
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handleiding website aanpassen 
en bijhouden 

 
In dit document nemen wij met u de basis door van hoe u de website zo makkelijk mogelijk kan 

aanpassen en onderhouden naar uw eigen wensen.  
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Website & pagina selecteren 

 
(website overzichtspagina) 
 
 
Als u inlogt in uw account ziet u uw website(s) staan. Op het moment dat je op de website in het 
menu klikt krijg je de pagina’s te zien die onder deze website vallen en welke u kan aanpassen. 
 
(let op: de aanpassingen die u publiceert zijn permanent en wij hebben geen back-up van de 
website). 
 

 
(pagina overzicht) 
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Bewerken 

Selecteren van blokken en items (ont)zichtbaar maken. 

 
 (Eenmaal op de pagina naar keuze ) 

Zichtbaar en Verbergen 
Als u op de pagina naar zit die u wilt aanpassen, ziet u aan de linkerkant als u over het blok heen 
gaat met uw muis een potloodje. Als u op dit potlood klikt zal het een groen vinkje worden en kunt 
u in dit blok aanpassingen doen. Ook staat er (soms) onder het groene vinkje een oog met een 
streep er doorheen dit betekent dat het blok verborgen tekst vlakken heeft of buttons.  
klikt u dit oog aan dan zullen die allemaal weer zichtbaar worden. Als u deze dus  
(per ongeluk) aanklikt maar u wilt de onderdeel daarna toch weer verbergen moet het 
desbetreffende onderdeel aanklikken. Wanneer u dit heeft gedaan moet u in het linker menu het 
kopje instellingen aanklikken en dan het vakje verbergen dit zorgt ervoor dat het onderdeel weer 
verdwijnt. 
 
 

  
(groen vinkje)                 (instellingenmenu met de “verbergenknop”) 
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Tekst aanpassingen doen en van een woord of 
nummer een link maken 
 
Zoals beschreven bij het onderdeel Selecteren kan u tekst aanpassen door er op te klikken zodra u 
op het potloodje van het blok heb geklikt. Als u de tekst gaat aanpassen dan ziet u boven de tekst 
een balk met opties. Wanneer u over de balk met uw muis heen gaat ziet u welke functie elke knop 
heeft. als u toch niet tevreden bent met het resultaat kunt dit vaak simpel terugzetten door 
nogmaals op de knop te klikken. 

 
(tekst klaar voor bewerken) 
 
Ook kunt u aan woorden documenten,paginas, of websites linken. 
Ook is het mogelijk om een e-mail adres of telefoonnummers direct aanklikbaar maken te maken, 
zodat er naar gebelt wordt of direct een lege mail wordt geopend met het adres in kwestie als 
correspondentie-/kantooradres. 
 
Hier enkele voorbeelden. 

 
Eerst moet u de tekst die klikbaar moet worden selecteren  

 
Dan op de optiebalk selecteert u dit icoon. Dit icoon geeft alle opties weer die er zijn voor het 
linken. 
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Selectiemenu van de optie voor het doorlinken van teksten 
 

 
Als u iets doorlinkt wordt het automatisch onderstreept. U kunt de streep weg halen door de 
toetsencombinatie ctrl+U te gebruiken of bij Mac cmd+U, de andere optie is de U op de optiebalk 
te klikken dit zal hetzelfde effect hebben. 

Pagina binnen de website 

 
Naar een andere pagina toe verwijzen/linken binnen uw website doet u door standaard optie te 
kiezen (pagina). uit het onderliggende menu kan u dan de pagina van u website kiezen waar het 
naartoe moet verwijzen. 
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Doorlinken/verwijzen naar een andere website E-mail of 
telefoonnummer  

 
wilt u dat de tekst of website-links ook daadwerkelijk naar website leiden dan kan u de link optie 
URL gebruiken. In het vakje beneden het icoon zet u het website adres waar het heen moet lijden. 
Dit kan makkelijk door te knippen en plakken uit uw browser, of door zelf te schrijven. Dezelfde 
procedure geldt voor e-mailadressen en telefoonnummers. 
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Fotos en documenten uploaden 

 
Bovenin ziet u een map icoon en als u op deze klikt komt u in een map met alle fotos en 
documenten die er voor uw website op dit moment zijn. in deze map bestandsbeheer kunt u ook 
nieuwe dingen toevoegen. 

overzicht van de map als u bestandsbeheer open klikt 
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Foto/document mappen aanmaken 

 
Voordat u bestanden gaat uploaden is het aan te raden om bij mijn bestanden extra mappen aan 
te maken voor uw pdf’s/documenten en voor specifieke afbeelding groepen. Om zo dingen 
makkelijk en overzichtelijk voor uzelf te houden. 
 
 

Uploaden 
 

 
Om nieuwe foto’s of documenten te uploaden moet u op bestanden uploaden klikken 
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Als u op bestanden uploaden heeft geklikt wordt u begroet door dit scherm. 
om de bestanden te selecteren die u wilt uploaden dan moet u op bladeren klikken. 
Als u extra mappen heeft aangemaakt voor uw bestanden dan kan u bij selecteer een map de map 
kiezen waar dit moet komen te staan. selecteert u geen map komt het gewoon bij de map Start 

 
Het selectiescherm voor de documenten en afbeeldingen( dit is Mac windows is net wat anders 
maar komt overeen) u kunt meerdere dingen tegelijkertijd selecteren door de CTRL toets( CMD 
toets bij Mac) ingedrukt te houden bij het aanklikken van de bestanden met de muis. 
Als u klaar bent met selecteren klikt u op Open en dan worden documenten in de lijst voor 
uploaden gezet  
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Zo ziet het er uit als u dan de producten hebt geselecteerd. 
 
 

 
Selecteer een map voor de afbeeldingen of documenten als u dit wil. 
 

 
Klik op Uploaden om het af te ronden.  
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Dit zou dan het eindresultaat moeten zijn.  
 

 
Elke website heeft ook deze 2 standaard mappen met Stock afbeeldingen en iconen die u altijd 
kunt gebruiken 
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Foto’s en documenten toevoegen aan de site 

Foto veranderen en toevoegen 

 
Een foto is makkelijk te vervangen door een andere door er met u muis op te klikken en dan bij de 
instellingen in het linkermenu bij afbeeldingen het mapje er achter aan te klikken. 

 
 

 
Als u op het mapje klikt krijgt u weer uw map met fotos en documenten te zien. hier kunt u dan de 
foto selecteren die u wilt gebruiken in plaats van de ander.

 
En dan zal als het goed is dit het eindresultaat moeten zijn een andere foto op de plek van de 
oude. deze procedure is hetzelfde voor iconen om ze te veranderen.  
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Document toevoegen 
 
Een document toevoegen gaat bijna hetzelfde als een foto, alleen wordt dit gedaan op de manier 
van een link maken. 
 

  
Selecteer de tekst waarop ze moeten drukken om het bestand te downloaden 
 

 
U selecteert dan de optie link uit de menu balk. 
En gaat voor de optie document 

 
U klikt op het mapje net als bij de fotos 
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U krijgt dan net als bij de fotos uw bestandsbeheer te zien. Alleen als u de optie Document hebt 
gekozen kunt u ook alleen maar een Document selecteren voor het koppelen. Fotos kunnen niet 
worden aangeklikt of gebruikt. 
 

 
Eenmaal het document geselecteerd klikt u op opslaan klikken 
 

 
Uw document zal onderstreept zijn op de website en de bezoeker kan deze openen en 
downloaden.  
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Blog/nieuws artikelen toevoegen 
Een blog of nieuws artikel kan gemakkelijk worden toegevoegd. U begint bij het pagina overzicht 
van uw website. Kopieer een van de dummy blog/nieuws paginas om deze in te richten voor het 
nieuwe blog/nieuws artikel. Wanneer er teksten of afbeeldingen in staan die niet nodig zijn kan u 
deze verbergen. Lees hier hoe je onderdelen verbergt. Als u een nieuwe pagina aanmaakt 
betekent dat niet meteen dat dit bereikbaar is op de website. Voordat u of uw website bezoekers 
naar deze pagina kunnen gaan, zal u zelf daar een link voor moeten maken bij het nieuws of blog 
overzicht. Gelukkig kan dit vrij eenvoudig. Hieronder zal u een uitleg krijgen aan de hand van wat 
screenshots en tekst zodat u dit makkelijk zelf kunt gaan doen.(Om de processen makkelijker en 
sneller te kunnen begrijpen kan ik u aanraden om de gehele handleiding door te nemen) 
 

Stap 1:Kopiëren van het dummy artikel 
 

Zoals te zien hierboven kunt u in uw pagina overzicht naar de dummy pagina toegaan en dan in 
het menu rechts heeft u 4 iconen. U kiest dan degene naast de prullenbak, dit is kopiëren en zal 
een kopie maken van de pagina.

 
Als alles goed is gegaan met kopiëren zal dit het resultaat moeten zijn. 
Om de gekopieerde pagina een andere naam te geven drukt u op de knop ernaast op instellingen 
om hem later makkelijker vindbaar te maken om te linken.  

 
 

 
Bij het aanklikken van instellingen krijgt u een heel menu te zien met opties. U kunt in het vakje 
paginanaam de naam aanpassen en daarna op opslaan drukken onderaan het menu om de 
bewerking van kracht te laten komen.  
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Stap: 2 Pagina link maken bij het blog/nieuws overzicht. 
Als stap 1 is gelukt begint stap 2. Dit is ook een vrij simpele procedure en werkt bijna als stap 1. 
Alleen hier komt wel de rest van de handleiding aanbod voor als u de tekst en foto van het 
blog/nieuwsartikel gaat veranderen, en de pagina van het blog/nieuwsartikel gaat koppelen aan de 
link. 

  
Als u op de blog/nieuws pagina bent klikt u op potloodje om het blok te bewerken. Dan klikt u een 
van de blog/nieuwsberichten aan en komt er een balk boven met opties. U klikt dan op kopiëren 
om een nieuw linkblok te maken om naar de pagina blog/nieuws pagina toe te laten leiden die u 
net heeft gemaakt. 
 

 
blok menu iconen uitleg( icon 1: kopiëren, icon 2: helemaal naar het vooraan plaatsen, 
icon 3: Een plaats naar links verplaatsen, icon 4: Een plaats naar rechts verplaatsen, icon 5: 
helemaal naar het einde verplaatsen, icon 6: het gehele blok verwijderen)  
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Dit zou het resultaat moeten zijn van het kopiëren van nieuws/blog link. Als dit is gelukt dan 
kunnen we door naar stap 3. 
 

Stap 3: De link blok aanpassen 
De blog link aanpassingen gaat via het 
instellingenmenu. 
Bij de link instellingen kan u uw nieuwe 
blog/nieuwsartikel pagina gaan koppelen, door 
deze te selecteren uit het menu er onder. Als u dit 
doet zal de pagina gekoppelt zijn en met eerdere 
intructies van aanpassingen en bewerken kunt u 
het blog/nieuwsartikel aanpassen naar u wilt.  
Bij afbeelding: kan je de achtergrond foto 
aanpassen. U kunt misschien een foto van het 
desbetreffende artikel er plaatsen, zodat uw 
website bezoekers een goed idee hebben waar 
het artikel over gaat en er sneller op klikt. 
Alles wat u hier heeft gelezen geldt ook voor de 
paginas van vestiging en makelaardij huizen 
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website(pagina) delen op social media 

website link verschillen 
U kan uw website delen op social media om dat u er zo tevreden mee bent of omdat u reclame wil 
maken voor uw bedrijf. Het makkelijkst is dan natuurlijk om gewoon de link van uw home-pagina te 
delen of de pagina in kwestie die u wil uitlichten. maar wil u dan een staties linkje of een mooie link 
waar mensen al een preview in zien van wat ze bij op de site gaan beleven. Hieronder ga ik u 
uitleggen hoe u van een simpel linkje een mooie toe naar uw website kan maken. 
 

 
(simpele link zonder styling) 
 
U heeft nu een simpele link hierboven waar niks mis mee is maar het straalt niet uit wat u wil. 
het liefst ziet u een mooie preview van u site of een afbeelding die laat zien waar u site voor staat. 
zoals hieronder. bij de volgende stap laat ik u zien hoe u dit zelf ook kan doen voor uw website. 

  
(link met styling) 
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Hoe de link te stylen. 
 
De link van de pagina kan gestyled worden door in het instellingenmenu van de desbetreffende 
pagina te gaan en deze aan te passen op de volgende manier 
 

  
(pagina in kwestie die u wil bewerken voor posten op social media) 

 
(instellingen) 
 
Eenmaal op instellingen geklikt te hebben krijgt het menu voor u met verschillende opties. 
Afbeelding en meta titel, dit zijn de twee die u nu wil gaan gebruiken voor het stylen. 
 

   
 (het menu ongestyled) (het menu gestyled) 
 

zoals u ziet hierboven is de  is de linker foto de link zonder styling en de rechter met. 
Wat u dus hoeft te doen om een mooie link te krijgen is foto toe te voegen aan afbeeldingen en u 
bent al klaar met de opmaak van u link. 
 
Maar er is nog iets dat veel mensen over het hoofd zien. De meta title. u hebt uw website maar u 
wil natuurlijk ook dat alles in de details klopt, dus ook uw naam bovenaan de pagina. U kunt het 
natuurlijk ook op home laten staan. Maar een betere titel zoals uw bedrijfsnaam op de homepage 
bovenaan is op ze minst wel zo mooi. Dus als u bij de meta titel de naam van uw bedrijf invult of 
een tekst dan ziet u dat bovenin zien zoals hier beneden bij het voorbeeld. 
 

 
 {voorbeeld} 
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Veranderingen bekijken en daarna live zetten van de 
veranderingen 
 

 
Als u de veranderingen nog in een voorbeeld wilt zien of de links wil testen in een demo voordat u 
de website live zet klik dan op het oog icoon. Deze laat dan de website zien zoals deze eruit komt 
te zien na publicatie. Dit is sterk aan te raden om te doen zodat u zeker weet wat er live komt te 
staan na publicatie. 
 

 
Bent u tevreden over uw veranderingen en uw website, dan kan u op Publiceren drukken en gaan 
de veranderingen daadwerkelijk in werking. 
 
Dit is de basis uitleg om uw DML site te kunnen onderhouden en bewerken. zijn er nog vragen of is 
er iets niet duidelijk dan kunt u ons altijd bereiken.  

Contact 
Diemermere 7 
1112 TA, Diemen 
 
Bereikbaar ma-vrij tussen 09:00 en 17:00 
 
Tel: 085-401 16 71 
service@dutchmedialab.nl 
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