’. 

2. Voorbeeld: Bekijk hoe het artikel er op de website uit komt te zien (opent in 

nieuwe tab). 

3. In de prullenbak: Verplaats het artikel naar de prullenbak. 

4. Publiceren: Zet het artikel online op de website. 

a. Na het publiceren veranderd deze knop in “Bijwerken”. Zo kan je eerder 

gepubliceerde artikelen ook nog aanpassen en door op deze knop te 

drukken het bericht op de site bijwerken. 

 

Succes met het schrijven, als er nog vragen zijn horen we het graag! 


