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 1 Inleiding
Veel dorpen hebben een eigen dorpswebsite, anderen nog niet. Het gebeurt nog al eens 
dat het bezoek op de dorpswebsite tegenvalt of dat het moeilijk blijkt om de inhoud op 
de website actueel te houden. Er zijn dan ook veel verschillende manieren om een 
website op te zetten en te onderhouden. In twee workshops besteden wij aandacht aan 
de vragen wat een goede dorpswebsite inhoudt, op welke manier de site actueel 
gehouden kan worden en wat goede systemen zijn om een website op te zetten en te 
onderhouden. Wij bieden daarbij ook praktische voorbeelden, tips en technieken om uw 
dorpswebsite op te zetten en  te verbeteren.  Wij schenken daarbij ook aandacht aan 
manieren om nieuws en informatie met andere websites in uw dorp en met het 
Kennisplatformbewoners.nl met weinig inspanning te realiseren.
In dit eerste deel staat de inhoud van de dorpswebsite centraal. In het tweede deel gaat 
het vooral om de technische keuzes die je kunt maken bij een dorpswebsite.

 1.1 Communicatie en internet

Internet neemt een steeds grotere plaats in de informatie – en communicatieactiviteiten 
van Nederlanders.

Enkele cijfers:
- Internet is momenteel de belangrijkste informatiebron voor Nederlanders, belangrijker 

dan kranten;
- 83% van Nederlanders heeft toegang tot internet, 80% huishoudens heeft toegang;
- 17% heeft nog nooit gebruik gemaakt van internet;
- 92% van de internetgebruikers gebruikt internet voor email;
- 40 % voor chatten (onder jongeren tussen 12 en 25 is dit meer dan 80%);
- 58% doet aan internetbankieren;
- 60% heeft ooit wat gekocht via internet;
- 90% van de gebruikers gebruikt internet voor het opzoeken van informatie;
- belangrijke onderwerpen zijn vermaak, overheidsinformatie, gezondheid en zorg en 

actualiteit en nieuws;
- 80% van Nederlanders wil automatisch en persoonlijk overheidsinformatie ontvangen 

over veranderingen in de directe omgeving

Bronnen: CBS (2005) en burger@overheid.nl

Mensen communiceren steeds meer met internet, zoeken steeds vaker informatie op en 
doen steeds meer, zoals het bestellen van producten, het spelen van games en het 
kijken en luisteren naar audio en video. Het gebruik van internet is voor velen 
aantrekkelijk omdat het 

• De mogelijkheid biedt om op elk gewenst moment informatie op te zoeken vanaf 
huis of werk of andere plek met een internettoegang.

• Er veel informatie beschikbaar is, ook wel zoveel dat het kennis van de juiste 
ingangen vraagt.

• De mogelijkheid biedt om zelf kennis/ en ervaringen te delen en reacties en 
meningen te geven.

• Relatief goedkoop is. 
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 1.2 Soorten dorpswebsites

Er zijn veel verschillende informatiebronnen om informatie over onze directe omgeving te 
ontvangen zoals huis-aan-huisbladen, regionale kranten, kabelkrant, lokale radio en TV, 
dorpskranten, gemeentegids, telefoongids/gouden gids, persoonlijke contacten, vrienden 
en familie en bijeenkomsten in de buurt. Websites van gemeente, instellingen spelen een 
steeds grotere rol in de nieuwsvoorziening en ook dorpswebsites dragen een steentje bij.

Kijkend naar verschillende websites voor dorpen (en wijken en buurten) zijn ruwweg vier 
typen websites te onderscheiden, ieder met een eigen accent.

1. De elektronische dorpskrant: accent op nieuws

Bij de elektronische dorpskrant ligt het accent op het verspreiden van nieuws over de 
betreffende dorp. Dit wordt vaak gecombineerd met het verzenden van een elektronische 
nieuwsbrief naar bezoekers die zich hiervoor aanmelden. 

2. Het dorpsportaal: accent op toegang tot dorpsinformatie.

Een portal (ook virtueel loket) biedt vooral een centrale ingang naar de informatie en 
diensten voor het dorp. Een portalsite bestaat vaak vooral uit een overzicht van 
adressen en links naar de organisaties en instellingen. Dit worden vaak gecombineerd 
met algemene informatiepagina’s. (adressen en openingstijden et cetera).

3. Project-of organisatie-website: dorpsraad of dorpsontwikkelingsproject staat 
centraal
Deze website  biedt informatie vanuit het gezichtspunt van een dorpsorganisatie of een 
dorpsontwikkelingsproject. Naast informatie over het dorp, de agenda en de verslagen 
gaat het hierbij vooral om de zaken waar de betreffende organisatie of het project zich 
direct mee bezighoudt.

4. De virtuele dorpsgemeenschap: interactie centraal
Bij de dorpswebsite als een virtuele dorpsgemeenschap is het hoofddoel van de site 
om de onderlinge informatie-uitwisseling en communicatie (interactie) tussen bewoners 
te stimuleren en te faciliteren. De interactie tussen bewoners staat voorop en de site is 
ook vooral voor de bewoners. Het gaat dan vooral om discussies, vraag en aanbod, 
nieuwtjes en foto’s van bijvoorbeeld het buurtfeest. 

Bij de opzet van de dorpswebsite is het van belang om helder te bepalen welke 
invalshoek de hoogste prioriteit heeft, aangezien elk van de invalshoeken veel werk met 
zich mee kan brengen. Het accent dat je wilt geven aan de dorpswebsite bepaalt ook 
welke onderdelen van de site belangrijker of minder belangrijk zijn.

Onderdelen die in meer of mindere mate op dorpswebsites voorkomen:
• Algemene informatie over het dorp;
• Het nieuws over het dorp;
• Agendaberichten;
• Informatie over wat er te doen is in en om het dorp (bijv. wandel- en fietsroutes);
• De ontwikkelingen in het dorp;
• Informatie van de dorpsraad/vereniging: agenda en verslagen;
• Forums, discussies, vraag en aanbod;
• Stemmen in een meningspeiling (“poll”)
• Foto’s van het dorp en van gebeurtenissen/evenementen;
• Geschiedenis en verhalen van bewoners;
• Adressen, openingstijden en weblinks naar instellingen, organisaties en verenigingen.
• Puzzels en spelletjes

Bert Alkemade – Creatieve Interactie    -   November 2007 4



Een belangrijke vraag is wat je bezoekers zelf wilt laten doen op de website: 
bijvoorbeeld reacties geven en commentaar leveren, berichten en oproepen plaatsen, 
foto’s, audio bestanden en videobestanden plaatsen, anderen attenderen op interessante 
berichten enz.

In de volgende hoofdstukken gaan we verder in op deze vier mogelijke functies van een 
dorpswebsite.

 2 Dorpsnieuws

 2.1 Inleiding

Een belangrijke mogelijke rol voor de dorpswebsite is het verzamelen en toegankelijk 
maken van nieuws over het dorp.  Het regelmatig plaatsen van nieuwsberichten zorgt 
ervoor dat bezoekers regelmatig terugkomen omdat er elke keer wat nieuws te vinden is. 
Het vraagt wel een redactie die continu actief op zoek is naar nieuwe berichten.
Middelen hiervoor zijn:

• Het plaatsen van nieuws op de dorpswebsite;
• Het bijhouden van een dorpsagenda en een overzicht van dorpsactiviteiten;
• Het verzorgen van een regelmatige elektronische nieuwsbrief.

Bij het verzamelen van dorpsnieuws is het betrekken van bewoners en professionals van 
groot belang. Zie ook boven.

Dorpsnieuws kan diverse soorten actuele berichten betreffen waar bewoners 
belangstellingen voor hebben en kan verschillende vormen aannemen:

• Berichten van bewoners over de dorp, aankondigingen, verslagen van 
gebeurtenissen, wetenswaardigheden enzovoort; 

• Berichten van organisaties en instellingen: relevante informatie over de 
dienstverlening in en om de dorp; 

• Weergave van aangeleverde persberichten;
• Weergave van berichten uit de lokale pers, eventueel alleen de inleidingen met een 

link naar het volledige artikel;
• Gesponsord nieuws (=advertenties);

Functionaliteiten van een nieuwsmodule op een dorpswebsite

Belangrijke (technische) mogelijkheden van een nieuwsmodule op een website zijn:

•Zorgen dat het nieuws op datum geordend kan worden, met de nieuwste berichten 
bovenaan de pagina;
•Zorgen dat je berichten kunt doorzoeken en/of door het archief kunt bladeren;
•De mogelijkheid om een reactie te plaatsen op een nieuwsbericht;
•De mogelijkheid dat andere websites de titels en/of inleidingen van de meest 
recente nieuwsberichten kunnen laten zien (zgn. RSS-feeds);
•De mogelijkheid om op de website titels en/of inleidingen van andere bronnen te 
laten zien (met zgn. RSS-feeds);
•Mogelijkheid dat bezoekers zich per email of RSS kunnen laten attenderen op 
nieuwe berichten.
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Wat is RSS?
Het is niet helemaal duidelijk waar de afkorting voor staat. Volgens sommigen staat de afkorting 
voor 'RDF Site Summary' of 'Rich Site Summary'. De meest gangbare verklaring is 'Really Simple 
Syndication'. Het is een toepassing van de internettaal XML (Extensible Markup Language). Aan 
het icoontje  kun je zien of een site deze dienst aanbiedt. 

Wat heb je eraan?
RSS wordt vooral gebruikt bij weblogs of nieuwssites om telkens op de hoogte te kunnen zijn van 
het laatste artikel/nieuws over de onderwerpen van je voorkeur. Doordat je RSS-lezer je 
automatisch op de hoogte stelt wanneer er iets nieuws verschijnt, hoef je niet telkens al je 
favoriete websites nagaan op zoek naar iets nieuws. Zo kunnen ook redactieleden van 
dorpswebsites zich eenvoudig op de hoogte stellen van het lokale nieuws vanuit diverse bronnen.
Het gebruik van RSS maakt het ook mogelijk om nieuws van andere websites (gemeente, 
organisaties en instellingen) op de dorpswebsite te laten zien, mist deze websites een zgn. RSS 
feed bieden.

Hoe ga je van start?
De nieuwste browsers zoals Mozilla Firefox en de Internet Explorer 7 bevatten eenvoudige 
ingebouwde RSS lezers. RSS lezers met meer functies kun je vinden deze lijst van RSS-lezers 
(newsreaders) die al dan niet gratis op het web worden aangeboden. 

Aandachtspunten en suggesties

•Zorg dat het nieuws regelmatig wordt ververst (minimaal wekelijks). 
•Zorg dat oud nieuws naar ‘het archief’ verdwijnt en niet meer zichtbaar is op de 
actuele nieuwspagina’s. Zorg wel voor een zeer goede zoekfunctie. 
•Zorg dat er wordt gereageerd op reacties. 
•Maak gebruik van de actualiteit van nieuwsberichten voor bijvoorbeeld een 
meningspeiling. 

 2.2 Dorpsagenda

Bezoekers van dorpswebsites willen graag zien wat er in het dorp gebeurt. Een goed 
overzicht van de activiteiten is dan ook vaak een aparte rubriek naast het overzicht van 
het nieuws. Dit kunnen diverse soorten data zijn zoals van bijeenkomsten, 
vergaderingen, feesten, gebeurtenissen, muziek, toneel, lezingen et cetera. 

Aandachtspunten en suggesties

•Zorg dat oude agenda-items (automatisch) verdwijnen;
•Zorg dat je een agenda-item van te voren kunt plaatsen met een 
verschijningsdatum. zodat het item niet te lang van te voren op de website 
verschijnt;
•Probeer na het evenement foto’s en verslagen op de site te plaatsen en zorg ervoor 
dat iedereen weet dat ze daar te vinden zijn.

 2.3 Elektronische nieuwsbrieven

Het regelmatig (wekelijks of tweewekelijks) versturen van elektronische nieuwsbrieven is 
een belangrijk onderdeel van het vergroten van het bezoek op de website. Op deze 
manier worden bewoners op de hoogte gesteld van de nieuwe berichten op de website. 
Een nieuwsbericht bestaat meestal uit een titel en een korte inleiding, waarna mensen 
via een link verder kunnen lezen op de website. Op deze manier hoeven bewoners niet 
elke keer naar de website om te zien of er wel of niet iets nieuws te vinden is.
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Aandachtspunten en suggesties

•Zorg voor een eenvoudige mogelijkheid om je aan en af te melden. Voorkom dat je 
door mensen wordt gezien als een spammer. 
•Stuur de mensen die je in je mailbox hebt staan een eenmalige persoonlijke 
uitnodiging om in te schrijven voor de nieuwsbrief. 
•Met behulp van RSS kun je ook relevante berichten uit andere lokale bronnen in je 
nieuwsbrief opnemen. Dit maakt je nieuwsbrief extra aantrekkelijk.
•Plaats de nieuwsbrieven online in een archief. Als de mensen zien dat de inhoud 
interessant is zullen ze eerder geneigd zijn zich aan te melden. Verder ook: hoe 
meer content op je site, hoe meer je door de zoekmachines wordt gevonden. 
•Moedig mensen aan de nieuwsbrief verder door te sturen naar andere bewoners van 
het dorp.

 3 Dorpsgerichte informatie (de portal functie)
Bij dorpsgerichte informatie gaat het om het verzamelen en presenteren van de meer 
statische informatie die betrekking heeft op het dorp. Het gaat daarbij om informatie die 
niet dagelijks verandert zoals:

• Dorpsinformatiepagina’s over voorzieningen, reguliere activiteiten, dorpsspeerpunten, 
wie is wie en gemeentelijk activiteiten zoals werkzaamheden, onderhoud en plannen.

• Links en adressen van dorpsorganisaties en instellingen;
• Doelgroep pagina’s;
• Dorpsarchief: dorpsgeschiedenis, dorpsverhalen en fotoalbum.

 3.1 Dorpsinformatiepagina's

Dorpsinformatiepagina’s zijn een digitale versie van een gemeentegids en een sociale 
kaart gericht op het dorp. Het gaat hierbij vaak om een overzicht van namen, adressen, 
telefoonnummers, e-mail- en websiteadressen en openingstijden van verenigingen, 
organisaties en instellingen in en rond het dorp. Het is bedoeld om bezoekers een snelle 
toegang te bieden tot de fysieke en virtuele dienstverlening in en rond het dorp en de 
praktische informatie snel te kunnen vinden. Hierbij kun je denken aan:

•Plattegrond van het dorp en buurten, foto’s van huizen. 
•Informatie over voorzieningen in het dorp (adressen, openingstijden, links) met 
wellicht een speciale pagina voor bepaalde doelgroepen zoals ouderen, kinderen en 
gehandicapten. 
•Informatie over uitgaansmogelijkheden in het dorp en links naar bioscopen, musea 
enzovoort. 
•Statistische informatie van politie, gemeente en woningcorporatie over het dorp, 
gekoppeld aan overzichtkaartjes. Bijvoorbeeld informatie over klachten, onderhoud, 
afval, criminaliteit en ongelukken. 
•Praktische informatie zoals buslijnen en haltes, links naar reisplanner en 
telefoongids.

Aandachtspunten en suggesties

•Zorg voor een goede indeling van de organisaties. 
•Denk aan presentatie van informatie aan de hand van een kaart.
•Maak links en emailadressen klikbaar, zodat gebruikers direct kunnen mailen of door 
kunnen klikken naar website van de betreffende organisatie. 
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•Biedt ruimte voor de suggesties van bezoekers.
•Openingstijden, adressen en links van organisaties kunnen veranderen. Het is 
daarom van belang om zo snel mogelijk op de hoogte te zijn van deze 
veranderingen. Stel de betreffende organisaties op de hoogte dat zij zijn opgenomen 
en vraag hen om wijzigingen door te geven. 
•Probeer samen te werken met de opstellers van de gemeentegids/sociale kaart met 
een speciaal gericht overzicht over het dorp. 
•Als je adressen en openingstijden vermeldt, zorg dan dat ze actueel blijven. Stel de 
betreffende organisaties en instellingen op de hoogte en vraag hun medewerking. 
•Verwijs direct naar de betreffende pagina’s van de betreffende instellingen. 
•Check de website regelmatig op niet meer werkende ‘dode links’. 
•Zorg voor een goede  zoekfunctie op de site. Veel websitesystemen hebben 
standaard al zo’’n zoekmachine. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een Google 
zoekvenster op je website op te nemen. Bezoekers kunnen dan met Google je site 
doorzoeken. Zie bijvoorbeeld http://www.google.com/services/websearch.html 

 3.2 Links en adressen

Bij een dorpswebsite kan het heel zinvol zijn om een goede pagina met links te bieden 
naar:

•de sites van bewoners; 
•de sites van bedrijven en instellingen in en rond het dorp; 
•algemene vaak geraadpleegde sites zoals die van de NS, OVR, de telefoongids 
enzovoort.

Aandachtspunten en suggesties

Bij projecten in het dorp, zoals een renovatieproject, kan een een speciaal overzicht 
worden gemaakt met de sites van bijvoorbeeld woningherinrichting, bouwmarkten, 
klussen- en schildersbedrijven.

•Maak een goede indeling in verschillende categorieën (Bijv. wonen, zorg, werken, 
onderwijs, vervoer, sport, recreatie en cultuur, bedrijven etc.). 
•Laat bezoekers een nieuwe of gebroken link aanmelden;
•Zorg dat de site regelmatig wordt gecontroleerd op niet-werkende dode links met 
behulp;
•Zorg dat de benaming van de links duidelijk is;
•Check dat links de lading dekken (en niet verwijzen naar bijvoorbeeld een 
pornosite); 
•Zorg voor een systematiek waardoor het overzicht gemakkelijk kan worden 
aangepast;
•Maak duidelijk wat de meest recent toegevoegde links zijn.

 3.3 Doelgroep pagina’s

Verschillende doelgroepen in het dorp vragen om een verschillende benadering. Door 
speciale en herkenbare pagina’s in te richten voor verschillende doelgroepen kan de 
dorpswebsite meer worden dan een eenheidsworst. Met name een kinderhoekje kan 
effectief zijn om ook kinderen bij de website te betrekken. Ook speciale pagina’s voor 
jongeren, ouderen of thematische groepen kunnen helpen om de website voor een groter 
publiek interessant te maken.
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Aandachtspunten en suggesties:

• Laat vormgeving van en taalgebruik op deze pagina’s goed aansluiten op je 
doelgroep.

• Betrek organisaties die zich in het dorp bezig houden met deze doelgroep bij deze 
pagina’s, zoals bijvoorbeeld scholen en speeltuinen bij de kinderpagina’s.

• Zorg dat een redactielid zich bezighoudt met deze pagina’s en de inhoud ervan 
stimuleert en bewaakt.

 3.4 Dorpsarchief en -fotoboek

Internet biedt een uitstekende mogelijkheid om de geschiedenis en de verhalen over het 
dorp en buurt op een eenvoudige manier toegankelijk te maken voor de bewoners. Op 
veel dorpswebsites vind je daarom wat over de geschiedenis van het dorp, vind je 
vehralen van bewoners en vooral ook veel foto’s. Op sommige sites vind je inmiddels ook 
video’s van gebeurtenissen in het dorp.

Aandachtspunten en suggesties

• Geschiedenispagina’s worden veel gelezen. Betrek iemand die veel van de 
geschiedenis weet om regelmatig een nieuw verhaal te maken, al of niet aan de hand 
van een foto.

• Er zijn soms bewoners die oude krantenartikelen bewaren. Vraag hen om voor 
bijvoorbeeld elke maand een overzicht te maken over wat de kranten hebben 
geschreven over het dorp. 

• Zorg dat de redactie van de dorpswebsite er bij is als er een dorpsevenement plaats 
vindt. Maak foto’s en plaats ze zo snel mogelijk op de site. Maak er zo mogelijk een 
diashow van.

• Geef je bezoekers de kans foto’s te plaatsen of in te sturen. Maak er eventueel een 
wedstrijd van en loof prijzen uit.

• Biedt de mogelijkheid om foto’s als e-card te versturen. Degene die de kaart krijgt, 
krijgt een e-mailtje met de boodschap dat er een kaartje op hem of haar op de 
dorpswebsite ligt te wachten. Zo bereik je dus via je huidige bezoekers telkens weer 
andere mensen.

 4 Dorpsraad of dorpsproject website

 4.1 Inhoud

Een dorpswebsite kan ook ingezet worden om de activiteiten van een dorpsorganisatie 
(dorpsraad, vereniging) of een groot dorpsontwikkelingsproject onder de aandacht te 
brengen. Op deze website zijn vaak de volgende elementen van belang:

•doel en activiteiten;
•samenstelling van bestuur en/of projectgroep;
•agenda;
•bijeenkomsten en verslagen
•inhoudelijke plannen; 
•stand van zaken; Wat is al gerealiseerd;
•reactiemogelijkheden en contact;
•vragen aan bezoekers/enquêtes.
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 4.2 Aandachtspunten en suggesties

•Laat duidelijk zien wat de laatste stand van zaken is. 
•Biedt een ‘wat is nieuw’-pagina. 
•Zorg dat vragen worden beantwoord en dat op een reactie wordt gereageerd, dat er 
zichtbaar iets mee wordt gedaan.

 5 Interactie (virtuele gemeenschapsfunctie)

 5.1 Inleiding

Om een website levendig te maken en bovendien bij te dragen aan het verbeteren van 
het contact tussen dorpsbewoners is het van belang om interactie tussen bewoners op de 
website mogelijk te maken en te stimuleren.

Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden:
• Reacties/commentaren op berichten mogelijk maken;
• Discussieforum en digitale prikborden en gastenboeken;
• Polls en enquêtes;
• Chatten;
• Spelletjes en wedstrijden.

 5.2 Reacties en commentaren op berichten

Een eenvoudige manier van interactie is als bezoekers direct kunnen reageren op 
berichten, waarbij hun reactie bij voorkeur direct onder het bericht wordt geplaatst en 
dus door andere lezers van het bericht gemakkelijk kan worden opgemerkt. Dit levert 
tevens een stimulans voor de verbetering van de kwaliteit van berichten.

Aandachtspunten en suggesties

• Overweeg of je bezoekers zonder registratie wilt laten reageren op berichte of niet. 
Als bezoekers zich niet hoeven te registreren en in te loggen, dan is de kans groter 
dat ze daadwerkelijk een reactie plaatsen. Aan de andere kant is de kans groter op 
ongewenste berichten en op berichten van zgn. spambots, programma’s die het web 
afstropen om te kijken waar ze ongevraagde reclameboodschappen kunnen plaatsen.

• Als een bezoeker reageert, zorg dan dat de reactie niet onopgemerkt blijft. Reageer 
zo snel mogelijk terug.

 5.3 Forum

Een discussieforum wordt op veel sites gebruikt om discussies te houden over 
onderwerpen. Een bijdrage bestaat meestal uit een titel, een tekst, een afzender en een 
datum. 

Meestal worden de bijdragen in een ‘boomstructuur’ weergegeven zodat duidelijk is wie 
op wie reageert. Soms wordt met een icoontje aangegeven wie welke functie heeft in de 
fysieke wereld (buurtbeheerder, dorpsagent, opbouwwerker, huisarts, bewoner et cetera) 
of welke positie iemand inmiddels op het forum heeft (bijvoorbeeld moderator of een 
nieuwkomer).

Aandachtspunten en suggesties

Bij een discussieforum is het van belang om te bepalen:
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•Wie toegang heeft en wie niet. Moeten mensen met naam en wachtwoord inloggen 
of niet? Welke mensen kunnen zelf nieuwe discussieonderwerpen starten? Mogen 
mensen plaatjes, documenten en links aan hun bijdragen toevoegen? 
•Welke spelregels er zijn voor wat wel en wat niet is toegestaan;
•Of er een moderator is bij het forum die de discussie aanjaagt, problemen oplost, 
reacties geeft, nieuwe vragen stelt of niet;
•Wie de vragen van deelnemers beantwoordt;
•Of deelnemers zich per e-mail op de hoogte kunnen houden van nieuwe reacties. 
•Of deelnemers kunnen zien of zij een stelling of reactie al hebben gelezen;
•Welke persoonlijke informatie van deelnemers zichtbaar is. 

 5.4 Dorpsprikbord

Diverse dorps-websites hebben een prikbord waarop bewoners vragen kunnen stellen of 
producten of diensten kunnen aanbieden. Het is de digitale versie van het prikbord bij de 
supermarkt. De prikborden kunnen ook vraag en aanbod bij elkaar brengen en zo lokaal 
een virtuele marktplaats vormen.

Aandachtspunten en suggesties

Voor een goed functionerend prikbord is een actieve gemeenschap nodig. Er zijn veel 
prikborden die nauwelijks worden gebruikt. Vooral in een nieuwe buurt, of een buurt 
waar veel mensen verhuizen (herstructurering) kan dit een nuttige module zijn. Anders 
gebruiken veel mensen liever het supermarktprikbord, of die van de grote virtuele 
marktplaatsen.

 5.5 Meningspeilingen

Meningspeilingen worden door veel sites gebruikt om bezoekers vast te houden en hun 
meningen te vragen. Veel mensen vinden het leuk om te stemmen over een actueel 
onderwerp en vervolgens de resultaten van de meningspeiling te zien. Polls zijn 
laagdrempelig waardoor je mensen eraan kunt laten wennen om bijdrages te plaatsen op 
de site. 

Aandachtspunten en suggesties

•Sluit aan bij de actualiteit. 
•Zorg voor een prikkelende stelling. 
•Zorg dat gebruikers ook een toelichting kunnen geven bijvoorbeeld door een 
combinatie met een forum.
•Zorg dat de peiling niet langer dan enkele weken loopt. 
•Zorg dat de oude eindresultaten ook zichtbaar zijn. 
•Laat anderen suggesties sturen voor de volgende poll(bijvoorbeeld via het 
discussieforum).

 5.6 Chatten

Diverse websites bieden mogelijkheden om te chatten. In veel gevallen is de chatbox 
leeg en is er niemand om een gesprekje mee aan te knopen. Voor veel dorpswebsites is 
het gebruik van een chatbox alleen zinnig als de chat ook georganiseerd wordt, zodat 
dorpsbewoners weten dat er wat gaande is. Het voordeel van een chat is dat het weinig 
tijd kost en dat mensen er vanaf de eigen computer met internet aansluiting aan mee 
kunnen doen.

Aandachtspunten en suggesties
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• Organiseer een chat op een vast tijdstip, rond een onderwerp dat in discussie is, 
bijvoorbeeld als voorbereiding of aanvulling op een bijeenkomst in het dorp.

• Organiseer een chat als een vragenuurtje met de dorpsmanager of een andere 
dorpsfunctionaris.

• Je kunt ook denken aan het organiseren van een chat met een wisselende 
“gastspreker”.

• Zorg dat de chat opgeslagen wordt en als verslag is in te zien is voor degene die niet 
hebben kunnen meedoen.

 5.7 Spelletjes en wedstrijden.

Kleine spelletjes wekken de interesse van veel bezoekers. Verschillende dorpswebsites 
bieden daarom spelletjes of bieden links naar gratis spelletjes, zoals puzzels, quizzen en 
speciaal ontwikkelde spelapplicaties. De functionaliteiten kunnen hierbij divers zijn. De 
spelletjes maken de site gezelliger, leuker en interessanter. Door 

Aandachtspunten en suggesties

•Zorgt het spel ervoor dat mensen vaker de site bezoeken en/of langer op de site 
blijven? 
•Helpt het spel bij een betere bekendheid met het fysieke dorp? 
•Helpt het spel bij een betere bekendheid met de virtuele mogelijkheden rond het 
dorp? 
•Brengt het spel bewoners met elkaar in contact?

 6 Promotie: onbekend maakt onbemind.
Een mooie website met een goede inhoud is een goed begin, maar slechts het halve 
werk. Als niemand de site kent, gebeurt er niets. De promotie is vaak een 
achtergebleven onderdeel. 

 6.1 Suggesties voor de promotie van een dorpswebsite:

• Zorg dat je goed te vinden bent op internet. Zorg voor pagina’s met een 
goede pakkende titel en de belangrijkste zoekwoorden. Meld je aan bij diverse 
start en linkpagina’s, met name ook http://www.dmoz.org. Vraag ook sites in de 
dorp een link te plaatsen (in ruil voor een link terug). Deze zaken zijn ook 
belangrijk om hoger op de ranglijst bij de zoekmachines te komen. On line 
informatie en advies kun je o.a. krijgen via 
http://www.google.com/support/webmasters 

• Vraag dorpsfunctionarissen om het webadres standaard in hun mailadres op 
te nemen.

• Gooi een flyer/ansichtkaart in alle brievenbussen. 
• Hang posters in het dorp met aansprekende teksten. Maak gebruik van 

plaatsen waar mensen vaak komen, zoals de supermarkt. 
• Maak een persbericht bij de lancering van je site. Vraag een bekende 

persoonlijkheid om je site te openen.
• Benader de lokale media voor een interview of plaats advertenties, in de lokale 

huis-aan-huis bladen, kabelkrant en de lokale omroep.
• Mond tot mond reclame. Laat bezoekers bijvoorbeeld de mogelijkheid andere 

bezoekers een tip te mailen vanaf de Site! Maak op deze manier gebruik van de 
netwerken van je huidige bezoekers om zo je bereik te vergroten.
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• Gebruik dorpsevenementen. Zorg dat je aanwezig bent op evenementen en 
plaats weer verslagen en foto’s van deze evenementen op de site. 

• Een periodieke nieuwsbrief (met korte berichten en een link naar het volledige 
bericht op de site) kan een enorme stimulans in het bezoek geven. Een 
nieuwsbrief zorgt ook voor extra aandacht bij de dorpsbewoners en stimuleert om 
zelf ook een bijdrage te leveren.

• Maak leuke/interessante berichten die bewoners elkaar per email kunnen 
doorsturen.

• Zorg dat de site tot herbezoek leidt. maak hem interessant en het liefst zo 
interessant dat zelfs een tweede en een derde bezoek nog niet genoeg is. Goede, 
interessante sites worden ook weer beloond met extra links en publiciteit en 
leveren zo ook weer extra bezoek op! 

 6.2 Suggesties voor het betrekken van bewoners

Een goede redactie is belangrijk, maar een dorpswebsite functioneert pas goed als het 
een website van en door bewoners wordt. De bijdragen van bewoners zijn van belang om 
mensen om de site een levendig karakter te geven en om bewoners zich bij de 
dorpswebsite betrokken te laten voelen. Een redactie kan bewoners stimuleren om een 
bijdrage te leveren door:

• Te zorgen dat het nieuws en informatie op de website actueel is en aansluit bij de 
behoefte van de bewoners. Dit is de basis waarop de dorpswebsite is gebouwd;

• Te zoeken naar mensen met interessante verhalen, hen uit te nodigen om deze zelf te 
schrijven of hen te interviewen;

• Te zoeken naar mensen met interessante hobby’s;
• Bewoners en professionals uit te nodigen om een agendabericht of een verslag te 

schrijven van activiteit in het dorp;
• Mensen uitnodigen om foto’s (of videos) in te sturen of zelf te plaatsen;
• Te zorgen voor een lage drempel, zodat mensen gemakkelijk een bericht of een 

reactie op een bericht kunnen plaatsen.

 7 Organisatie
De meerwaarde van de site geldt alleen wanneer deze zeer goed actueel wordt 
gehouden. Naast een goed samengesteld redactieteam kunnen ook bezoekers daar een 
belangrijke bijdrage aan leveren. Voor de organisatie van de site is het nuttig om te 
denken in de verschillende rollen rond de website. Aan de verschillende rollen zijn 
verschillende rechten gekoppeld (wat mag je doen). Voor een dorpswebsite is de 
volgende indeling in rollen van belang.

 7.1 (Anonieme) Bezoekers

Bezoekers komen op de website en kunnen meestal berichten lezen, foto’s bekijken en 
eventueel geluids-en videobestanden beluisteren en bekijken. Afhankelijk van de website 
is het ook wel toegestaan om een (anonieme) reactie te geven, eventueel na goedkeurig 
door een redacteur.

 7.2 Geregistreerde bezoekers

Dit zijn bezoekers waarvan naam en emailadres bekend is, en eventueel ook adres en 
telefoonnummer. Naast het bekijken en beluisteren van bestanden kunnen 
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geregistreerde bezoekers ook commentaren, berichten en afbeeldingen insturen, 
eventueel na goedkeuring door de redactie.

 7.3 Redacteuren (redactieteam)

Het functioneren redactieteam speelt uiteraard en belangrijke rol in de kwaliteit en het 
voortbestaan van een dorpswebsite. Taken voor de redactie zijn:

• Zorgen voor een actuele inhoud van de site;
• Zorgen voor de leesbaarheid en toegankelijkheid van de informatie, zodat informatie 

begrijpelijk is en gemakkelijk is (terug) te vinden;
• De promotie van het gebruik van de website;
• Het stimuleren van actieve bijdragen van bewoners en betrokken professionals;
• Het vooraf en/of achteraf controleren van bijdragen van anderen, zodat er geen 

ongepaste of ongewenste informatie op de dorpswebsite terechtkomt of lang blijft 
staan.

• Het opstellen en bewaken van regels voor de toegang tot (onderdelen van) de site;

Redacteuren kunnen zelf, zonder goedkeuring van anderen, berichten, foto’s, audio en 
videobestanden plaatsen en eventueel ook ongewenste bijdragen van bezoekers 
aanpassen en/of verwijderen. Rubrieksredacteuren houden zich bezig met een bepaald 
thema zoals wonen, veiligheid, leefbaarheid, jongeren , zorg etcetera. Buurt- of 
straatredacteuren verzorgen de nieuwsvoorziening voor een bepaalde straat of buurt 
en stimuleren de discussies. Een Moderator volgt en stimuleert een of meer discussies 
en verwijdert bijdragen die niet volgens de regels zijn.

 7.4 Webmaster (of administrator/eindredacteur)

De webmaster heeft de algemene verantwoordelijkheid voor de site. De webmaster 
draagt zorg voor de thematische indeling, de opzet van de menustructuur van de site en 
het toevoegen van modules, zoals een forum of een nieuwsbrief. De webmaster kent de 
toegangsrechten toe op de site (wie mag wat doen) en handelt de algemene reacties 
vragen en opmerkingen van bezoekers af. De webmaster hoeft niet altijd zelf te kunnen 
programmeren, maar moet wel weten hoe het websitesysteem werkt.

 7.5 Webdesigner (ontwikkelaar)

De webdesigner is verantwoordelijk voor het aanpassen van de programmering en de 
lay-out van de website. De webdesigner heeft daarmee kennis nodig van het 
softwarepakket waarmee de website is gemaakt en kan de webmaster assisteren bij de 
technische vragen en bij het installeren van up-dates van het websitesysteem.

 7.6 Systeembeheerder

Een website draait op een webserver: een computer met een internetaansluiting die 
speciaal voor het ‘serveren’ van internetpagina’s is ingericht. Op zo’n webserver draait 
speciale serversoftware. Deze software biedt ruimte voor meerdere websites en 
domeinen. Dit heet hosting van websites. De systeembeheerder draagt zorg de 
inrichting van de webserver waar de website op draait. Systeembeheerders zijn vaak 
verantwoordelijk voor meerdere computers in een netwerk. Wanneer een dorpswebsite 
op een webserver van een internetbedrijf draait (de hosting provider), ligt het 
systeembeheer in handen van dat bedrijf. Bij het kiezen van een hosting provider is het 
van belang wat de eisen van de dorpswebsite aan het hostingpakket zijn. Zo 
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ondersteunen niet alle hostingpakketten het gebruik van een database. 

 7.7 Partners

De inhoud van de website kan behoorlijk versterkt worden door samen te werken met 
andere belanghebbenden in het dorp. Dit kan bijvoorbeeld de (papieren) dorpskrant zijn, 
waarbij artikelen uit de dorpskrant overgenomen worden op de website en de dorpskrant 
op haar beurt weer verwijst naar de extra fotoreportage op de site. Ook met het 
buurtcentrum, de scholen, verenigingen, woningcorporatie, welzijnsinstellingen, kerken 
en de gemeente kunnen afspraken gemaakt worden over bijdragen aan de website. De 
bijdrage kan eventueel bestaan uit een kort bericht op de dorpswebsite met een link naar 
het volledige bericht op de website van de betreffende organisatie. Het uitwisselen van 
links is van belang om de dorpswebsite beter gevonden te laten worden en een hogere 
positie te verkrijgen bij de zoekmachines.

Het is ook goed mogelijk om andere belanghebbenden om mee te doen met een 
financiële bijdrage. Je kunt hierbij denken aan het buurtcentrum, scholen, verenigingen, 
de woningcorporatie, welzijnsinstellingen, kerken, politie en bedrijven om sponsor en/of 
reclame-inkomsten te krijgen. 

 7.8 Redactiestatuut

Bij het functioneren van de dorpswebsite kan ook het opstellen van een redactiestatuut 
van belang. In het redactiestatuut wordt in het algemeen aangegeven

- wat het doel van de website is;
- wie de eigenaar van de website is;
- wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de redactie;
- welke groepen welke toegangsrechten hebben tot de website: welke 

pagina’s bekijken, welke pagina’s toevoegen of wijzigen, structuur van de 
website aanpassen enz.

- aan welke regels bijdragen op de website gebonden zijn.

Zie voor een voorbeeld de bijlage.

Bert Alkemade, november 2007
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Bijlage Voorbeeld Redactiestatuut Deventer Wijkaanpak

Artikel 1 – missie

De wijkwebsites zijn internetmedia bedoeld om te informeren en te activeren in het werkveld 
van wijkaanpak en leefbaarheid in Deventer in het algemeen en in de wijken in het bijzonder. 
De wijkwebsites zijn er op gericht om bewoners actief te laten participeren: het zijn sites van, 
voor en door bewoners.De redacties zijn gedelegeerd eindverantwoordelijk voor de inhoud 
van de wijkwebsites. Feitelijk ligt de eindverantwoordelijkheid bij de 
wijkteams/dorpenplatform. Formeel ligt deze eindverantwoordelijkheid bij Raster 
Welzijnsgroep.

Artikel 2 – verantwoordelijkheden

1. Raster Welzijnsgroep is de formele eigenaar van de wijkwebsites en is primair 
verantwoordelijk voor alle handelingen die nodig zijn om de websites operationeel te 
houden. Daartoe betaalt zij – in ieder geval voor een periode van twee jaar - de 
domeinnaamregistraties, de hosting  en onderhoud van een externe server en het 
beheer en het onderhoud van het content-managementsysteem. 

2. Raster welzijnsgroep beperkt zich alleen tot dit voorwaardenscheppende beheer en 
bemoeit zich op geen enkele wijze anders als genoemd bij 4 met de inhoud van de 
websites

3. Raster Welzijnsgroep draagt het inhoudelijk beheer van de websites over aan de 
wijken in de figuur van de wijkteams/dorpenplatform. Deze 
wijkteams/dorpenplatform controleren achteraf en geven de wijkwebsiteredacties 
steeds mandaat voor een jaar. Daarmee worden de wijkwebsiteredactie gedelegeerd 
eindverantwoordelijk voor de inhoud van de wijkwebsite. 

4. Ter ondersteuning van het inhoudelijke beheer begeleidt het opbouwwerk van Raster 
welzijnsgroep in alle wijken de websiteredactie. ( in ieder geval voor de periode van 
twee jaar)

5. Raster Welzijnsgroep geeft voor het technisch beheer en voor operationaliseren van 
een technische helpdesk opdracht aan Zeta/Dezta

6. De communicatie medewerker van de afdeling Wijkaanpak van de gemeente Deventer 
verzorgt het inhoudelijk beheer van de portalsite Deventerwijkaanpak.nl 

Artikel 3 – redacties

Bij de aan haar gedelegeerde verantwoordelijkheid zorgt de redactie voor de volgende taken

1. Dat de website van content voorzien wordt. Deels door daartoe zelf activiteiten te 
ontplooien, deels door andere wijkbewoners daartoe in de gelegenheid te stellen.

2. Dat de informatie van de website actueel is.
3. Dat er regelmatig redactievergaderingen plaats hebben.
4. Dat er geregeld in de wijk bekendheid wordt gegeven aan het bestaan van de website
5. Dat er activiteiten ontplooid worden die het participeren van bewoners aan de 

wijkwebsite vergroten.
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6. Dat er één keer per jaar verantwoording over de website en redactieactiviteiten wordt 
afgelegd in het wijkteam.

7. Dat er een reglement van toegang, met in achtneming van de bij art.4 en art.5 
genoemde regels, wordt opgesteld en bijgehouden.

Artikel 4- toegang

1. Alle bewoners die in woord of beeld een bijdrage willen leveren aan wijkaanpak of 
leefbaarheid in de wijk hebben het recht tot toegang tot de wijkwebsite.

2. Bewoners dienen zich daarvoor eerst wel aan te melden en te laten registreren bij de 
redactie.

3. Alle bewoners die willen participeren dienen eerst kennis genomen te hebben van het 
reglement van toegang (artikel 5).

4. De redactie heeft te allen tijde met opgaaf van reden het recht om andere bewoners de 
(verdere) toegang tot de website te weigeren. Beroep hiertegen is niet mogelijk..

5. Iedere bewoner die een bijdrage levert aan de wijkwebsite is zelf (juridisch) 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat hij of zij schrijft of afbeeldt.

6. Hetgeen op de wijkwebsite staat geschreven of afgebeeld vertegenwoordigt niet 
(alleen) de mening of opvattingen van de redactie De redactie kan slechts op het feit 
dat men publiceert aangesproken worden

Artikel 5- regels

Voor iedereen die toegang verleend wordt tot de website gelden de volgende regels

1. .…produceert geen woorden of beelden die discriminerend, racistisch, seksistisch of 
anderszins beledigend zijn voor derden, of die door derden als zodanig ervaren kunnen 
worden

2. ….produceert geen materiaal dat pornografisch of anderszins aanstootgevend is voor 
derden of door derden als zodanig ervaren kan worden

3. ….gebruikt geen teksten of beelden gemaakt door derden zonder deze daar van in 
kennis te stellen en in dat geval met vermelding van de bron

4. …gebruikt bij voorkeur foto’s met duidelijk herkenbare personen als de betrokkenen 
daarvan in kennis zijn gesteld. Met name in het geval foto’s van kinderen worden 
gebruikt.

5. …produceert alleen informatie die past binnen de doelstelling van de website, 
namelijk te informeren over wijkaanpak en leefbaarheid in de wijk

6. ….probeert in correct Nederlands te schrijven
7. ….is terughoudend in het vermelden van commercieel getinte boodschappen
8. … laat zich niet verleiden tot het reageren op wat anderen op de website gezet hebben 

(daarvoor is eventueel een forum beschikbaar)
9. …..produceert geen sarcastisch of ironisch getoonzette informatie (m.u.v. eventuele 

column) omdat dit gemakkelijk verkeerd valt te interpreteren 
10. ….vermeldt zijn/haar naam bij hetgeen geproduceerd is.
11. .… stelt zijn/haar toegang tot de website niet beschikbaar aan anderen
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