
Succesvol publiceren met WordPress

Steeds meer bedrijven ontdekken WordPress als volwaardig content management systeem voor 
de realisatie en het beheer van professionele websites. Wereldwijd maakt nu al zo’n 20% van alle 
websites gebruik van WordPress. 

WordPress is gratis beschikbaar als open source. Iedereen kan mee ontwikkelen aan de krachtige 
motor. Hierdoor is er een actieve community ontstaan en zijn er veel (gratis) uitbreidingen en 
designs beschikbaar. Mede dankzij deze voordelen is WordPress een veelzijdig en uiterst populair 
publicatiesysteem geworden.

Succesvol publiceren met WordPress bevat niet alleen uitleg over de installatie, confi guratie en 
alle belangrijke onderdelen van WordPress, maar is ook voorzien van interessante interviews met 
gebruikers en ontwikkelaars uit de community. Zij vertellen wat echt belangrijk is en geven onmisbare 
tips! 

Het boek staat vol praktische informatie om met WordPress te starten en om alles uit WordPress te 
halen. Essentiële zaken als uitbesteden, installatie, thema’s, plugins, onderhoud en veiligheid komen 
uitgebreid aan de orde. Ook komt u te weten hoe u WordPress op de juiste manier optimaliseert voor 
zoekmachines. Deze tweede herziene editie van dit succesvolle boek is volledig geactualiseerd.

Dit boek is onmisbaar voor elk bedrijf dat een website of weblog wil (laten) realiseren met WordPress. 
Ook particulieren die professioneel aan de slag willen met een website of weblog, vinden alle 
informatie die zij nodig hebben om succesvol te publiceren met WordPress.

Auteur
Rogier Mostert is online marketingspecialist en eigenaar van het online marketingbureau Webmonnik.nl. 
In deze functie adviseert hij bedrijven hoe ze succesvoller kunnen worden met behulp van online 
marketing. Rogier heeft zo’n dertien ICT-gerelateerde boeken geschreven.

   Voor meer informatie: http://wp-boek.nl
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    Voorwoord
“In het printtijdperk was publiceren alleen weggelegd voor de pers. Op inter-
net is dit nu voor iedereen mogelijk. In minder dan vijf minuten maak je 
een website of blog, met dezelfde software die cnn en de New York Times 
gebruiken voor hun weblog: WordPress!

Omdat WordPress gratis is, denken veel mensen dat het nooit zo goed kan 
zijn als dure commerciële software. Die mensen vergeten echter één ding: 
de beste dingen in het leven zijn gratis! WordPress is zo’n succes omdat 
het is gebouwd en onderhouden wordt door een wereldwijde community 
van honderden mensen. Deze mensen doen dat vanuit hun passie, niet 
omdat het moet.

Dit betekent dat ook u kunt beschikken over grandioze software tegen lage 
kosten. Hierdoor is het volledige internet slechts één klik verwijderd van 
uw nieuwe website. Wat gaat u ermee doen?”

Matt Mullenweg      
Grondlegger WordPress en eigenaar van Automattic.com
http://ma.tt | http://wordpress.org | http://automattic.com

Matt Mullenweg    
Grondlegger WordPress en eigenaar van Automattic.com
http://ma.tt | http://wordpress.org | http://automattic.com
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 Inleiding 
Mijn eerste kennismaking met WordPress was eind 2008. Ik zocht een 
platform om te bloggen over culinaire onderwerpen. Bij toeval liep ik tegen 
WordPress aan. Wat begon als een experiment werd al snel een gepassio-
neerde bezigheid op foodish.nl. WordPress maakt publiceren zeer een-
voudig dankzij de krachtige motor in combinatie met de vele plugins. Ook 
de beschikbaarheid van goede documentatie, de actieve community en de 
open-sourcegedachte maakt WordPress – voor mij – onmisbaar. 

Naarmate de mogelijkheden van WordPress toenamen, werd ook de belang-
stelling van bedrijven voor WordPress als volwaardig Content Management 
Systeem (cms) steeds groter. Begin 2010 draaide al ruim 8,5 procent van alle 
websites op WordPress! Hierbij nam de vraag naar hands-on-informatie 
ook sterk toe. Ik merkte dit in mijn werk als internetstrateeg, maar ook 
privé. Vandaar dat ik toen besloot om de eerste versie van dit boek over 
WordPress te schrijven. Een praktisch boek dat alle informatie bevat om 
succesvol te kunnen publiceren met WordPress. In 2012 volgde deze vol-
ledig bijgewerkte versie.

Dit boek is geschikt voor...

Dit boek is geschreven op basis van de Nederlandse WordPress-versie 3.4.x. 
De uitleg is universeel zodat het ook geschikt is voor andere versies en 
andere talen. 

WordPress zelf is platformonafhankelijk. U kunt dus probleemloos aan 
de slag met WordPress via een pc, Mac of een computer met Linux. De 
screenshots in dit boek zijn gemaakt via een pc met Windows. Gebruikt u 
een Mac of een systeem op basis van Linux, dan kunnen de screenshots hier 
en daar iets afwijken, maar dit zal weinig problemen opleveren. 
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Extra informatie via wp-boek.nl 

Bij dit boek hoort een website: http://wp-boek.nl/. Tijdens het 
schrijven van dit boek konden bezoekers meedenken over de inhoud, 
de titel en de interviews in het boek. Op deze website publiceer ik 
nu regelmatig nieuws over WordPress, extra informatie en updates 
van dit boek. Bezoek dus regelmatig wp-boek.nl, abonneer u op de 
rss-feed of volg twitter.com/wordpressboek. Hierdoor blijft u op 
de hoogte en haalt u alles uit uw WordPress-site! 

Bedankt!

Tijdens het schrijven van dit boek heb ik met veel mensen gesproken die 
WordPress zelf gebruiken of die actief zijn binnen de WordPress-community. 
Deze mensen zijn voor mij een grote inspiratiebron geweest en hebben mij 
veel nieuwe inzichten en tips gegeven. Daarom een woord van dank voor 
iedereen die mij heeft geholpen bij het realiseren van dit boek. Een speciaal 
woord van dank aan Leonoor: zonder jouw steun en geduld was dit boek 
er nooit gekomen! 

Rogier Mostert – Webmonnik.nl   
september 2012
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1 
Over WordPress

WordPress is software waarmee je uiterst eenvoudig 
publiceert op internet. WordPress is een volwaardig Content 
Management Systeem (cms). Hierdoor hebben steeds meer 
websites WordPress als motor. In dit hoofdstuk neem ik u 
mee in de wereld van WordPress. Hoe zit een WordPress-site 
in elkaar en wat voor sites gebruiken WordPress?
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De ontstaansgeschiedenis van WordPress

De geestelijk vader van WordPress is Matt Mullenweg (persoonlijke site: 
http://ma.tt). Na een vakantie in 2002 besloot hij zijn vakantiefoto’s te 
publiceren met behulp van de bestaande b2/cafelog/bloggingsoftware. Na 
enige tijd begon hij delen van deze software te verbeteren. Toen de ontwik-
keling van b2/cafelog werd gestopt, besloot Mullenweg – die inmiddels 19 
was – deze software als basis te gebruiken voor een nieuw weblogsysteem: 
WordPress. Hij deed dit samen met Mike Little. Ook Michel Valdrighi, de 
oorspronkelijke ontwikkelaar van b2/cafelog, sloot zich bij hen aan. Op 
27 mei 2003 werd de eerste versie van WordPress gelanceerd. Dit was versie 
0.70. De naam WordPress is verzonnen door een vriendin van Mullenweg. 
De naam moest een associatie hebben met het publiceren van de traditi-
onele pers. Hierdoor kwam zij uit op de combinatie van de woorden word 
en press, ofwel WordPress. 

De populariteit van WordPress nam sterk toe toen in 2004 de veelgebruikte 
weblogdienst Movable Type een prijsverhoging doorvoerde. Veel van de 
Movable Type-gebruikers zochten door de prijsverhoging een alternatief 
en gingen WordPress gebruiken. Hierna kwam alles in een stroomversnel-
ling. Naast een toename in het aantal gebruikers gingen ook steeds meer 
mensen mee ontwikkelen aan de software.

Versie 3.4 van WordPress was in augustus 2012 al meer dan 11 miljoen keer 
gedownload! Zie voor de meest actuele stand de live teller op: http://word-
press.org/download/counter/.

WordPress.org en WordPress.com
De officiële site van WordPress is http://WordPress.org/ (Nederlandse 
pagina: http://nl.WordPress.org/). Let op: haal WordPress.org en Word-
Press.com niet door elkaar. Via de com-variant kunt u een online-weblog 
aanmaken, terwijl u via WordPress.org de software kunt downloaden en 
zelf moet installeren. Dit boek gaat over deze laatste versie.

Het officiële logo 
van WordPress 

De geestelijk 
vader van 
WordPress is 
Matt Mullenweg

Wordpress.indd   12 08-10-12   13:34



1 Over WordPress 13

Het licentiemodel van WordPress

WordPress is ‘open source’. Dat betekent dat iedereen mee kan ontwikkelen 
aan de software. Toch zijn er wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Deze 
staan beschreven in de licentie die u kunt raadplegen via http://wordpress.
org/about/gpl/. WordPress valt onder de licentie gnu gpl2, dat staat voor 
General Public License versie 2.

Simpelweg betekent de gpl-licentie dat iedereen de software kan downloaden, 
kan hergebruiken, aan mag passen en weer mag verspreiden. Voorwaarde 
is wel dat de software beschikbaar blijft onder dezelfde licentie, zelfs als de 
aangepaste software betaald wordt aangeboden (het gebruik van WordPress 
is gratis). De rechten worden in dat geval dus gewoon overgedragen en ook 
de bronbestanden moeten beschikbaar worden gemaakt. Tevens moet altijd 
duidelijk blijven wie de originele auteurs waren. 

De populariteit van WordPress

WordPress is om veel redenen erg populair geworden en steeds meer bedrijven 
kiezen dan ook voor WordPress als Content Management Systeem (cms) 
voor hun website. De belangrijkste redenen:

• WordPress is gratis;
• WordPress is open source;
• WordPress is makkelijk in gebruik;
• WordPress is vrij eenvoudig zoekmachinevriendelijk te maken;
• WordPress is relatief makkelijk aan te passen;
• WordPress is vrij eenvoudig uit te breiden dankzij duizenden (gratis) 

plugins;
• er zijn veel (gratis) thema’s beschikbaar waarmee het uiterlijk makkelijk 

aan te passen is;
• er is heel veel goede informatie beschikbaar;
• veel mensen hebben verstand van WordPress, zodat u makkelijk aanpas-

singen kunt laten maken;
• WordPress is in veel talen beschikbaar, waaronder het Nederlands;
• cms (website) en blog integreren naadloos met elkaar;
• WordPress is van iedereen. Hierdoor is elke gebruiker van WordPress 

onafhankelijk. Iedereen is eigenaar van zijn eigen data.
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In 2009 won WordPress de Overall Best Open Source cms Award. Hiermee 
zette WordPress zich definitief op de kaart als cms-software.

Aantal sites met WordPress als motor
Ruim 16% van alle sites op internet draait op WordPress. Volgens Netcraft.
com waren er in januari 2012 ongeveer 582 miljoen websites. Als je dat aantal 
afzet tegen 16 procent, dan kom je uit op een indrukwekkende 93 miljoen 
websites die WordPress als motor hebben!

Bron: http://news.netcraft.com/archives/2012/01/03/january-2012-web-
server-survey.html.

Content Management Systeem
WordPress is een Content Management Systeem (cms). Een cms maakt het mogelijk om de 

inhoud van een website te wijzigen. Afhankelijk van het cms kunt u de inhoud van uw site 

wijzigen alsof u teksten met uw tekstverwerker aanpast. Vaak kan via een cms ook het menu 

van een site aangepast worden. Hierdoor hebt u volledige controle over uw website, zonder dat 

u van anderen afhankelijk bent en zonder dat u technische kennis nodig hebt. Elke serieuze 

site heeft een cms.

Als u geen CMS hebt, moet u zelf HTML-\es leren
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Iedereen kan de inhoud van een website aanpassen met behulp van een goed CMS

Resultaat van het CMS

Iedereen kan de inhoud van een website aanpassen met behulp van een goed 
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De populariteit van WordPress in Nederland

Ook in Nederland is WordPress met een stevige opmars bezig. In de volgende 
grafiek is goed te zien dat in Nederland vrijwel niemand zich bezighield met 
WordPress tot maart 2005. Hierna begon de belangstelling snel toe te nemen. 
Deze trend zet zich tot op de dag van vandaag voort en volgens de prognose 
van Google zal deze trend zich ook de komende tijd gewoon doorzetten.

De populariteit 
van het woord 
‘wordpress’ in 
Nederland   
Bron: Google 
Insight for Search

Populairste zoekopdrachten voor WordPress
Als we kijken naar de populairste zoekopdrachten dan staat ‘themes word-
press’ bovenaan gevolgd door ‘plugin wordpress’.

Populairste 
WordPress-
zoektermen in 
Nederland   
Bron: Google 
Insight for Search

De mensen achter WordPress

Diverse programmeurs werken aan de kern van WordPress (core). Het 
merendeel van deze programmeurs is in dienst bij het bedrijf Automat-
tic (Automattic.com) dat is opgericht door Matt Mullenweg. Naast deze 
zogenaamde leaddevelopers beschikt WordPress over een zeer actieve 
wereldwijde community. Deze community bestaat uit vrijwilligers die op 
allerlei manieren (vaak belangeloos) actief zijn om WordPress nog suc-
cesvoller te maken. Ook in Nederland zijn veel mensen actief die plugins 
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1 Over WordPress 17

schrijven, die de software en handleidingen vertalen, die bijeenkomsten 
(http://wordcampnl.org) organiseren, die bloggen over WordPress, die 
testen, enzovoort. Dankzij al die inzet en passie leeft WordPress! 

Mensen die willen meewerken aan WordPress kunnen op deze pagina terecht: 
http://codex.wordpress.org/Contributing_to_WordPress.

Het ontwikkeltraject van WordPress

De ontwikkeling van WordPress is te volgen op de roadmappagina van 
WordPress: http://WordPress.org/about/roadmap/. Vanaf versie 1 krijgt 
elke nieuwe release van WordPress de naam van een jazzmuzikant. Zo kreeg 
versie 1.2 de naam Mingus, vernoemd naar jazzmuzikant Charles Mingus. 
Versie 3.4 van WordPress heet Grant Green.

De opbouw van 
een WordPress-
website
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De opbouw van een WordPress-website

De architectuur van WordPress zit slim in elkaar, waardoor het een zeer 
flexibel en veelzijdig Content Management Systeem is.

De motor van WordPress
De motor van WordPress zorgt dat WordPress doet wat het moet doen. 
Voor de techneuten: WordPress werkt met php en Mysql. Regelmatig 
verschijnen er updates van de software die ontdekte fouten verhelpen en/
of nieuwe functionaliteiten bevatten. Deze updates kunnen automatisch 
of handmatig geïnstalleerd worden. Elke update geeft de motor een nieuw 
(hoger) versienummer. Dankzij deze nummering is heel snel te zien of een 
geïnstalleerde versie van WordPress up-to-date is. In hoofdstuk 14 wordt 
uitgelegd waar u dit kunt vinden en hoe u uw versie van WordPress bijwerkt.

De content – de inhoud
De inhoud van een site (berichten, pagina’s en reacties) slaat WordPress op 
in een speciale database. Hierdoor is de informatie over de inhoud strikt 
gescheiden van de motor, van de vormgeving en van de functionaliteit. Naast 
de berichten slaat WordPress ook andere informatie in deze database op, 
zoals reacties, links, gebruikers en diverse instellingen. 

Zet u WordPress in als website, dan zal de inhoud primair gevormd worden 
door pagina’s (pages). Begint u een weblog, dan wordt de inhoud primair 
gevormd door berichten (posts). Een combinatie van website en weblog is 
ook mogelijk.

Thema’s – het uiterlijk
Het uiterlijk van een WordPress-website of weblog wordt bepaald met een 
zogenaamd thema (theme). Een thema bestaat uit een collectie bestanden 
(template files) die er samen voor zorgen dat een website zijn unieke uiterlijk 
krijgt, zonder dat de onderliggende motor aangepast hoeft te worden. Voor 
de techneuten: een thema bestaat uit afbeeldingen, stylesheets en php-
bestanden. Dankzij de modulaire opbouw van WordPress is het kinderlijk 
eenvoudig om te wisselen tussen verschillende thema’s. Er zijn duizenden 
gratis thema’s beschikbaar, maar ook betaalde. Het is ook mogelijk om 
(zelf) bestaande thema’s aan te passen, of om een eigen thema op maat te 
laten maken.
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Plugins – extra functionaliteit
Met behulp van plugins kan de werking van de motor van WordPress uitgebreid 
worden. Denk aan complete webshops, fotoboeken, extra videofunctionali-
teit, twitter-connecties, polls, enzovoort. Ook van plugins verschijnen vaak 
updates die via het systeem vrij gemakkelijk bijgewerkt kunnen worden. Het 
aantal beschikbare plugins is enorm. Alleen al op de website van WordPress 
(http://WordPress.org/extend/plugins/) zijn meer dan 20.000 plugins te 
vinden. De meeste plugins zijn gratis, maar er zijn ook betaalde plugins.

De mogelijkheden van WordPress

Waar WordPress begon als weblogsoftware, gebruiken steeds meer websites 
WordPress als volwaardig Content Management Systeem (cms). Sterker 
nog: zo’n 74 procent van de WordPress-installaties wordt gebruikt om een 
website in combinatie met een weblog aan te sturen. De toepassingsmoge-
lijkheden van een website met WordPress als cms zijn enorm. Wat is zoal 
met WordPress mogelijk?

• weblog;
• presentatie website;
• nieuwssite;
• online magazine;
• webshop;
• fotoboek (gallery);
• sociaal netwerk platform;
• vacaturesite.

WordPress-sites

Hiernaast een willekeurige selectie van een aantal bekende en minder 
bekende Nederlandse (bovenste zes) en internationale (onderste zes) sites 
die met WordPress zijn gemaakt.

Zie ook: http://wordpress.org/showcase/.
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Froot 
http://www.froot.nl/ 

nrc.next nieuwsblog 
http://www.nrcnext.nl/ 

Autoblog.nl 
http://www.autoblog.nl/

Emerce 
http://www.emerce.nl/ 

PUUR* Verhuur en beheer 
http://www.puurverhuurenbeheer.nl/ 

Koopeenkussen.nl 
http://koopeenkussen.nl/ 

TechCrunch 
http://techcrunch.com/ 

Mashable 
http://mashable.com/

hMAG
http://www.h-mag.com/ 

Usain Bolt 
http://usainbolt.com/ 

The Next Web 
http://thenextweb.com/ 

Railteam 
http://www.railteam.co.uk/ 
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Interview Matt Mullenweg –    
Grondlegger van WordPress 
‘Geniet van de vrijheid en de eenvoud waarmee je kunt 
publiceren op je site of blog.’

Matt Mullenweg (1984) is de geestelijk vader van WordPress. Het 

vooraanstaande Business Week heeft Mullenweg tot een van de 

vijfentwintig meest invloedrijke mensen op het web bestempeld. 

In 2005 richtte Mullenweg het bedrijf Automattic op. Automattic 

heeft wereldwijd vijftig medewerkers, maar geen centraal kantoor. 

Er is een klein kantoor met zes of zeven medewerkers in Californië. 

Deze decentrale opzet staat symbool voor de ontwikkeling van 

WordPress. Wereldwijd werken er mensen aan mee.

Wie is Matt Mullenweg in het kort?
‘Ik ben geboren en getogen in Houston Texas. 

Hier ben ik ook met mijn werkzaamheden 

voor WordPress begonnen. Toen WordPress 

omvangrijker werd, ben ik verhuisd naar San 

Francisco. Na een aantal jaar heb ik het bedrijf 

Automattic opgericht, dat diensten levert die 

het internet beter maken.’

Had Mullenweg ooit bedacht dat WordPress 
zo succesvol zou kunnen worden?
‘Nee, dat heb ik nooit voorzien. Ik was eigenlijk 

alleen geïnteresseerd in blogsoftware voor 

mijn eigen website.’

Heeft het succes zijn plannen voor WordPress 
veranderd?
‘Nee, ik ben nog steeds vooral geïnteresseerd 

in zaken die mijn eigen site beter maken.’

Mullenweg is uitgeroepen tot een van de 
vijfentwintig meest invloedrijke mensen op 
internet. Wat doet dit met hem?
‘Ik denk er vrijwel nooit aan, totdat iemand 

erom vraagt in bijvoorbeeld een interview.’

Hoe denkt Mullenweg over commerciële 
aanbieders van WordPress-thema’s, plugins, 
enzovoort, die zich niet houden aan de gpl?
‘Dit soort bedrijven gaat in tegen de licentie 

van WordPress, waardoor ze illegaal bezig zijn. 

Daarnaast is het respectloos richting de pro-

grammeurs en de community van WordPress. 

Ze moeten er dus mee stoppen!’

Programmeert Mullenweg zelf nog aan Word-
Press?
‘Nee, ik werk eigenlijk alleen nog met mensen.’

Wat is de favoriete WordPress-site van Mul-
lenweg?
‘De beste lijst met WordPress-sites vind je hier: 

http://wordpress.org/showcase/.’

Matt Mullenweg
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Hoe zou het leven van Mullenweg eruitzien 
zonder WordPress?
‘Ik heb geen idee wat ik in dat geval met al 

mijn vrije tijd zou moeten doen.’

Mullenweg is de oprichter van de non-pro-
fitorganisatie WordPress.org. Daarnaast is 
Mullenweg commercieel betrokken bij zijn 
organisatie Automattic. Volgens sommigen 
zijn die belangen niet te verenigen. Wat vind 
Mullenweg van die kritiek?
‘Je hebt mensen die alles bekritiseren wat 

ik doe sinds ik met WordPress ben gestart. 

Het beste wat je in zo’n geval kunt doen, is 

je zo min mogelijk laten beïnvloeden door 

deze mensen. Ik wil mij vol overgave kun-

nen focussen op het maken van iets moois. 

Wanneer mogelijk neem ik de terechte kri-

tiek wel ter harte. Ik hoop dat mensen beide 

organisaties zullen beoordelen op de acties 

en het resultaat, in plaats van mogelijke theo-

retische problemen.’

Hoe zal WordPress zich de komende jaren 
ontwikkelen en wat kunnen we van Mullen-
weg verwachten de komende tijd?
‘Laat je verrassen :-)’ 

WordPress-tips van Mullenweg
1. ‘Geniet van de vrijheid en de eenvoud 

waarmee je kunt publiceren op je site of 

blog. Doe dit dan ook regelmatig.’

2. ‘Maak het makkelijk voor mensen om met 

je in contact te komen.’

3. ‘Zorg dat je WordPress-software up-to-date 

is en dat je dus altijd de laatste versie 

gebruikt. Hierdoor weet je zeker dat je 

het maximale uit WordPress haalt op een 

veilige manier.’
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A
aangepast menu 71
aanpasbaarheid 83
admin-omgeving 50-58
adverteren 213
afbeelding 160
Akismet 107, 224-225
ankertekst 148, 210
Artisteer 90
audio 165
authenticatiesleutel 236

B
back-up:

automatische ~ 189-191
~strategie 185
~ WordPress-website 183-191

BackupBuddy 190
BackWPup 191
berichten 137

~ bewerken 152
werken met ~ 135-167

bericht-tag 150
beveiliging 51, 235
Bie, Tanja de 87
Brachhold, Arne 200
budget 28-29, 81

C
caching 199, 240
call-2-action 208
checklist 84, 170, 194, 218
childthema 94
Christiaans, Leonoor 181
codering 82
Cold Coffee 101
comments 218
comment-spam 223
compatibiliteit 83
configuratiebestand 42
configureren:

algemene instellingen ~ 58
leesinstellingen ~ 62
media-instellingen ~ 65
menu’s ~ 70
permalinkinstellingen ~ 67
privacyinstellingen ~ 67
reactie-instellingen ~ 63
schrijfinstellingen ~ 60

Contact Form 7-plugin 171
content 18, 202

duplicate ~ 197
Content Management Systeem (CMS) 14
custom post types 153

Register

Wordpress.indd   251 08-10-12   13:35



Succesvol publiceren met WordPress252

D
dashboard 51
database 233
design 81, 89
Divine 90
doelgroep 202
domeinnaam 195
downloaden 25, 41
duplicate content 197

E
editor:

HTML-~ 160-167
visuele ~ 155-160

e-mailmarketing 213
embed media 157

F
Fast and Secure Contact Form-plugin 172
feeds 210
FileZilla 43
formulieren, werken met ~ 169-174
formulierplugin 170
ForSite Media 36
foutmeldingen 249
FTP-programma 43

G
galerij 163, 165
gebruikers:

~ beheren 178, 231
~ toevoegen 179
werken met ~ 177-180

Google AdWords 214
Google Analytics 111, 200
Gravity Forms 114, 174
Groot, Rutger 167

H
Hannink, Erno 30
header 95
Hello Dolly 107
Hoope, Christian ten 47
hosting 24, 31-36
hostingprestaties 248
hostingprovider 32, 248
HTML-editor 160-167

I
installatiebestand 41
intellectueel eigendom 29
interne links 210

K
keyword-analyse 203

L
laadtijd 199
landingspagina 214
licentiemodel 13
Ligthart, Dave 125
linkbuilding 209, 245
linkmarketing 245
links 232

interne ~ 210

M
Markup Validation Service 82
Matzko, Austin 189
mediabibliotheek 233
menu, aangepast ~ 71
META-data 140, 199, 205
more-tag 147-148
Mullenweg, Matt 12, 21
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tory 109, 111-112
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P
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~ attributen 140
~ bewerken 144
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parentthema 94
permalink 68-69
permalinkinstellingen 67, 70
phpMyAdmin 186, 188
pingbacks 150
plugins 19, 105-123
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betaalde ~ 113
configuratie~ 107, 116
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trackbacks 150
traffic 194, 208
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~ aanpassen 94
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twitter 244
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uitbesteding 29

V
valid thema 196
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VaultPress 190
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visuele editor 155-160
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Steeds meer bedrijven ontdekken WordPress als volwaardig content management systeem voor 
de realisatie en het beheer van professionele websites. Wereldwijd maakt nu al zo’n 20% van alle 
websites gebruik van WordPress. 

WordPress is gratis beschikbaar als open source. Iedereen kan mee ontwikkelen aan de krachtige 
motor. Hierdoor is er een actieve community ontstaan en zijn er veel (gratis) uitbreidingen en 
designs beschikbaar. Mede dankzij deze voordelen is WordPress een veelzijdig en uiterst populair 
publicatiesysteem geworden.

Succesvol publiceren met WordPress bevat niet alleen uitleg over de installatie, confi guratie en 
alle belangrijke onderdelen van WordPress, maar is ook voorzien van interessante interviews met 
gebruikers en ontwikkelaars uit de community. Zij vertellen wat echt belangrijk is en geven onmisbare 
tips! 

Het boek staat vol praktische informatie om met WordPress te starten en om alles uit WordPress te 
halen. Essentiële zaken als uitbesteden, installatie, thema’s, plugins, onderhoud en veiligheid komen 
uitgebreid aan de orde. Ook komt u te weten hoe u WordPress op de juiste manier optimaliseert voor 
zoekmachines. Deze tweede herziene editie van dit succesvolle boek is volledig geactualiseerd.

Dit boek is onmisbaar voor elk bedrijf dat een website of weblog wil (laten) realiseren met WordPress. 
Ook particulieren die professioneel aan de slag willen met een website of weblog, vinden alle 
informatie die zij nodig hebben om succesvol te publiceren met WordPress.

Auteur
Rogier Mostert is online marketingspecialist en eigenaar van het online marketingbureau Webmonnik.nl. 
In deze functie adviseert hij bedrijven hoe ze succesvoller kunnen worden met behulp van online 
marketing. Rogier heeft zo’n dertien ICT-gerelateerde boeken geschreven.

   Voor meer informatie: http://wp-boek.nl
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