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1. Voorwoord 
 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 

 

De Taskforce Website is opgestart in november 2016. De Taskforce bestaat uit twee oud-
secretarissen, Renske van der Steen en Floor van Dun. Verder nemen de huidige voorzitter, secretaris 
en penningmeester deel aan deze Taskforce, Els van Loo, Nina Pijpers en Jelle Gerritsma. 
 

Het proces dat de Taskforce doorlopen heeft bestaat tot nu toe uit de volgende aspecten. Ten eerste 
is er gekeken naar de mogelijkheden die de volgende website moet kunnen bieden. Vervolgens is de 
Taskforce op zoek gegaan naar verschillende opties voor partners voor de nieuwe website. Ten 
behoeve van deze zoektocht heeft de Taskforce inhoudelijke uitleg gevraagd aan een ICT-deskundige. 
Tenslotte is er een selectie gemaakt van de mogelijkheden. Deze selectie zal de Taskforce aan de ALV 
presenteren. 
 

De Taskforce hoopt dat de ALV op basis van dit verslag een voorkeur kan uitspreken over de opties. 
De Taskforce is uiteraard bereid vragen te beantwoorden en verduidelijking te bieden waar nodig is. 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 

De Taskforce Website 
 

Nina Pijpers 

Els van Loo 

Jelle Gerritsma 

Renske van der Steen 

Floor van Dun 

 

  



                Onderzoeksverslag Taskforce Website 

 

 
Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3   

Kamer A.00.05a     6525 HR Nijmegen 

Ma t/m do 10.30-15.30    024-361 25 88 

Vrij 10.30-14.00         www.spin-nijmegen.com 

info@spin-nijmegen.com      4 
 

2. Inhoudsvoorwaarden voor nieuwe website 
 
De Taskforce heeft eerst uitgezocht welke mogelijkheden de nieuwe website moet kunnen bieden. 
Zo zijn er een aantal noodzakelijkheden voor een nieuwe website die hier uitgelicht zullen worden. 
Eén van de redenen voor het bestuur om over te stappen naar een nieuwe website, is dat het huidige 
Content Management Systeem (het besturingssysteem, te weten Drupal) niet gebruiksvriendelijk is 
voor personen met een gemiddelde ICT-kennis en dat er relatief weinig zelfstandig aangepast kan 
worden aan de website. Voor de Taskforce is het dus ten eerste van belang dat de nieuwe website 
voorzien is van een gebruiksvriendelijk Content Management Systeem. Het is ten tweede van belang 
dat er op de nieuwe website een ledenbestand aanwezig is, of dat de website tenminste gekoppeld 
kan worden aan het ledenbestand in Conscribo. Er moet een link zijn naar de boekensite vanuit de 
nieuwe website. De Taskforce vindt het ook belangrijk dat er weer foto’s via de website te zien zijn 
van evenementen die plaatsgevonden hebben en dat er documenten kunnen worden geplaatst 
(alleen zichtbaar zijn voor leden). Met de huidige website is alleen inschrijven bij SPiN mogelijk, met 
de nieuwe website wil de Taskforce ook graag een online uitschrijf systeem implementeren. 
Tenslotte vindt de Taskforce het uiteraard belangrijk dat de nieuwe website weer tweetalig zal zijn. 
 

Op dit moment loopt er een contract met DualBrands. De servicekosten bedragen per kwartaal 
€72,60. De kosten voor de hosting bedragen per kwartaal €24,20 en de kosten voor hosting 
supplement bedragen per kwartaal €6,05. De tarieven van de werkzaamheden per uur verschillen op 
basis van prioriteit. Periodiek onderhoud is gratis. Correctieve werkzaamheden en 
revisiewerkzaamheden bedragen de volgende kosten:  
 

 Uurtarief Prioriteit 

Mini verzoeken (< 30 minuten) €0 Laag 

Laag €42,35 Laag 

Standaard €48,40 Normaal 

Hoog €54,45 Hoog 

 

Alle bedragen die genoemd worden in dit stuk zijn inclusief BTW.  
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3. Uitleg begrippen 
 
Allereerst zullen een aantal begrippen worden uitgelegd.  
Er zijn een aantal verschillende types. Deze zullen uitgelegd worden onder het kopje ‘type’. Zo heb je 
de types: webdesigner, webdeveloper en webmaster. Een webdesigner zal onze ideeën, inclusief 
onze wensen en doelen vertalen in een visueel concept. Een webdesigner maakt de grafische 
aspecten van ons design en kiest een juiste layout. Een webdeveloper zal een goed functionerende 
website creëren met de juiste codes. Daarnaast zorgt deze ervoor dat onze website goed ingelezen 
kan worden door zoekmachines. Een webmaster zorgt voor de content van de website. Ook zal de 
website worden onderhouden, worden problemen opgeloste en wordt de content up-to-date 
gebracht. 
 
Een Content Management System (CMS) is een systeem dat wordt gebruik om de inhoud (content) 
van een website te beheren, ook wel een besturingssysteem genoemd. Zo maakt DualBrands 
bijvoorbeeld gebruik van Drupal. Een ander voorbeeld van een Content Management System is 
WordPress. WordPress heeft veel kant-en-klare mogelijkheden om een website te maken. Daarnaast 
zijn er ook veel uitbreidingen mogelijk waarmee allerlei nieuwe functionaliteiten toegevoegd kunnen 
worden. WordPress blijkt uit ervaring van andere verenigingen gebruiksvriendelijk.  
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4. Genkgo (Verenigingenweb) 
 
Bij deze optie zal Genkgo een gehele site voor SPiN bouwen, deze wordt dan op maat gemaakt en 
precies op de wensen van SPiN afgesteld. Hierbij zal Genkgo er verder voor zorgen dat de site 
draaiende blijft en bij kleine veranderingen kunnen er kosteloos aanpassingen worden gemaakt. 
Genkgo bouwt de site, zodat het bestuur in de toekomst heel makkelijk zelf dingen kan aanpassen, zo 
kunnen er door het bestuur tekstuele aanpassingen worden gemaakt maar kan het bestuur ook zelf 
pagina’s toevoegen. 
De website ontworpen door Genkgo zal compatibel zijn voor smartphones en tablets.  
  
Type 

Genkgo is zowel een webmaster, webdeveloper als webdesigner. Dit houdt in dat Genkgo de website 
ontwerpt (aan de hand van de wensen van SPiN), in elkaar zet en onderhoudt.  
 

Service 

Genkgo zal gebruik maken van een servicecontract, deze zal één jaar lopen en wordt stilzwijgend 
verlengd. Hierbij zal na de productiefase een uurtarief worden gehanteerd. Een design verandering, 
denk hierbij aan een geheel nieuwe stijl van de website, zal €84,70 per uur in rekening worden 
gebracht. Voor programmeur veranderingen, welke volgens Genkgo nog nooit zijn voorgekomen bij 
verenigingen, zal €108,90 per uur in rekening worden gebracht. Fouten na de productiefase worden 
kosteloos door Genkgo opgelost.  
 

Mogelijkheden voor inhoud 

Genkgo kan alles op de site zetten wat SPiN nodig heeft, dit doen zij door modules. Bij Genkgo schaf 
je een aantal dingen aan die nodig zijn om de website draaiende te houden, maar komen er geen 
kosten voor extra functies zoals tweetaligheid of agenda bij kijken. Omdat ze de site helemaal op 
maat maken voor SPiN zal dan ook elke mogelijkheid die SPiN nodig heeft terug te vinden zijn op de 
site.   
 

Kosten 

De kosten bij Genkgo kunnen worden gevonden in onderstaande tabel. 
 

Ledenadministratie €18,15 (maandelijks) 

Website hosting €22,99 (maandelijks) 

(Nieuwsbrieven) (€18,15 (maandelijks)) 

Eenmalig site bouwen €4840  

Totaal Eenmalig €4840 en maandelijks €41,14 (€59,29) 
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Voordelen 

Het grootste voordeel van Genkgo is dat het een webmaster is die gericht is op verenigingen, ze 
weten wat de structuur van een vereniging is en wat ze nodig hebben. BeeVee Nijmegen 
(Studievereniging Biologie) maakt ook gebruik van Genkgo, tot op heden zijn zij zeer te spreken over 
de samenwerking met Genkgo.  
 

Nadelen 

Genkgo is een een duurdere optie dan andere opties bekeken door de Taskforce.  
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5. Best4u 
 
Deze optie houdt in dat Best4u de gehele website op maat in elkaar zet voor SPiN en hierbij de 
website vormgeeft aan de hand van de wensen van SPiN. Best4u zal zorgen dat de website draaiende 
blijft en kleine aanpassingen kunnen kosteloos worden verricht. Best4u bouwt de site, vervolgens 
kan het bestuur in de toekomst gemakkelijk zelf aanpassingen verrichten door middel van 
WordPress. De website zal compatibel zijn voor smartphones en tablets.  
Best4u zal voor de werkelijke productie van de website wireframes maken, dit zijn een soort 
bouwtekeningen van de website. De vorming van deze wireframes kost €605. Met deze wireframes 
kan naar andere partijen worden gestapt om te vragen of zij de verdere productie van de website 
goedkoper bieden. Wanneer ervoor wordt gekozen de productie van de website voort te zetten bij 
Best4u, wordt €605 korting op het uiteindelijke bedrag verrekend.  
Best4u zal voor het lanceren van de nieuwe website een dummy-website maken. Hierop kunnen het 
bestuur en de taskforce alle functies uitproberen alvorens de website daadwerkelijk in gebruik te 
nemen.  
 
Type 
Best4u is zowel een webmaster, webdeveloper als webdesigner. Ook biedt Best4u hosting met 
onbeperkt e-mail gebruik.  
 
Service 
Best4u zal gebruik maken van een eenjarig lopend servicecontract, hierbij zal na de productiefase 
een uurtarief worden gehanteerd van €78,65 per uur. Voor kleine aanpassingen zullen geen kosten in 
rekening worden gebracht. Onder dit contract vallen ook de beveiliging, back-up en webhosting. Het 
bestuur zal in staat zijn veel aanpassingen aan de website zelf te verrichten, aangezien de 
besturingssyteem WordPress makkelijk in gebruik is en vele opties biedt. Fouten na de productiefase 
worden kosteloos door Best4u opgelost.  
 
Mogelijkheden voor inhoud 
Best4u kan alle mogelijkheden die SPiN nodig heeft voor haar website in de website verwerken. Extra 
kosten zullen moeten worden gemaakt voor tweetaligheid, het ledenbestand en eventueel voor een 
online betaalmodule. Aangezien de website op maat wordt gemaakt, zijn alle overige benodigde 
opties opgenomen in de verkregen offerte.  
 
Kosten  
Voor toekomstige aanpassingen hanteert Best4u een uurtarief van €78,65. Verder worden vaste 
kosten van €39,92 per maand in rekening gebracht voor WordPress hosting en een Support Pakket. 
Het Support Pakket houdt in dat kleine aanpassingen kosteloos worden gedaan en standaard 
onderhoud aan de website zal worden gedaan.  
Voor het ontwerpen van de website op maat zullen de volgende eenmalige kosten in rekening 
gebracht.  
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Mogelijkheden Kosten 

Ontwerpen en bouwen van de website €2055,79 

Multi-linguale plugin €361,79 

Members plugin voor ledenbeheer €482,79 

(Instellen van betalingsmodule) (€157,30) 

Totaal €2900,37 (€3057,67) 

 
Voordelen 
Best4u biedt een website op maat voor een relatief lage prijs. Door het gebruik van de cms 
WordPress zal het gemakkelijk zijn voor toekomstige besturen om zelf aanpassingen aan de website 
te verrichten. Een ander voordeel is dat Best4u ervaring heeft met het vormgeven van een website 
voor een studievereniging, zij werken samen met D.S.K., de studievereniging diergeneeskunde in 
Utrecht. D.S.K. evalueert de service van Best4u als goed. 
 
Nadelen 
Best4u is niet specifiek gericht op verenigingen zoals Genkgo. Zij zullen daarom minder ervaring 
hebben met de functionaliteiten benodigd voor een verenigingen-website. Ook biedt Best4u geen 
nieuwsbrief module. Het uurtarief gehanteerd door Best4u is redelijk hoog.  
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6. Uw Webmaster 
 
Voor Uw Webmaster geldt in principe hetzelfde als voor Genkgo en Best4u. Uw Webmaster kan een 
website op maat bouwen voor SPiN, ervoor zorgen dat de site draaiende blijft en bij kleine 
veranderingen kunnen er kosteloos aanpassingen worden gemaakt. Het bestuur kan in de toekomst 
makkelijk zelf dingen kan aanpassen door het gebruik van WordPress. 
 
Type 
Uw Webmaster is zowel een webmaster, webdeveloper als webdesigner. Uw Webmaster biedt ook 
hosting. 
 
Service 
Een deel van het webbeheer kan bij Uw Webmaster worden geautomatiseerd, zoals het maken van 
back-ups. Uw Webmaster sluit in principe geen servicecontract af, maar ze zijn wel bereikbaar voor 
vragen of aanpassingen en ze geven zoveel mogelijk uitleg en informatie zodat er zelf veel kosteloos 
kan worden aangepast. 
 
Mogelijkheden voor inhoud 
De website kan op maat worden gemaakt, dus in principe is alles mogelijk. Voor een aantal opties 
zullen extra kosten moeten worden betaald, die zijn te vinden in onderstaande tabel. 
Deze kosten zijn gebaseerd op een eenvoudig ontwerp van de website. Dit houdt in dat er websites 
als voorbeeld en overige instructies/voorkeuren kunnen worden gegeven waarop het nieuwe design 
wordt gebaseerd. Mocht SPiN een geavanceerder ontwerp willen, kunnen de kosten hoger uitvallen. 
Dit is van toepassing als Uw Webmaster zelf het design in elkaar moet zetten. Voor SPiN zal een 
eenvoudig ontwerp waarschijnlijk voldoen. De website zal mobielvriendelijk in elkaar gezet worden. 
 
Kosten 
Als er door een jaar heen kleine aanpassingen moeten worden gedaan aan de website verwerken ze 
die kosteloos, bij grotere aanpassingen of aanpassingen die hadden kunnen worden voorzien 
brengen ze €50,82 per uur in rekening. 
Voor hosting brengt Uw Webmaster €35,09 per jaar in rekening. Voor het bouwen van de website is 
de volgende offerte opgesteld: 
 

Omschrijving Prijs 

Website met een CMS-systeem waardoor teksten en menu-items toegevoegd 
kunnen worden 

€719,95 

Slider op de homepagina met meerdere klikbare afbeeldingen €56,87 

Lijst met agenda-items met een link naar een pagina van een item. Deze pagina €113,74 



                Onderzoeksverslag Taskforce Website 

 

 
Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3   

Kamer A.00.05a     6525 HR Nijmegen 

Ma t/m do 10.30-15.30    024-361 25 88 

Vrij 10.30-14.00         www.spin-nijmegen.com 

info@spin-nijmegen.com      11 
 

heeft een titel, tekst, afbeelding en een plugin van Eventix 

Blok met sponsoren. Bij een sponsor kan je een afbeelding en een link 
toevoegen. 

€28,44 

Website in twee talen kunnen vertalen €42,65 

Leden kunnen geïmporteerd worden door middel van een excel-bestand van 
Conscribo 

€113,74 

Leden krijgen extra pagina’s te zien als ze zijn ingelogd. Deze pagina’s kunnen 
naast teksten ook afbeeldingen en documenten bevatten. 

€113,74 

Totaal incl. BTW €1209,13 

 
Voordelen 
Net als Genkgo en Best4u kan de website bij Uw Webmaster op maat worden gemaakt en kan 
WordPress worden geïmplementeerd. Wat Uw Webmaster onderscheidt van de anderen is dat ze 
veruit de goedkoopste zijn. Zowel de eenmalige opstartkosten als het uurtarief zijn lager dan die van 
Genkgo en Best4u. 
 
Nadelen 
Het grootste nadeel van Uw Webmaster is dat er geen servicecontract wordt afgesloten. Ondanks 
dat ze wel bereikbaar zijn voor problemen en vragen geeft dit geen garantie voor een wederkerige 
samenwerking, in tegenstelling tot Genkgo en Best4u. 
Daarnaast is Uw Webmaster niet specifiek gericht op vereniging, waardoor ze minder ervaring zullen 
hebben met de functionaliteiten benodigd voor een verenigingen-website. 
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7. MooiOnline 
 
Deze optie bestaat uit een combinatie tussen zelf de website vormgeven en hem laten vormgeven 
door MooiOnline. Het bestuur en de Taskforce kunnen een template kiezen uit een paar opties bij 
MooiOnline, die zal worden gemaakt. Vervolgens kan het bestuur de gehele website zelf vormgeven 
met behulp van het besturingssysteem WordPress en door gebruik te maken van de template. Om te 
zorgen dat men zelf aan de slag kan gaan met het vormgeven van de website, levert MooiOnline 
instructiefilmpjes voor WordPress. Voor wijzigingen en instellingen die zelf niet kunnen worden 
gedaan via WordPress hanteert MooiOnline een vaste prijs per optie of wordt het uurtarief 
gehanteerd. Ook kan MooiOnline de website verder vormgeven of in de toekomst aanpassingen 
maken, hierbij zal een uurtarief worden gehanteerd. Hiervoor kan eventueel een servicecontract 
worden afgesloten.  
De website gecreëerd door MooiOnline zal compatibel zijn voor smartphones en tablets.  
 
Type 
MooiOnline is in principe een webdeveloper, maar er zijn ook mogelijkheden om te functioneren als 
webmaster. Ook functioneert MooiOnline als host.  
 
Service 
MooiOnline biedt mogelijkheden tot een servicecontract waarbij een uurtarief zal worden 
gehanteerd. Echter zal weinig service nodig zijn, aangezien vrijwel alle aanpassingen aan de website 
zelf kunnen worden voldaan.  
 
Mogelijkheden voor inhoud 
MooiOnline biedt verschillende opties voor de inhoud van de site, per optie worden aparte kosten in 
rekening gebracht (zie sectie ‘Kosten’). Meertaligheid, in- en uitschrijfformulieren, een beveiligd deel 
voor actieve leden en een agenda zijn opties die in de website moeten worden ingebouwd. Optioneel 
kunnen hier nog een betaalmodule voor het inschrijven voor activiteiten en een nieuwsbriefsysteem 
aan worden toegevoegd.   
Een koppeling met het ledenbestand Conscribo is ook mogelijk, hiervoor zal het uurtarief in rekening 
worden gebracht.  
 
Kosten 
MooiOnline brengt eenmalig €301,29 in rekening voor het in elkaar zetten van een template. Daar 
komen nog extra kosten bij voor verschillende opties en mogelijkheden.  
 

Mogelijkheid Kosten 

Template €301,29 
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Meertaligheid €151,25 

Geavanceerde formulieren (inschrijfformulieren) €90,75 

Beveiligd deel €151,25 

Agenda €151,25 

(Betaalmodule) (€235,95) 

(Nieuwsbriefsysteem) (€181,50) 

Totaal eenmalige kosten €845,79 
(€1263,24) 

 
Hier komen nog extra kosten bovenop voor het linken van de website aan Conscribo. 
Wanneer MooiOnline de website host, bestaat de mogelijkheid om vijf e-mailadressen op deze 
domeinnaam aan te maken. Per emailadres extra wordt een bedrag van €3,03 per jaar in rekening 
gebracht. Momenteel heeft SPiN ongeveer 40 e-mailadressen in gebruik. Jaarlijks zal voor 35 e-
mailadressen betaald moeten worden, wat uitkomt op €105,88 per jaar.  
MooiOnline hanteert een uurtarief van €66,55 per uur voor verdere service.  
 
Voordelen 
Het grootste voordeel van deze partner is dat de website bijna volledig zelf kan worden 
vormgegeven. Verder is het in elkaar laten zetten van de template relatief goedkoop en kunnen 
vrijwel alle toekomstige aanpassingen zelf worden gedaan. Hierdoor zijn de eenmalige kosten en de 
toekomstige kosten relatief laag.  
 
Nadelen 
De website wordt niet op maat gemaakt, het zal het bestuur en de Taskforce veel tijd kosten om een 
goede website in elkaar te zetten. Wanneer de website door MooiOnline zal worden vormgegeven, is 
niet duidelijk wat de kosten daarvan zullen zijn aangezien deze betaling op uurbasis gebeurt.  
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8. Freelancer  
 
Deze optie houdt in dat er een persoon wordt ingehuurd die op freelance basis werkt als 
webdesigner en/of webdeveloper. Hij of zij helpt dan met het ontwerpen van de website en zal ook 
de website gaan bouwen. Veel freelancers hebben ervaring met WordPress. Daarnaast hebben de 
meeste freelancers ook ervaring met andere Content Management Systemen (zoals Drupal of 
Joomla) en hoeft er niet per se voor WordPress te worden gekozen.  
 

Type 

Het gaat hier om freelance webdesigners en webdevelopers, die alleen worden ingehuurd om de 
website te ontwerpen en te bouwen. Het beheer van de website zal daarna dus volledig in handen 
van de vereniging liggen. Voor eventuele grote aanpassingen aan de website in de toekomst zou 
weer een freelancer ingehuurd kunnen worden.   
 

Service 

Op dit moment is er contact geweest met twee freelancers, Marc Kuiper van MK-Designs en Hilbert 
Mostert. Marc Kuiper is zowel een webdesigner als een webdeveloper en maakt gebruik van 
WordPress. Na het eerste gesprek zal de structuur van de website bepaald worden, daarna zal er een 
visueel ontwerp gemaakt worden. Vervolgens zal het ontwerp omgezet worden in een werkende 
WordPress website en zal de website getest worden.  
Hilbert Mostert betreft alleen een webdeveloper, hier zou dus nog een aparte webdesigner bij 
gezocht moeten worden. Deze zal dan het ontwerp aanleveren bij de webdeveloper, waarna de 
webdeveloper de website kan gaan bouwen. Ook deze freelancer werkt voornamelijk met 
WordPress.  
Beide freelancers bieden geen hosting aan. De website zou dus ergens anders gehost moeten 
worden. Hilbert Mostert heeft de suggestie gedaan om de website in ieder geval te hosten bij een 
bekend bedrijf. Bekende Nederlandse organisaties zijn bijvoorbeeld Antagonist en Hostnet. 
 
Mogelijkheden voor inhoud 

Doordat er bij deze optie gezocht kan worden naar een freelancer die alle wensen van het bestuur 
voor de inhoud kan realiseren, is alles hierbij in principe mogelijk. De mogelijkheden voor de inhoud 
die op dit moment besproken zijn met de freelancers, zijn een inlogomgeving (waarbij de website 
automatisch meer dingen laat zien als iemand is ingelogd), inschrijven en uitschrijven als lid, link naar 
de boekenverkoop, link naar kaartverkoop, fotoalbum, eventueel een nieuwsbriefmodule, aanpassen 
personalia leden, evenementenkalender, meertaligheid, het plaatsen van documenten op de 
website, het plaatsen van video's en een banner. Ook de link met het huidige ledenadministratie 
systeem Conscribo is besproken met de freelancers en ook dit is mogelijk.  
 

Kosten 

Marc Kuiper geeft aan dat de kosten zullen te komen liggen tussen de €7260 en de €9075. Hilbert 
Mostert stelt voor om hem in totaal in te huren voor 60 uur en geeft aan dat de kosten komen te 
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liggen rond de €3704,44. Hier moet nog wel een aparte webdesigner bij gezocht worden. Ook heeft 
hij aangeboden een workshop van 2 uur te geven over het bijhouden van de content, voor €50 per 
uur. Dit is echter een indicatie van hoe de kosten eruit zouden kunnen komen te zien. Als deze 
mogelijkheid gekozen wordt kan er contact opgenomen worden met verschillende freelancers en kan 
hieruit de beste optie gekozen worden. Daarnaast zullen er nog kosten voor de hosting van de 
website bijkomen. Bij Antagonist kan dit voor €6,24 per maand (inclusief e-mail) en bij Hostnet kan 
dit voor €7,50 per maand (inclusief e-mail).  
 

Voordelen 

Een voordeel van een freelancer is dat deze kan ondersteunen in het ontwerpen van de website en 
de website voor de vereniging kan bouwen, waarbij rekening gehouden kan worden met de wensen. 
Op de website van WordPress staat vermeld dat als men alles uit WordPress wilt halen, men zich zal 
moeten verdiepen in onder andere HTML. Als er een freelancer ingehuurd wordt is dit niet nodig. Het 
bestuur kan daarna zelf makkelijk dingen aanpassen aan de website, WordPress is namelijk een zeer 
gebruiksvriendelijk programma. Daarnaast zit je niet vast aan een partner. Er is veel flexibiliteit, in 
principe zou er met verschillende freelancers gewerkt kunnen worden aan de website die allemaal 
weer een verschillende bijdrage kunnen leveren. Ten slotte zijn er als de website klaar is geen kosten 
meer aan het beheer van de website (alleen kosten voor de hosting) en aan webmasters. Het bestuur 
zal dus zelfstandig dingen kunnen aanpassen aan de website zonder dat hierbij weer een offerte aan 
moet worden gevraagd bij een webmaster en hier weer (hoge) uurtarieven aan verbonden zitten. Dit 
is echter wel afhankelijk van hoe technisch de aanpassingen aan de website zijn en de technische 
kennis van het bestuur.  
 

Nadelen 

Een nadeel hierbij is dan ook dat het beheer in handen van het bestuur komt te liggen. Als er 
problemen met de website zijn is er dus geen webmaster waar contact mee opgenomen kan worden. 
Een goede optie hierbij zou kunnen zijn om één of twee bestuursleden een cursus WordPress te 
laten volgen waarbij de focus ligt op het beheren, onderhouden en beveiligen van de website. Dit 
soort cursussen worden aangeboden door verschillende instellingen en worden één-op-één of in 
kleine groepen gegeven. Na afloop is er vaak nog naslagwerk beschikbaar en bieden de bedrijven 
nazorg of technische ondersteuning voor een bepaalde termijn. Dit zal ongeveer €300 per persoon 
kosten. Eventueel zouden twee bestuursleden deze cursus kunnen volgen zodat er overlegd kan 
worden en de verantwoordelijkheid niet bij één persoon ligt. 
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9. Overzicht 
 
Hieronder volgt een klein overzicht van de besproken opties.  

Partner Eenmalige 
kosten 

Servicekosten Voordeel Nadeel 

1. Genkgo €4840 €84,70 per uur voor 
design. 
€108,90 per uur voor 
programmateur. 
€41,14 maandelijks. 

Gericht op 
verenigingen, 
BeeVee 
evalueert het 
positief. 

Gebruikt een 
onbekend systeem 
en is duurder dan 
andere 
webmasters. 

2. Best4u €2900,37 €78,65 per uur.  
€39,92 maandelijks.  

Webmaster met 
servicecontract 
en WordPress. 

Niet specifiek 
gericht op 
verenigingen, hoog 
uurtarief.  

3. Uw Webmaster €1209,13 €50,82 per uur. 
€35,09 per jaar voor 
hosting. 

Goedkope 
website met 
WordPress. 

Geen 
servicecontract en 
niet specifiek 
gericht op 
verenigingen. 

4. MooiOnline €845,97 €66,55 per uur. 
€87,50 per jaar voor 
hosting en email-
adressen. 

Vrijwel alles kan 
zelf worden 
aangepast met 
WordPress. 

Het kost veel tijd 
om de website 
vorm te geven.  

5. Freelancer Verschilt 
per 
freelancer 
 
Marc 
Kuiper: 
€7260 - 
€9075 
 
Hilbert 
Mostert: 
€3704,44 

Alleen hostingkosten: 
rond de €7 per 
maand. 

Flexibiliteit, zit 
niet vast aan een 
contract en geen 
kosten aan 
beheer website. 

Beheer website 
volledig in handen 
van bestuur. 
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10. Nawoord 

 
Geachte Algemene Ledenvergadering,  
 
 
U heeft zojuist een overzicht gekregen van de mogelijkheden die de Taskforce uitgezocht heeft voor 
de nieuwe website. De Taskforce wil graag haar voorkeur uitspreken voor een optie.  
 
De voorkeur van de Taskforce gaat uit naar een partner die de website op maat maakt. Hierbij kiest 
de Taskforce liever niet voor een freelancer omdat die geen vaste service biedt. Verder gaat de 
voorkeur uit naar het gebruik van het Content Management System WordPress. Na deze voorkeuren 
blijven de opties ‘Uw Webmaster’ en ‘Best4u’ over. Uw Webmaster biedt geen servicecontract 
waardoor de service minder betrouwbaar is. Best4u hanteert echter een redelijk hoog uurtarief. 
Best4u blijkt echter wel goede service te bieden en is goed bereikbaar volgens Studievereniging 
D.S.K. in Utrecht. De ICT deskundige adviseerde ook een webmaster die gebruik maakt van 
WordPress. De uiteindelijke voorkeur van de Taskforce gaat uit naar Best4u. Deze biedt namelijk de 
beste service in combinatie met een website op maat en het gebruik van WordPress. 
 
Tenslotte wil het bestuur Renske van der Steen en Floor van Dun bedanken voor hun deelname aan 
de Taskforce tot zover. Het is prettig om met twee oud-secretarissen samen te werken in de 
Taskforce Website.  
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

De Taskforce Website 
 

Nina Pijpers 

Els van Loo 

Jelle Gerritsma 

Renske van der Steen 

Floor van Dun 
 
 
 


