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Basis 

Inner Section 

Niet gebruiken 

Kop 

Titel niet lang maken. Beperk je in principe tot minder dan vier woorden. Je kunt een deel 

kleuren door het tussen <i> en </i> te plaatsen. Zo wordt ‘<i>zwart</i> en groen’: 

zwart en groen 

Link niet gebruiken, daar zijn knoppen voor. 

Afmeting ‘Standaard’, tenzij anders aangegeven. 

HTML-tag niet gebruiken. 

Uitlijning gecentreerd, tenzij anders aangegeven. 

Tekstbewerker 

Doorgaans is het goed om te beperken tot een aantal regels. Gecentreerd tenzij anders 

aangegeven. 

Geen links, gekke kleuren, en in principe niet vet, cursief of onderstreept. Contactgegevens wel 

vet.  

Video 

URL invoeren zonder tijdsindicatie, die kan los worden ingegeven. 

Starte time en end time kunnen zonder te rekenen worden achterhaald door het juiste moment 

op te zoeken op YouTube, dan de share knop te klikken en de ‘start at’ knop ook. Dan zul je het 

juiste seconde aantal zien verschijnen achter de URL. 

Automatisch afspelen wordt zwaar afgeraden, alleen al omdat het kan leiden tot dataverbruik 

en dat zullen bezoekers niet waarderen. 

Overlay afbeelding niet gebruiken. 

Pro 

Form 

Label en placeholder moeten in het Nederlands. 
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Column width 100% aanhouden, of in ieder geval allemaal evenveel. 

Submit button centreren. 

Email ‘to’ wijzigen naar e-mailadres van jouw afdeling of orgaan, en email subject kiezen 

waarmee dit formulier zal kan worden geïdentificeerd. 

Andere velden zijn niet van belang. 

Template 

Niet gebruiken 

Algemeen 

Wisselen 

Geen media toevoegen. Iconen niet aanpassen, en HTML-tag ook niet gebruiken. 

HTML 

Niet gebruiken. Je kunt (momenteel) wel de voorzitter van PINK! verzoeken om dit te doen.  

Site hosting 

Buttons 

Beperk iedere button tot maximaal 2 woorden. Gebruik in principe maximaal één die gevuld is, 

en anderen die dezelfde kleur bevatten maar wit gevuld zijn. 

In principe maximaal 3 buttons in één blok. 

In link kun je gewoon de naam van de pagina typen als het op onze site is. Anders paste je de 

URL. In dat geval, klik op het tandwiel icoon rechts en vink aan dat de pagina in een nieuw 

venster wordt geopend, zodat mensen niet zomaar van onze site verdwijnen. 

Voortgangsbalk 

Kies of de titel nodig is. Als je op de pagina al andere voortgangsbalken hebt, hou dan het wel of 

niet tonen van het percentage aan. Als dit de eerste is, maak dan zelf een keuze. 

Kies de binnenste tekst en bepaal het percentage.  

Google Map Extended 

Je kunt de plaatsnaam gewoon ingeven in de bovenste balk, en search klikken, zodat de map 

juist centreert. 

Zoom level 7.2 gecentreerd op Amersfoort toont het hele land perfect. Voorbij zoom level 18 

heeft geen zin, dat is het niveau dat een aantal straten zichtbaar zijn. 
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Terrain wordt echt niet aangeraden als map type, de andere drie types zijn om verschillende 

redenen soms de juiste. 

Marker pins kunnen worden toegevoegd. Daarbij is vooral belangrijk dat media toevoegen niet 

wordt gebruikt en dat de hoeveelheid tekst in de content heel beperkt is. 

Countdown 

Due date instellen. View ‘Block’ behouden, ‘seconds’ in principe uitzetten. Custom label 

aanzetten, om de Nederlandse woorden in te kunnen vullen. 

Stijl (bovenaan) kan oranje of zwart worden gemaakt, maar in principe wordt groen 

aangehouden. 

Share Buttons 

View ‘Icon’. Target URL niet aanpassen. 

Aan share buttons item toevoegen van network WhatsApp. Verder niet. Als je vindt dat andere 

networks ook van belang zijn, benader dan het bestuurslid communicatie hierover zodat het 

voor alle pagina’s kan worden ingesteld. Hier moet geen variatie in zijn. 

Registration Form 

Niet gebruiken 

HeaderImage 

Alleen bovenaan de pagina gebruiken. Testen op verschillende formaten is belangrijk. Zorg dat 

het onderwerp van je foto voldoende gecentreerd is. 

3 column + icon 

Tweemaal item toevoegen, zodat er drie columns zijn, maar zeker niet meer. 

Of bij alle kolommen een icoon gebruiken, of niet. Zorg dat de texten ongeveer net zo lang zijn. 

Link niet gebruiken, daar zijn knoppen voor. 

Category Preview 

Title kun je invoegen, maar hoeft niet perse. Hetzelfde geldt voor text, maar houdt het kort. 

Category zou je eigen afdeling/orgaan moeten zijn. 

Readmore label lijkt ingevuld te zijn, maar moet nog ingevuld worden als je wil dat het 

verschijnt. Items p/page zou tussen de 2 en 5 moeten zijn, tenzij dit het primaire blok van de 

pagina is. 

Meer tonen zal een pagina openen waar alle berichten van het geselecteerde type staan. 
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Photo Row 

Tweemaal item toevoegen, zodat er drie foto’s zijn, maar zeker niet meer. 

Titel moet tot 5 woorden worden beperkt. 

Tekst moet tot 10 woorden worden beperkt. Controleer ook dan of alle woorden zichtbaar zijn. 

In link kun je gewoon de naam van de pagina typen als het op onze site is. Anders paste je de 

URL. In dat geval, klik op het tandwiel icoon rechts en vink aan dat de pagina in een nieuw 

venster wordt geopend, zodat mensen niet zomaar van onze site verdwijnen. 

Calendar 

Suggesties voor de titel zijn ‘(onze) agenda’ en ‘binnenkort’. 

Suggestie voor de no items found message is ‘We hebben op dit moment niets (meer) in de 

planning staan.’ 

Category zou je eigen afdeling/orgaan moeten zijn. 

Max items visible zou tussen de 4 en 8 moeten zijn. Dat is erg waarschijnlijk meer dan het aantal 

evenementen dat is ingepland. 

Image & Text 

Het aantal woorden moet ongeveer 60-70 zijn, mede afhankelijk van hoeveel witregels er zijn. 

Bekijk de pagina en speel met de breedte van de browser om zeker te zijn dat het er nooit gek 

uitziet. 

Buttons kunnen helemaal weggehaald worden door bij de bestaande de tekst ‘click here’ te 

verwijderen. 

Maximaal één knop hoort primair te zijn. Vermijd iconen, behalve bij links naar social media. 

In link kun je gewoon de naam van de pagina typen als het op onze site is. Anders paste je de 

URL. In dat geval, klik op het tandwiel icoon rechts en vink aan dat de pagina in een nieuw 

venster wordt geopend, zodat mensen niet zomaar van onze site verdwijnen. 

Cards 

Title kun je invoegen, maar hoeft niet perse. Hetzelfde geldt voor text, maar houdt het kort. 

Labels zouden woorden moeten zijn die bij meerdere cards (kunnen) voorkomen, dus een 

onderverdeling van cards maakt. 

Texten moeten ongeveer even lang zijn, niet alleen per rij, maar voor alle cards in het blok, 

zodat er geen probleem kan ontstaan wanneer ze herordend worden of nieuwe worden 

ingevoegd. 
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In link kun je gewoon de naam van de pagina typen als het op onze site is. Anders paste je de 

URL. In dat geval, klik op het tandwiel icoon rechts en vink aan dat de pagina in een nieuw 

venster wordt geopend, zodat mensen niet zomaar van onze site verdwijnen. 

2 Column Text 

Gebruik dit blok niet voor een lap tekst die doorloopt, maar een hoofdtekst en een parallele 

aanvulling, of voor het toelichten van twee alternatieven. Houdt er wel rekening mee dat ze 

onder elkaar zullen staan op een smartphone of een minder breed scherm. 

Label alleen gebruiken als dit blok meerdere malen gebruik wordt op de pagina, of het 

belangrijk is om weer te geven wanneer de tekst voor het laatst gewijzigd is. 

Link in principe niet gebruiken. 

Titel kun je invoegen, maar hoeft niet perse. 

Columns zo maken dat de regel parallel lopen is mooi, maar kan lastig zijn. Gebruik daarvoor 

tweemaal shift-enter in plaats van eenmaal enter voor een nieuwe alinea. 

Quotes 

Zorg dat de tekst niet te lang is. 

De verschillende quotes verschijnen niet samen. Iedere keer dat de pagina geladen wordt, 

verschijnt één van de opties (dit is willekeurig). Dit is het enige blok die ervoor zorgt dat de 

pagina verrassend kan blijven voor bezoekers. 

Slideshow 

Als er maar één slide is werkt dit blok gewoon als afbeelding. 

Stijl (bovenaan) kan oranje of zwart worden gemaakt, maar dit is dan wel voor alle slides. 

Kies eerst de view. Als je geen title wil, kies dan title & text en laat title gewoon leeg. De andere 

twee opties spreken voorzich. Houd ook als je text kiest het aantal regels beperkt. 

Highlight & Text 

Highlight moet maximaal één zin zijn. Als je meerdere zinnen wilt highlighten, plaats dan het 

blok twee keer onder elkaar. Highlight kan ook iets zijn dat niet in de tekst staat, bijvoorbeeld de 

vragen en antwoorden in een Q&A kunnen met dit blok worden gedaan. 

Verander niets aan de standaard instellingen van de tekst.  

Wordpress 

Video 

Niet gebruiken 
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Aanmaken 

De volgende instructies volgen op voordehandliggende stappen die niet met de website te 

maken hebben, zoals het zeker stellen van voldoende budget voor het evenement en het 

controleren dat het evenement niet op dezelfde dag valt als een landelijk evenement met een 

(deels) gelijke doelgroep.  

Klik vanuit de WordPress dashboard op ‘evenementen’ 

Klik bovenaan op ‘nieuwe toevoegen’ 

Kies een titel. 

Dit zal in agendas verschijnen als de naam van het evenement. 

Voeg een tekst toe van maximaal 60 woorden. 

Dit zal in agenda verschijnen als de beschrijving van het evenement.  

Voeg de tijd & datum toe van het evenement.  

Kies als begintijd het begin van de inloop. Anders verliest dit het voordeel dat ook laatkomers 

op tijd zijn voor het werkelijke evenement. 

Voeg de locatie toe van het evenement  

Je kunt vanaf deze pagina een nieuwe locatie aanmaken, maar als je dat makkelijker vindt kun je 

dit ook vantevoren doen door op ‘locates’ te klikken in het linkermenu. Dit is één van de opties on 

Evenementen. 

Voeg de organisator toe van het evenement  

Dit is de persoon of het orgaan waarvan je wil dat leden van PINK! (of geïnteresseerden vanuit 

PINK!) contact opnemen. Voeg daarom in principe altijd contactgegeven van een PINK!lid toe, 

ook als wij slechts een medeorganisator zijn. 

Voeg eventueel een URL toe van een pagina met meer informatie  

Als het een regulier evenement is, dan kan het de moeite waard zijn om hier een pagina voor aan 

te maken. Maar doe dit niet op eigen initiatief. Bespreek het eerst met het bestuurslid 

communicatie. 

Voeg eventueel een bedrag in voor de kosten van het evenement.  

Valutateken is niet nodig. Dit is standaard € 

Voeg de juiste evenement categoriën toe.  

Deze worden in de volgende sectie toegelicht. 

Voeg een uitgelichte afbeelding toe.  

Deze moet een hoge resolutie hebben, goed belicht zijn, scherp zijn, en zo goed mogelijk een 

sfeerimpressie geven van het evenement. 

Klik op de blauwe knop, ‘Publiceren’, rechts bovenaan. 
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Categorisering 

Regio 

Voor iedere afdeling bestaat een categorie. Evenementen die binnen de grenzen van de afdeling 

worden georganiseerd, en evenementen die mede zijn georganiseerd door een het bestuur, een 

commissie of een werkgroep van de afdeling krijgen de categorie toegewezen. 

- Gelderland 

- Limburg 

- Midden-Nederland 

- Noord-Brabant 

- Noord-Holland 

- Noord-Nederland 

- Overijssel 

- Zuid-Holland 

Orgaan 

Voor ieder orgaan dat wel eens evenementen organiseert bestaat een categorie. Evenementen die 

(mede) worden georganiseerd door dit orgaan krijgen de categorie toegewezen. 

- Actiecommissie 

- Debatcommissie 

- Denktank 

- Educatiecommissie 

Type 

Zoals in ons handboek activiteiten wordt beschreven, is ieder evenement of uitsluitend bedoeld voor 

mensen die al (actief) lid zijn voor PINK!, of is het bedoeld om nieuwe mensen in aanraking te laten 

komen met onze gedachtengoed of onze bezigheden. 

Ieder evenement krijgt één van de volgende twee categoriën toegewezen. 

- Intern 

- Extern 

Zoals in ons handboek activiteiten wordt beschreven, zijn er drie verschillende doelen die een 

evenement kan hebben: ledenbinding (gezelligheid); kenniswerving; en politieke vorming. 

Uitzonderingen zijn acties & demonstraties, waarbij het evenement een middel is en niet een doel. 

Ieder evenement krijgt in principe één van de volgende vier categoriën toegewezen. Aangezien het 

niet de bedoeling is om evenementen te organiseren die helemaal niet genietbaar zijn, is de 

overtuiging dat het evenement leuk zal zijn niet voldoende reden om het als gezelligheid aan te wijzen. 

- Acties & demonstraties 

- Gezelligheid 

- Kenniswerving 

- Politieke vorming  
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De volgende instructies zijn bedoeld voor een ‘rondleiding’ om te ontdekken hoe media kan 

worden gesorteerd en benut op de site. 

Klik vanuit de WordPress dashboard op ‘media’. 

Op de pagina zie je links een overzicht van hoofdfolders en subfolders. De hoofdfolders zijn: 

- Foto’s 

- Afbeeldingen 

- Documenten 

- Eigen foler per orgaan 

Als nodig, klik op de pijl naast ‘Eigen folder per orgaan’ om de subolders te bekijken. Ze zijn gesorteerd 

op alfbetische volgorde, met afd(elingen) eerst, en com(missies) daarna. Alle landelijke organen worden 

aangehaald als commissie. 

Klik op de map voor jouw orgaan. Zo bekijk je alle bestanden die daarin zitten. Je bent vrij om hier 

subfolders voor aan te maken, maar zorg dat je alleen binnen deze folder werkt. 

Aanmaken van een nieuwe folder 

Zorg dat de folder waar het in moet is geselecteerd, en klik linksboven op het icoon van een map met 

een plus. Je kunt meteen de naam van de folder beginnen te typen. Je kunt annuleren door de knop 

waar eerst de folder-knop was. 

Verplaatsen van bestanden 

Klik bovenaan in het rechterdeel van het scherm op bulkselectie. Dit maakt het mogelijk om meerdere 

bestanden aan te klikken, en dan door te klikken en slepen naar de juiste folder te verplaatsen. 

Foto’s en afbeeldingen 

Je bent vrij om de foto’s te gebruiken uit algemene mappen, maar realiseer je wel dat die waarschijnlijk 

al ergens anders op de site – of zelfs op meerdere plekken – wordt gebruikt. Hersorteer foto’s in deze 

mappen niet! 

- PINK!  Alle foto’s die een evenement van PINK! afbeelden zit in deze folder 

- Portret  Hier mag je wel foto’s naartoe plaastsen, als de naam van het bestand maar de 

  vorm ‘[Voornaam] [Achternaam] (- [situatie])’ is. 

- Sebastiaan Foto’s door Sebastiaan Wolswinkel 

- Unsplash Foto’s van de website unsplash.com of pixabay.com: die hebben geen copywrite 

- Overige  Foto’s die niet in één van de andere  

- Lidewei  Foto’s door Lidewei de Boer 

Alle blokken waar foto’s in kunnen worden gebruikt op de website hebben een landschap-orientatie. 

Voor de header is het zelfs zo dat een panorama beter kan zijn. 

Eisen voor foto’s: 
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- Een goede naam. Deze is niet zichtbaar voor gebruikers, maar wel voor zoekmachines. Zorg dat 

het relevante woorden bevat voor de foto in de context dat je het wil gebruiken. 

- Er zit geen copywrite op 

- Het heeft een voldoende hoge resolutie, ook voor grote schermen. 

- Het is scherp 

- De kleuren zijn voldoende realistisch, zonder een overdreven contrast 

- Er is – door compositie, belichting en de omgeving – voldoende nadruk op het onderwerp 

- Het beeldt niets af dat schokkend of traumatisch kan zijn om te zien. 

In de editor zullen foto’s onscherp lijken, ook als ze dat niet zijn. Bekijk daarom altijd een voorbeeld van 

de pagina. Daarnaast worden ze soms verder ingezoomd afgebeeld dan op de werkelijke site. 

Documenten 

De manier om een document te delen is om het als pdf te uploaden naar (een geschikte folder binnen) 

de folder van jouw afdeling of commissie. Vervolgens kun je op het bestand klikken. Er verschijnt dan 

een scherm met ‘bijlagedetails.’ 

Het bovenste veld rechts, URL, kan niet worden gewijzigd, maar de tekst kan wel worden geselecteerd 

door te drie-dubbel-klikken. Doe dit, of klik één keer en vervolgs CTRL+A, en druk vervolgens CTRL+C in 

om de URL te kopiëren. Nu kun je het ingeven als de link bij een knop op je pagina. 
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Afdeling 

Alle afdelingspagina’s hebben dezelfde opzet, waarbij de variatie komt door inhoud en het feit dat veel 

van de blokken in de standaard opzet optioneel zijn. 

HeaderImage 

Een mooie foto die een impressie geeft van de regio of de afdeling. De foto moet zo goed mogelijk 

kunnen staan voor het geheel, en niet alleen het bestuur. 

Kop 

XXL, ‘Afdeling [Regio]’, met de regio groen  

Tekstbewerker 

Bold, gecentreerd, een tekst van liefst 3 (max 4) regels die in principe permanent als intro kan dienen. 

Tekstbewerker 

Italics, gecentreert, een toevoeging van maximaal 2 à 3 regels die actuele informatie kan bevatten en ter 

eventuele interesse dient. Deze kan extra redenen bieden om door te lezen. 

Buttons 

Green fill ‘word lid’ ; Green border naar facebook, met facebook-f icoon ; (opt) Green border naar 

landelijke instagram, met instagram icoon 

 

Image & Text 

Afbeelding van voorzitter vergezeld met de andere bestuursleden. Als titel ‘Bestuur [Achternaam 

voorzitter]’. Tekst een slagzin over wat het bestuur wil bereiken, eventueel een referentie naar een 

beleidsplan waarnaar gelinkt kan worden en een of twee korte zinnen over de voorzitter. 

Buttons primair naar profiel en eventueel secundair naar een beleidsplan. 

 

Photo Row 

Kijk dit af van een andere afdeling. De titel en tekst moeten altijd hetzelfde zijn. Als de functie vacant is, 

voeg dan een link toe naar de vacatures pagina. Als de functie is gevuld door iemand die een LinkedIn 

pagina heeft, link dan (in principe) daarnaartoe. Zorg dan wel dat ‘open in nieuw venster’ is aangevinkt. 

3 column + icon 

Geen icoon, naam van persoon als title, of ‘vacant’. Link niet gebruiken. Tekst interne afspraken over 

maken zodat deze redelijk gelijk zijn. 

Photo Row 

Kijk dit af van een andere afdeling. De titel en tekst moeten altijd hetzelfde zijn. Als de functie vacant is, 

voeg dan een link toe naar de vacatures pagina. Als de functie is gevuld door iemand die een LinkedIn 

pagina heeft, link dan (in principe) daarnaartoe. Zorg dan wel dat ‘open in nieuw venster’ is aangevinkt. 

3 column + icon 

Geen icoon, naam van persoon als title, of ‘vacant’. Link niet gebruiken. Tekst interne afspraken over 

maken zodat deze redelijk gelijk zijn. 
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Image & Text (max 3x, anders cards) 

Dit kan dienen voor een commissie (in eerste instantie politiek, educatie of activitieiten) of om in 

algemene zin het fenomeen regionale commissies toe te lichten. Links als losse pagina’s voor commissies 

Cards (als onder cards voor commissies, dan bij stijl de kleur aanpassen) 

Een overzicht van alle werkgroepen, als de afdeling de coordinatie van de werkgroepen op zich heeft 

genomen. Als title de stad of dorp, als tekst de naam van de school/faculteit or het kantoor waar de 

werkgroep gevestigd is. Link naar de pagina van de werkgroep. 

 

Calendar 

‘Onze agenda’, met het woord agenda groen. Kies als category jullie regio. Max items visible wordt 

aangeraden wat mogelijk is om tenminste een maand vooruit te kunnen kijken. Als onzichtbaarheid van 

aankomende activiteiten geen risico is, wordt 5 aangeraden. ‘Complete agenda’ als button label. Link 

niet aanpassen. 

 

Kop 

XL, ‘Blijf op de hoogte’ met het woord blijf groen. 

Tekstbewerker 

In principe de tekst: Het loont om onze site in de gaten te houden: We zorgen dat nieuwe activiteiten en 

bijeenkomsten altijd op de site worden geplaatst, en dat er een bericht verschijnt wanneer we een 

nieuwe commissie of werkgroep hebben opgericht. 

Tekstbewerker 

In principe de tekst: Daarnaast kun je ons volgen op Facebook, en proberen we al onze evenementen in 

de maandelijkse nieuwsbrief van PINK! te zetten. Zorg dus dat je die goed ontvangt! Als lid kun je ook via 

diverse WhatsApp groepen herinneringen krijgen voor de dingen die jou interesseren. 

Buttons 

Green fill ‘Facebook’ met facebook-f icoon ; green fill ‘groepen’ met whatsapp icon ; green border ‘geen 

nieuwsbrief?’. Voeg de juiste links toe, namelijk jullie Facebook ; de ‘groepen’ pagina (van het extranet) 

en de ‘contact’ pagina. Zorg dat Facebook in een nieuw venster wordt geopend. 

 

Category preview (van ieder evenement hoort een (kort) verslag, dus dit zou snel moeten kunnen)  

Title is optioneel, en text wordt afgeraden. Als je wel een title gebruikt, klik dan bovenaan op Stijl om de 

size XL te maken. Kies als category jullie afdeling. Dit kan alleen als er al berichten staan met die 

category. De readmore label kan ‘verder lezen’ worden ingevuld, voor het aantal items wordt 4 of 5 

aangeraden, afhankelijk van hoe gevarieerd de berichten zijn. De paging label is ‘meer’ goed. 

 

Kop 

XL, ‘Contact’ 

Tekstbewerker 

Geef aan hoe mensen jullie kunnen contacteren. Zet jullie e-mailadres daarmee bold.  
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Commissie 

HeaderImage 

Een mooie foto die een impressie geeft van de commissie of de soort activiteiten die de leden van de 

commissie ondernemen. 

Kop 

XXL, ‘[Rol] Commissie’, met de rol groen  

Tekstbewerker 

Bold, gecentreerd, een tekst van liefst 3 (max 4) regels die in principe permanent als intro kan dienen. 

Tekstbewerker 

Italics, gecentreert, een toevoeging van maximaal 2 à 3 regels die actuele informatie kan bevatten en ter 

eventuele interesse dient. Deze kan extra redenen bieden om door te lezen. 

Buttons 

Green fill ‘word lid’ ; Green border naar facebook, met facebook-f icoon ; (opt) Green border naar 

landelijke instagram, met instagram icoon 

 

Keuze - 3 column + icon wordt aangeraden 

Meer informatie over waar de commissie toe dient en wat de commissie onderneemt. Het 3 column 

dwingt af om het hierbij te houden bij drie hoofdpunten, en het toevoegen van symbolen maakt deze 

enigszins ‘voorspelbaar’, zodat gebruikers kunnen bekijken wat hen aanspreekt. 

slideshow kan in een later stadium goed werken 

Zoals gebruikt op de pagina van de redactie en de scholingscommissie, om de beelden te laten spreken 

met een kleine toelichting bij elke. 

 

Cards 

Titel ‘Commissieleden’, text in principe leeglaten 

Iedere card image profielfoto van persoon, label ‘[functie]’, title ‘[voornaam] [achternaam]’, text 

maximaal 15 woorden voor een persoonlijke mantra of leus. Link in principe leeglaten, tenzij de persoon 

een profiel heeft waarnaar gelinkt kan worden. 

Ordening primair op senioriteit van functie en secundair op alfabetische volgorde van achternaam. 

 

Category preview 

Title is optioneel, en text wordt afgeraden. Als je wel een title gebruikt, klik dan bovenaan op Stijl om de 

size XL te maken. Kies als category jullie afdeling. Dit kan alleen als er al berichten staan met die 

category. De readmore label kan ‘verder lezen’ worden ingevuld, voor het aantal items wordt 4 of 5 

aangeraden, afhankelijk van hoe gevarieerd de berichten zijn. De paging label is ‘meer’ goed. 

 

Kop 

XL, ‘Contact’ 

Tekstbewerker 

Geef aan hoe mensen jullie kunnen contacteren. Zet jullie e-mailadres daarmee bold. 
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Werkgroep 

HeaderImage 

Een mooie foto die een impressie geeft van de stad of de locatie van de werkgroep. De foto moet zo 

goed mogelijk kunnen staan voor het geheel, en niet alleen bepaalde leden. 

Kop 

XXL, ‘Werkgroep [Plek]’, met de plek groen  

Tekstbewerker 

Bold, gecentreerd, een tekst van liefst 3 en maximaal 4 regels die in principe permanent als introductie 

kan dienen. 

Tekstbewerker 

Italics, gecentreert, “De werkgroep is een orgaan die leden heel lokaal actief laat zijn voor PINK!. Het is 

verbonden aan een school, faculteit of bedrijf. Wij zijn [wat jullie gemeenschappelijk hebben], en hebben 

deze werkgroep in de [seizoen] van [jaartal] opgericht. 

Buttons 

Green border ‘werkgroepen’ met link naar die pagina 

 

Cards 

Een card voor ieder lid van de werkgroep. Naam als title. Persoonlijke motivatie van maximaal 15 

woorden als tekst. Functie als label. 

Eerst voorzitter, dan notulist, dan secretaris, dan werkgroepleden in principe in alfabetische volgorde. 

 

Kop 

XL, ‘Contact opnemen?’, met het woord contact groen  

Tekstbewerker 

Gecentreerd, “Je kunt ons bereiken door te mailen naar [e-mailadres]. 

[Naam secretaris] zal je dan zo snel mogelijk van een antwoord voorzien! 

 

Agenda 

Titel, ‘Onze agenda’ met het woord agenda groen. Kies als category jullie werkgroep. Dat kan alleen als 

er al een evenement voor bestaat. Max items visible wordt 3 aangeraden, dat is bijna zeker altijd genoeg. 

‘Complete agenda’ als button label. Link niet aanpassen. 

 

Category preview  

Title is optioneel, en text wordt afgeraden. Als je wel een title gebruikt, klik dan bovenaan op Stijl om de 

size XL te maken. Kies als category jullie werkgroep. Dit kan alleen als er al berichten staan met die 

category. De readmore label kan ‘verder lezen’ worden ingevuld, voor het aantal items wordt 4 of 5 

aangeraden, afhankelijk van hoe gevarieerd de berichten zijn. De paging label is ‘meer’ goed. 
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Altijd: 

Header (sfeerimpressie – geen details)  

In het menu linksonder, klik op het meest linkse icoon (tandwiel) en voeg een samenvatting en 

uitgelichte afbeelding toe. 

Voeg de juiste categoriën toe aan het bericht. Je kunt een verzoek naar het bestuurslid communicatie 

sturen om het ook de homepage categorie toe te wijzen. 

Per type 

Column 

Titel (naam van manifest of samenwerkingsverband) Standaard, gecentreerd 

Beschrijving      Gecentreerd 

--- 

Tekst links en per alinea in losse ‘tekstbewerker’ blok  

--- 

Button green fill ‘terug naar columns’ met link ‘pinkpolitiek.nl/category/type/column/’ 

 

Interview 

Titel (naam van manifest of samenwerkingsverband) XL, gecentreerd 

--- 

Hoofdblok Highlight & text. Vraag als highlight, antwoord als text. Als dit er niet goed uitziet, is dat een 

les voor een volgend interview. De vragen horen kort te zijn en vertelling op gang te brengen. 

--- 

Button green fill ‘terug naar interviews’ met link ‘pinkpolitiek.nl/category/type/interview /’ 

 

Krantenartikel 

Titel (naam van manifest of samenwerkingsverband) Standaard, gecentreerd 

[verwijzing naar waar het geplaatst is], [datum]. [auteur] 

--- 
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Inhoud 

--- 

Button green fill ‘terug naar krantenartikelen’ met link ‘pinkpolitiek.nl/category/type/krantenartikel/’, 

eventueel ook green border knoppen ‘artikel op [bron]’ en ‘foto’s’ naar een eventuele verzameling. 

 

Manifest 

Titel (naam van manifest of samenwerkingsverband) XXL, gecentreerd 

Beschrijving      Bold, gecentreerd 

Inhoud in slagzin     Italics, gecentreerd 

Knop naar site (als die bestaat) 

--- 

Image + Text 

- Afbeelding van manifest (evt overhandiging ervan, of een deel. Mogelijk ondertekenaars) 

- Titel zegt waar het manifest op heeft 

- Tekst geeft hele korte samenvatting van inhoud 

- Knoppen naar [het manifest] en naar [persbericht] erover, als die los bestaan 

--- 

Tijdlijn 

Titels in XL 

Media-aandacht – link naar berichten 

Politieke aandacht – link naar stemmingen, iig als geïnitieerd door PvdD 

Eigen aandacht – link naar evenementen die hierover zijn opgezet door PINK!, of met onze steun 

 

Opiniestuk 

Titel (naam van manifest of samenwerkingsverband) Standaard, gecentreerd 

Tekst ‘Opiniestuk door [naam], [rol] ([jaartal])  Gecentreerd 

--- 

Inhoud (eventueel onderverdeeld in kopjes, of met het Highlight & Text blok) 

--- 

Evt bronvermelding 
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--- 

Button green fill ‘terug naar opiniestukken’ met link ‘www.pinkpolitiek.nl/category/type/opiniestuk/’ 

 

Persbericht 

Titel (naam van manifest of samenwerkingsverband) Standaard, gecentreerd 

--- 

Eerste alinea bold (zoals standaard geldt bij een persbericht) 

--- 

Button green fill ‘terug naar persberichten’ met link ‘www.pinkpolitiek.nl/category/type/persbericht/’ 

 

Verslag 

Titel (naam van manifest of samenwerkingsverband) Standaard, gecentreerd 

‘[datum], verslag door [Voornaam] [Achternaam] Gecentreerd 

--- 

Kopjes in gemiddeld, links 

Eventueel subkopjes in klein, links 

Tekst links en per alinea in losse ‘tekstbewerker’ blok 

--- 

Button green fill ‘terug naar verslagen’ met link ‘www.pinkpolitiek.nl/category/type/verslag/’ 

(Via deze link kun je ook oude verslagen bekijken om te zien hoe afbeeldingen en video’s zijn 

toegevoegd, en hoe quotes zijn gebruikt) 

 

Categorisering 

De categorisering is vergelijkbaar met evenementen, maar berichten worden ook op thema 

gecategoriseerd. Onder ‘berichten’  vanaf het WordPress dashboard zie zie bij ‘categoriën’ een 

beschrijving van de thematische categoriën.  
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HOME 

 Dank je 

 Merchandise 

 Word donateur 

 Word lid 

 Afdelingen 

 [Regio] 

 [Commissie] 

 (...) 

 Werkgroepen 

 (...) 

WIJ ZIJN 

 Alumni 

 Beginselmanifest 

 Bestuur 

 Jongeren van de PvdD 

 Logo 

 Visie 

JIJ KAN 

 Actiecommissie 

 Debatcommissie 

 Denktank 

 Educatiecommissie 

 Internationale commissie 

 Productieteam 

 Redactie 

 Scholingscommissie 

 Projectteams 
 

 Nieuweledendag 

 Vrijwilligersdag 

 Vacatures 
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WIJ DOEN 

 Buitenlandexcursie 

 Kaderkamp 

 Kaderopleiding 

 Najaarsacademy 

 Najaarscongres 

 PJO parlement 

 Trainingsavonden 

 Voorjaarsacademy 

 Voorjaarscongres 
 

 Acties en demonstraties 

 Discussies en debatten 

 Internationale zaken 

 Oproepen en manifesten 

 Presentaties en toespraken 
 

 Artikelen 

 De Brul 

 Lesprogrammas 

 Bio-industrie 

 Dierenrechten 

WIJ VINDEN 

 Bestuur 

 Dierenrechten 

 Duurzaamheid 

 Economie 

 Emancipatie 

 Internationale samenwerking 

 Landbouw en voedselvoorziening 

 Maatschappij 

 Natuur 

 Onderwijs 

 Zorg en gezondheid 
 

 Politiek programma 
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CONTACT 

F.A.Q. 

VERANTWOORDINGEN 

 

 

 


