Een website voor € 150…hoe doe ik dat?
1.

Vraag bij een hostingprovider een domeinnaam en een hostingpakket aan. Er zijn veel

verschillende aanbieders maar gemiddeld kost je dat maximaal € 100 per jaar. Het kan ook goedkoper
maar let er wel op dat jouw hostingprovider wel WordPress ondersteund.

Ik werk zelf met Hostnet. Wat je dan bijvoorbeeld doet is:
•

Surf naar www.hostnet.nl

•

Vul je naam in bij ‘domeinnaam registreren’ en klik op ‘checken’.

•

Zoek een leuke naam uit, voor sollicitaties werkt je eigen naam het best maar voor een eigen
bedrijf kan dat heel anders zijn.

•

Klik vervolgens op ‘bestellen’ en ga terug, in je browser, naar de vorige pagina. Klik daar op
‘Webhosting info&bestellen’ en klik op ‘Webhosting Pro’.

•

Vervolgens reken je af door een account aan te maken en te betalen.

•

Hostnet zal je nu een aantal e-mails sturen. Kopieer en plak de inhoud van deze mails in een
word document en noem dit document ‘Voor Designwell’.

Bij andere hosting providers zal de manier van werken misschien iets afwijken maar globaal zul je
dezelfde stappen moeten ondernemen.

2.

Neem vervolgens een beslissing over welke site je het meest aanspreekt…die van

jacquelineterhaar.nl of die van designwell.eu. de eerste is meer geschikt voor als je werkeloos bent,
de tweede meer als je freelancer bent en voorbeelden of referenties kunt laten zien. In de Designwell
site is ook ruimte voor een tabblad module zoals bij de jacquelineterhaar site.

3.

Zoek één grote foto op een van de vele gratis foto sites of zoek er een uit je eigen collectie.

Zorg ervoor dat die foto minimaal 1200 pixels breed is. Zoek daarbij 2 kleuren die je mooi vindt. Noteer
die informatie in het word document wat je bij punt 1 hebt aangemaakt.

4.

Zorg dat je papieren cv in orde en up-to-date is. Als je deze door mij wilt laten vormgeven

reken ik daar een klein bedrag voor maar je kunt het ook zelf doen met een van de vele gratis
templates (waaronder in Word).

5.

‘Hak’ jouw CV in de brokjes zoals aangegeven en verdeel hem over de verschillende

tabbladen. Geef elk onderdeel zelf een naam of gebruik de titels uit mijn website als voorbeeld.

6.

Schrijf je teksten. In de blokjes staat precies hoeveel tekst je kwijt kunt.

Voor de jacquelineterhaar website:
Blok 1
15-35 woorden

Blok 2
150-250
woorden

Blok 3
4 x max. 75
woorden

Blok 4
20-25
woorden

Blok 5
150-175 woorden

Blok 6
6x?
woorden
en evt.
plaatjes

Blok 7
contactgegevens

En voor de Designwell site:
Pagina 1

Pagina 2

175-200

200-225 woorden

woorden

Pagina 3

Pagina 4

275-300

250-300 woorden

woorden

Pagina 5

Pagina 6

300-350

contactgegevens

woorden

Pagina 7
5 x 75-85
woorden

Kopieer en plak ALLE teksten en kopjes in je Word document.

7.

Zoek wat leuke foto’s van jezelf en, als je dat hebt, een logo. Zoek, als je dat wilt, ook logo’s

van bedrijven waarvoor je hebt gewerkt, opleidingen die je hebt gedaan en/of vaardigheden die je
hebt. Kijk voor inspiratie op de jacquelineterhaar.nl site.

8.

Bedenk wat je eventueel nog zou willen toevoegen aan jouw website om te laten zien dat jij

anders bent. Dit hoeft niet meteen maar kan ook later…of niet. Deze website wordt zo al bijzonder!

9.

Stuur alles wat je hebt verzameld dus foto’s, plaatjes en jouw Word document). Dat moet in

minder dan een dag kunnen! Ik bekijk e.e.a., geef eventueel aan wat er anders moet of nog aangevuld
moet worden en stuur je een rekening met betalingsopdracht.

10.

Na ontvangst van het bedrag heb je binnen 24 uur een website die lijkt op

jacquelineterhaar.nl of op designwell.eu maar met jouw specifieke uitstraling, vaardigheden,
wetenswaardigheden en jouw cv. Ik maak van jouw foto’s en teksten een professioneel uitziende
website!

11.

Nu kun je de link naar deze site gebruiken om jezelf kenbaar te maken als werkzoekende via

Social Media en sollicitatiebrieven. Denk aan Facebook (voor een klein bedrag per week kun je een
advertentie maken die onder de aandacht gebracht wordt bij werkgevers en andere
beslissingsbevoegden) of LinkedIn. Ik kan je, als je dat wilt, adviseren over welke strategieën je kunt
bepalen.
Een paar opmerkingen:
A. Beide website zijn gebouwd in DIVI. De website wordt ‘as is’ opgeleverd dus daar zitten
verder geen updates van het thema meer bij. Die updates komen misschien 1 of 2 keer per
jaar. Je kunt besluiten het template zelf aan te schaffen (klik hier voor meer informatie) of, als
je het updaten aan mij wilt overlaten. Ik reken daar dan € 25 per keer voor.
B. Voor ik de website oplever, maak ik een back-up op mijn eigen computer. Je kunt, na
oplevering, altijd zelf ‘stoeien’ met jouw eigen website en verschillende modules aan- en
uitzetten en dingen proberen. Gaat er dan toch iets mis kun je bij mij altijd vragen of ik de
originele site weer wil terugplaatsen. Ik reken daar dan € 25 voor. Je kunt me ook vragen de
back-up van mijn PC te verwijderen. In dat geval kan ik uiteraard niets meer voor je betekenen
als er iets mis gaat.
C. Beide websites zijn basis sites waarmee je van alles zelf kunt veranderen en aanpassen. Heb
je de baan of opdracht van je leven gevonden? Dan kun je deze website qua tekst en plaatjes
helemaal anders (laten) maken…met informatie over jouw grote liefde, je passie of je hobby.
Je kunt natuurlijk ook je hostingabonnement opzeggen en je domeinnaam teruggeven. It’s all
up to you!

