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Wat zijn de veiligheidsrisico’s van WordPress? 
WordPress is niet alleen populair bij gebruikers. Ook hackers zijn er om allerlei 
redenen gek op. Het grootste veiligheidsrisico ligt niet in WordPress zelf, maar in 
de manier waarop de beheerders ermee omgaan. Daarom krijg je in deze les een 
groot aantal nuttige tips. Tips die je helpen om jouw WordPress website veilig te 
maken en te houden. Dat betekent niet dat jouw website nooit meer gehackt zou 
kunnen worden, maar het maakt de kans dat zoiets gebeurt wel een heel stuk 
kleiner.  
 
Wie zou mijn website willen hacken? 
Je hebt niet zoveel bezoekers en je denkt dat een hacker niet is geïnteresseerd in 
jouw website. Nou, vergeet het maar!   
 
De content is inderdaad vaak niet waar het een hacker om te doen is. Ze hebben 
hele andere redenen om ook jouw website eens aan een onderzoek te 
onderwerpen. Want als een website eenmaal is gehackt, kan die worden gebruikt 
voor het verspreiden van malware, het plaatsen van links naar andere sites, als 
middel om DDOS 
aanvallen uit te voeren of 
om spam te versturen. En 
dit overzicht is 
ongetwijfeld nog lang niet 
compleet, maar onthoud 
dit:  
 
Elke website die gekraakt 
KAN worden ZAL op enig moment worden gekraakt  
(de wet van Murphy).  
 
Alle reden dus om wel degelijk even stil te staan bij de beveiliging van jouw 
website.  
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Hoe (on)veilig is WordPress ? 
Er wordt wat afgekletst over de veiligheid van WordPress. Er zijn mensen die 
WordPress links laten liggen vanwege vermeende veiligheidsproblemen. Maar is 
dat wel terecht?  Als je je een klein beetje verdiept in de materie komt je al snel 
tot een andere conclusie. Wat overigens niet betekent dat je je over de veiligheid 
van jouw WordPress website geen zorgen hoeft te maken. 
 
Er zijn een paar zaken waar je aan moet denken voordat je aan een website gaat 
beginnen: 

1. Kies een betrouwbare hostingprovider 
2. Scherm dataverkeer af met een SSL-certificaat 

 
Kies een betrouwbare hostingprovider 
Je kunt hostingpakketten vinden van een paar dubbeltjes tot een paar honderd 
euro per maand. En het is niet eens zo dat de prijs recht evenredig is aan de 
geleverde kwaliteit. Een goede provider hoeft geen vermogen te kosten, maar 
goedkoop is wel heel vaak duurkoop. Neem de tijd om een provider uit te zoeken 
die past bij wat je nodig hebt. 

 
Het is erg verleidelijk om je website gewoon 
op WordPress.com te plaatsen. In een paar 
minuten heb je je ingeschreven en kun je 
aan de slag met een eenvoudig blog. Daar is 
niks mis mee, MAAR…. houdt er wel 
rekening mee dat als je iets meer 
functionaliteit wil en er echt een goede 

website van wilt maken, je op WordPress.com heel erg beperkt bent. Je hebt niet 
de mogelijkheid om Plug-ins toe te voegen. Je moet het dus doen met wat er 
standaard al staat. 
 
 
  

http://www.wordpress.com/
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Ook heb je geen uitgebreide keuze in templates. Je kunt niet zomaar elke 
template op een WordPress.com site zetten. Ons advies is dus om je 
website NIET op WordPress.com te zetten. 
 
Keuzecriteria voor het selecteren van een hostingprovider 
Vraag het aan wie je wilt, iedereen heeft zo zijn of haar eigen voorkeuren als het 
gaat om de allerbeste WordPress hostingprovider. Het is enerzijds een kwestie 
van het beschikbare budget, anderzijds een combinatie van factoren, zoals 
behoefte aan opslagcapaciteit en het te verwachten aantal bezoekers 
(dataverkeer). Je moet er ook voor zorgen dat je een provider kiest, die zich heeft 
gespecialiseerd in het beheren van Wordpress websites en aantoonbaar méér 
doet aan beveiliging dan de meeste anderen. Het helpt ook als jouw provider in 
staat en bereid is om jou te helpen als je onverhoopt toch in de problemen zou 
komen met jouw website. De toegankelijkheid en de deskundigheid van mensen 
aan de helpdesk is dus ook een belangrijk issue.  
 
Kies ook altijd een hostingprovider waar je meer dan één website op een account 
kunt zetten. Dit kan je aanzienlijk in kosten gaan schelen als je meerdere sites 
wilt maken. En nu denk je misschien dat je dat nooit wilt. Maar stel dat je een 
nieuwe site wilt ontwikkelen maar de oude nog online wilt laten staan….. 
Tenslotte is het ook heel handig als je bij jouw provider WordPress kunt 
installeren met 1 klik op de knop. 
 
Mijn advies 
Ik kan – op grond van mijn eigen ervaringen - 
Siteground van harte aanbevelen. Niet heel 
goedkoop, maar wel erg goed. Voor de meeste 
organisaties zal het GrowBig plan een prima 
keuze zijn. Dat kost ongeveer 23 euro per maand, maar als je je voor drie jaar 
durft vast te leggen, krijg je een flinke korting en betaal je de eerste 36 maanden 
nog geen tientje per maand. Je krijgt dan 20Gb aan dataopslag en voldoende 
transportcapaciteit voor ongeveer 25.000 bezoekers per maand. Is dat nog te 
weinig, dan kun je ook gaan voor het GoGeek plan met 40Gb aan opslag en plm. 
100.000 bezoekers per maand.  

https://www.siteground.com/wordpress-hosting.htm
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Uiteraard zijn er meer goede providers.  Zoek je een provider binnen Nederland, 
dan zou ik voor Saavii gaan. Die staat ook erg goed bekend. Heb je weinig 
budget, dan kun je ook naar Mijndomein. Dat is nog enigszins veilig, maar je mist 
toch ook wel wat zaken die bij de echt goede providers standaard zijn. 
 
Installeer een SSL-certificaat 
Dit zorgt ervoor dat via de website verstuurde data (dus ook je inloggegevens) 
versleuteld worden verstuurd. Je kunt je provider vragen om je hierbij te helpen.  
Bij Siteground is de installatie van een SSL-certificaat via een druk op de knop te 
realiseren. Je kunt tegenwoordig niet meer zonder een SSL-certificaat. In de 
eerste plaats omdat er persoonsgegevens (denk aan gebruikersnaam en 
wachtwoord) over de lijn gaan. Maar ook omdat Google websites zonder 
certificaat ronduit discrimineert. Je komt dan (veel) lager in de zoekresultaten te 
staan.  Ook zullen mensen die hun naam en adres op je site achterlaten niet blij 
met je zijn als je geen SSL-certificaat hanteert. 
 
Hoe gaat een hacker te werk? 
Eigenlijk kun je hier een heel eigen onderwerp van maken. Het komt erop neer 
dat een hacker veel manieren heeft om informatie over de beveiliging van jouw 
website te achterhalen. Deze kennis wordt dan gebruikt om de zwakke plekken 
in de verdediging te vinden en zo binnen te komen. En als al die slimmigheid niet 
werkt, dan is er nog de ‘Brute Force‘ attack.  
 

 

https://www.savvii.com/
https://mijndomein.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brute_force_(methode)
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De hacker zet een programma aan het werk om elke denkbare combinatie van 
letters en tekens uit te proberen, totdat ie jouw wachtwoord te pakken heeft. 
Kies dus ALTIJD een lastig te raden wachtwoord. Kies ook NOOIT een 
wachtwoord dat gewoon in het woordenboek staat. Want in dat geval is de kans 
op een kraak veel groter dan wanneer je een sterk wachtwoord kiest.  Met een 
zogenaamde ‘dictionary attack’ loopt de hacker gewoon alle mogelijkheden van 
het woordenboek af. Als hij dan de aanval via meerdere computers laat verlopen, 
kost het achterhalen van jouw wachtwoord hooguit een paar dagen. 
 
Gebruik sterke wachtwoorden 
De gebruikers zijn altijd de zwakste schakel. Als een hacker op een simpele 
manier achter een wachtwoord kan komen, is ie binnen. Zorg er dus voor dat 
een wachtwoord persoonlijk is en blijft.  
Gebruik altijd een sterk wachtwoord, dat 
bestaat uit een min of meer willekeurige 
combinatie van tenminste 8, maar liever 
nog wat meer (hoofd- en kleine) letters, 
cijfers en leestekens.  
Hoe sterk zijn jouw wachtwoorden?  
Volg de volgende regels om tot een veilig 
wachtwoord te komen: 

1. Kies een wachtwoord dat lang 
genoeg is (méér dan 8 tekens) 

2. Combineer letters/cijfers/leestekens  
3. Vermijd het gebruik van namen of 

bestaande woorden 
4. Hergebruik je wachtwoorden niet 
5. Verander af en toe je wachtwoord 
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Hoe maak je een sterk wachtwoord? 
Simpel. Gebruik de ingebouwde 
Passwordgenerator. Die wachtwoorden 
zijn niet zomaar te achterhalen, maar 
ook lastig te onthouden. Daar kun je 
dan wel weer een Wachtwoord 
manager voor gebruiken, zoals LastPass 
of KeePass, maar als de hacker dan 
toegang tot jouw PC verkrijgt, liggen 
echt al jouw wachtwoorden op straat. 
Deze methode vergt dus wel weer wat 

extra aandacht voor de beveiliging van jouw machine.  
Als je dat lastig vindt, dan is er nog een simpel trucje. Kies een liedje dat je 
makkelijk kunt onthouden, bijvoorbeeld “Vandaag is rood van Macro Borsato”. 
Begin met van elk woord de eerste twee beginletters: VaisrovaMaBo. Vervang 
nu één of meer letters door een leesteken of een cijfer, dan krijg iets als 
Va!sr0vaM@B0 en geen hacker die jouw wachtwoord zomaar even raadt. Je kunt 
ditzelfde trucje ook toepassen op iets anders als een liedje. Je inspiratie kan ook 
komen uit een spreekwoord, zoals B1vidhd@nXidl1 of een plaats op de wereld: 
dEtivm1PniL!2. 
Kortom: Gebruik je fantasie en je zult zien dat er eindeloze mogelijkheden zijn 
voor een behoorlijk  ingewikkeld wachtwoord, dat je zelf toch makkelijk kunt 
onthouden. 
 
Vermijd gebruik van de naam ADMIN 
Hackers zullen als eerste de standaardnaam ADMIN gebruiken om te proberen 
bij je binnen te komen. Ook al omdat die normaal gesproken alle denkbare 
rechten heeft om aanpassingen aan je website te doen. Als er één gebruiker is 
die je liever niet gehackt ziet, is het deze wel.  
  
                                              
1 Beter één vogel in de hand, dan 10 in de lucht 
2 De Eiffeltoren is volgens mij in Parijs, niet in Londen! 
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Geef gebruikers geen overbodige rechten  
Niet iedereen heeft het toegangsniveau ‘beheerder’ of ‘administrator’ nodig. Vaak 
is een niveau als auteur of redacteur al voldoende. Wanneer een 
beheerdersaccount gehackt wordt, is de impact namelijk heel veel groter dan 
wanneer date gebeurt met een redacteursaccount. Natuurlijk kan een hacker 
dan op paginaniveau ook wel scripts aan je website toevoegen, maar van daaruit 
is de kern van de WordPress installatie niet zomaar toegankelijk. 
 
Beperk het aantal inlogpogingen 
Heb je de voorgaande tips ter harte genomen dan is - in het geval van een Brute 
Force of Dictionary Attack - de kans niet zo groot dat de hacker snel zal 

binnenkomen op je website. Maar je kunt het ze 
nog een stuk lastiger maken door (met behulp 
van een plug-in) het aantal inlogpogingen te 
beperken.  
Als de hacker na drie mislukte inlogpogingen een 
uur wordt uitgesloten, is het toevoegen van een 
(re)Captcha op je inlogpagina in mijn optiek dus 
overbodig. In theorie verhoogt het de veiligheid 
nog wel iets, maar de meeste gebruikers hebben 

er een bloedhekel aan. 
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Installeer updates zo snel mogelijk 
Wordt er een beveiligingslek ontdekt in een plug-in, een thema of zelfs in de 
WordPress core? Dan is het uitbrengen van een update een logisch gevolg. Die 
moet je dan doorgaans nog wel even zelf doorvoeren. Doe je dat niet? Dan blijft 
de kwetsbaarheid dus gewoon toegankelijk voor elke hacker. Het regelmatig 
updaten van zowel WordPress zelf, als de plug-ins en het gebruikte thema is een 
pure noodzaak. WordPress heeft tegenwoordig een functie om verreweg meeste 
plug-ins automatisch te updaten zodra een nieuwe versie beschikbaar komt. Dat 
scheelt een slok op een borrel. Maar die functie moet je dan wel even AAN 
zetten…. 
 
Werk met Two-Factor Authentication (2FA) 
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Two-factor authentication (2FA) wordt momenteel als een van de meest veilige 
manieren van inloggen gezien. Zelfs als een hacker erin slaagt om je wachtwoord 
te achterhalen, dan is er nog een extra laag in de beveiliging. Werken met 2FA is 
op verschillende manieren in te richten. Zo kun je werken met e-mail validatie 
(wat niet altijd prettig werkt als er vertraging in de bezorging van de mail 
optreedt) of via een app, zoals Google Authenticator. Ook hiervoor geldt dat er 
de nodige losse plug-ins voor beschikbaar zijn, maar het zit ook als functie in een 
aantal security plug-ins. 
 
Beperk het aantal Plug-ins` 
Elke plug-in is een potentiële kwetsbaarheid. Helemaal geen plug-ins gebruiken 
dan? Dat gaat ‘m ook niet worden, want soms heb je zo’n plug-in gewoon hard 
nodig. Maar je moet er wel selectief in zijn. Als je plug-ins gebruikt, let dan op de 
betrouwbaarheid. Natuurlijk is op voorhand lastig te bepalen of een plug-in veilig 
en betrouwbaar is, maar er zijn wel indicatoren.  
 
Zo is security bij veel ‘premium’ (betaalde) plug-ins een standaard onderdeel van 
de workflow. De plug-in is ‘business’ en geen ‘hobby project’.  
Kijk je naar gratis plug-ins, check dan in elk geval even: 

1. Het aantal actieve installaties 
2. Wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt 
3. Hoe de waardering van gebruikers van deze plug-in uitvalt 
4. Check bij ‘ondersteuning’ hoe actief supportvragen worden opgepikt. 

Ook hier weer geen enkele garantie op succes, maar je verkleint wel de kans op 
toekomstige teleurstellingen. 
Naast dat je goed kijkt naar de betrouwbaarheid van je plug-ins, zou je ook af en 
toe door de lijst van geïnstalleerde plug-ins moeten lopen. Wat gebruik je nog? 
En wat niet? Ga je de plug-ins die je niet gebruikt naar verwachting ook in de 
nabije toekomst niet gebruiken? Dan kun je ze beter verwijderen. 
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Check de veiligheid van jouw thema 
Let er bij je keuze op dat je een betrouwbaar thema uitzoekt. Kies daarbij voor 
een standaardthema wat WordPress zelf aanbiedt of koop er een van een 
betrouwbare leverancier. Ook hier geldt dat de populariteit (het aantal keer dat 
een thema is geïnstalleerd), de beoordeling en update-historie goede indicatoren 
kunnen zijn. 
 
Gebruik een Security Plug-in 

Veel van de eerder genoemde tips 
kun je eenvoudig regelen via één 
plug-in zoals bijvoorbeeld  

Wordfence. Deze security plug-in is wereldwijd de meest gebruikte manier om 
een WordPress website veilig te krijgen en te houden. Je wordt geholpen met 
beveiligingsfuncties als een firewall, het scannen op malware en beperken van 
het aantal inlogpogingen. Ook kun je Two-factor authentication instellen en 
ervoor zorgen dat wachtwoorden niet eeuwig geldig blijven.  
 

  

https://www.wordfence.com/
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Back-up en Restore 
Voorkomen is altijd beter dan genezen. Maar als ‘voorkomen’ niet lukt, is het 
lekker dat je de optie ‘genezen’ hebt om op terug te vallen. Zorg daarom dat je 
regelmatig een back-up maakt van je website en database.  

 
Mocht er dan wat gebeuren, dan kun je altijd nog een recente versie van je 
website herstellen.  
 
Nog een kleine tip: sla die back-up ergens anders op dan op dezelfde omgeving 
als waar je website ook op draait. Wellicht een open deur, maar belangrijk 
genoeg om even te noemen. 
 
Handmatig een back-up maken van je website 
Voor het onderhouden van je website zijn er 3 back up momenten belangrijk: 

1. De back-up voorafgaand aan onderhoud 
2. De back-up na onderhoud 
3. De periodieke back-up. 

Zonder back-up kun je in grote problemen komen als je website gehacked wordt, 
een update verkeerd gaat of om andere redenen beschadigd raakt. 
 
Hoe vaak je een back-up moet maken hangt af van wat de hostingprovider voor 
je heeft geregeld en hoe vaak je de website wijzigt. 
Een goede provider zorgt voor een dagelijkse backup en bewaart die tenminste 
een maand.  Is zo’n dagelijkse backup er niet of wordt die korter dan een maand 
bewaard, dan moet je minimaal 1x per week een back-up maken.  
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Waar moet je jouw back-up bewaren? 
Het is belangrijk dat je de back-up die je hebt gemaakt niet alleen op onze 
servers bewaart. We komen hier namelijk websites tegen die soms lekken 
bevatten waardoor alle bestanden door aanvallers verwijderd kunnen worden. 
Download de back-up die je maakt daarom ook altijd naar je eigen computer en 
bewaar deze bijvoorbeeld op een USB stick. Heb je een brandkluis, dan kan je 
hem het best daarin opbergen. 
 
Hoe maak je een back-up? 
Om een volledige back-up te maken van je website moet je een kopie van de 
bestanden hebben. En als je een CMS systeem zoals Joomla of Wordpress 
gebruikt, dan ook een kopie van de database.  
 
Als je zelf een backup wilt maken, dan kun je de bestanden het beste 
downloaden met een zgn. SFTP-programma. Ik gebruik daar zelf WinSCP voor, 
maar er zijn er meer. FileZilla bijvoorbeeld is een veelgebruikt FTP-programma. 
Voor het maken van een back-up van de database gebruik je PHPMyAdmin. Een 
volledige export volstaat. Je krijgt dan een .sql bestand, dat je dan – als dat nodig 
wordt - in een al dan niet lege database kunt importeren.  
 
Maar zelf opslaan van bestanden en databases is behalve een mooie 
verzekeringspolis ook een lelijk veiligheidsrisico. Want hoe goed is jouw 
backup beveiligd?  
 
Een goede provider zorgt dat er altijd backups zijn gemaakt en stelt deze aan jou 
beschikbaar, zodat je zelf een backup kunt terugzetten. Bij Siteground maken ze 
elke dag een backup en ze bewaren de backups 30 dagen voor je. Daarnaast kun 
je 5 “eigen” backups maken, bijvoorbeeld vlak voordat je een complexe plugin 
gaat uittesten. De backups worden uiteraard op een andere server bewaard dan 
die waar de originele bestanden en database staan. 
 
 

https://winscp.net/eng/download.php
https://www.phpmyadmin.net/
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Ook bij MijnDomein maken ze elke dag een backup. Maar die bewaren ze (in het 
nu gekozen pakket) slechts 7 dagen. Dat is wel een beetje kort. In zo’n geval KUN 
je ervoor kiezen om zelf maandelijks een backup te maken en die thuis in de 
kluis te leggen.  
 
Restore 
Het terugzetten van een door de provider gemaakte backup is kinderlijk 
eenvoudig. Je logt in op jouw hostingaccount (dus NIET in WordPress). Daar zoek 
je de optie Security  Backup. Je selecteert de backup die je terug wilt zetten en 
kiest in het menu Restore…. Een kind kan de was doen! 
 
En daar zit dan wel een lelijke valkuil. Als je een restore uitvoert, dan heb je bijna 
altijd verlies van data. Doe zo’n restore dus niet als het niet strikt noodzakelijk is. 
 
Slotsom 
De veiligheidsdiscussie is er eentje die alleen maar vaker gevoerd gaat worden. 
Het blijft waarschijnlijk ook een discussie waarbij het vooral zoeken wordt naar 
de balans tussen veiligheid, gebruiksgemak en de investering die nodig is om de 

maatregelen te treffen.  
Helemaal voorkomen kun je een hack 
(poging) nooit. Het blijft een spel tussen kat 
en muis. De kans op een gehackte website 
kun je wel verkleinen door maatregelen te 
nemen. Sommige maatregelen zijn extreem 
simpel, andere maatregelen hebben wat 
meer impact.  
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CURSUS TEAMDESK 
Jullie hebben nu geleerd hoe je een website kunt opzetten en onderhouden.  
Maar je zou ook eens moeten kijken naar de interne administratie binnen jouw 
organisatie. Denk aan de registratie van persoonsgegevens, de financiële 
administratie, het beheer van documenten, agenda- en actiepunten, etc. En aan 
organisatie-specifieke behoeften om bepaalde zaken vast te leggen. Ik denk dat 
zo’n registratie tegenwoordig veelal wel digitaal zal zijn. In Excel of Access 
bijvoorbeeld.   
Maar haal je er zo wel voldoende rendement uit? 

• Voldoet jouw systeem aan de AVG ?  
• Voldoet het systeem volledig aan jouw behoefte ? 
• Is het systeem makkelijk aanpasbaar ? 
• Kun je dat zelf doen zonder hulp van buitenaf ?  
• Is de kennis over gebruik en beheer geborgd binnen de organisatie ? 
• Heb je één registratiesysteem voor alle processen in de organisatie ? 

 
Gebruik van standaardsoftware  
Ik denk dat veel organisaties hun papieren administratie min of meer één-op-één 
hebben omgezet naar Excel. Zo’n vertaalslag van een lijst op papier naar een 
Excel sheet of een Access database is/was voor veel organisaties nog wel te 
doen. Maar dat levert doorgaans geen duurzame oplossing op: 

• De software is meestal lokaal 
geïnstalleerd bij één gebruiker en ook 
niet geschikt om er met méér mensen 
tegelijk aan te werken.  
 

• De veiligheid is in meerdere opzichten een serieus probleem en dat  geldt 
ook voor zaken als stabiliteit, flexibiliteit en schaalbaarheid.  
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Gebruik van een kant-en-klare oplossing 
Er zijn ook organisaties die een kant-en-klaar pakket 
hebben aangeschaft voor bijv. de ledenadministratie.  
 
De beveiliging is doorgaans wel wat beter geregeld dan 
met een standaard pakket. Zeker als de gegevens in de 

cloud worden opgeslagen. Maar wat je dan wel vaak ziet is dat de processen 
moeten worden  aangepast aan het pakket. Dat levert doorgaans een 
suboptimale oplossing op. Bovendien kun je het gebruik van zo’n pakket in 
combinatie met de functionaliteit voor andere toepassingen binnen de 
organisatie meestal op je buik schrijven, tenzij dat toevallig in de plannen van de 
maker zou passen. En dan krijg je verschillende systemen die naast elkaar 
bestaan. Soms is er zelfs sprake van meervoudige registratie van (een deel van) 
dezelfde gegevens. 
Maatwerk 
Er zijn ook organisaties te vinden, die een 
vrijwilliger hebben (of hadden) die een 
maatwerkoplossing heeft gemaakt in Access, 
Filemaker of een ander tool.  
 
Dat gaat goed totdat die vrijwilliger niet meer 
beschikbaar is voor de organisatie. Tenzij de kennis en kunde tijdig zijn 
overgedragen aan iemand anders binnen de organisatie.  

Er is ook een kleine groep vrijwilligersorganisaties die 
het zich (ooit hebben) kunnen veroorloven om een 
professioneel ICT-bedrijf in te huren om voor hen een 
maatwerk systeem te maken. Op zich kan dit een prima 
oplossing opleveren, maar je moet je wel realiseren dat 
je dan doorgaans afhankelijk blijft van die ene 

leverancier. Bij elke aanpassing in jouw procesgang moet die weer op komen 
draven om (meestal voor veel geld en een lange doorlooptijd) het systeem 
daarop aan te passen.  
 



 
 
 

 
Les 04  18 (21) 
 

Cursus WordPress voor beheerders 

Kortom: Gebruik van ICT kan een forse uitdaging vormen voor kleine en grote 
vrijwilligersorganisaties, zeker als geld en kennis schaars zijn.  
 
Teamdesk 
En dáár kan SamenSterker nu met behulp van Teamdesk een betere oplossing 
voor bieden. Teamdesk is een snel, stabiel, gebruikersvriendelijk, schaalbaar, 
veilig en betaalbaar databaseplatform. Het is zo opgezet dat je geen ICT-bedrijf 
nodig hebt om het in te richten en/of te onderhouden. Omdat het systeem in de 
cloud zit, heb je geen sowieso omkijken naar de techniek. Je “koopt” een 
abonnement. Daar zit al het technisch onderhoud bij inbegrepen.  
Je kunt je dus helemaal focussen op de gegevens en 
hun toepassing. Je kunt eventueel starten met één 
van de vele sjablonen en die dan aanpassen aan 
jouw specifieke behoefte. Maar het is ook mogelijk 
om van meet af aan te mikken op een systeem dat 
naadloos aansluit op jouw procesgang.  
Met Teamdesk bouw je in korte tijd een relationele database op, inclusief de 
benodigde invoerschermen. Net zo makkelijk definieer je de output in de vorm 
van documenten en/of emailberichten en rapportages. Je zet zogenaamde 
triggers om in actions om zaken te automatiseren. En je bepaalt wie welke 
gegevens kan zien, wijzigen en/of verwijderen. Wanneer de organisatie 
verandert, dan pas je het systeem daar gewoon even op aan. 
Het Gilde SamenSterker heeft geen aandelen in Teamdesk. We verkopen zelf ook 
geen Teamdesk. Maar we hebben er wel flink wat ervaring mee opgedaan, die 
we graag willen delen met andere vrijwilligersorganisaties. Want die ervaring 
leert ons dat Teamdesk de professionaliteit van de organisatie een enorme boost 
kan geven.  
Teamdesk wordt op dit moment al naar volle tevredenheid gebruikt door drie 
vrijwilligersorganisaties, te weten: Gilde Zoetermeer, UVV Zoetermeer en 
Magisch Zoetermeer. Borging van kennis en kunde is en blijft echter wel een 
aandachtspunt.  
  

https://teamdesk.net/
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Elke organisatie moet er immers voor zorgen dat de kennis en kunde die nodig 
zijn om het systeem met de tijd mee te kunnen laten groeien, binnen de eigen 
organisatie wordt opgebouwd en onderhouden. Met dat laatste kan 
SamenSterker je absoluut helpen.  

Want iedereen kan met Teamdesk leren werken. Dat kun 
je op eigen houtje doen met het documentatiemateriaal 
van de leverancier en/of de video’s op Youtube. Maar je 
kunt ook een demonstratie aanvragen of een gratis 
cursus volgen bij Gilde SamenSterker. Zo’n demonstratie 
kan op locatie worden verzorgd of via Zoom. De cursus is 
al een keer via Zoom verzorgd voor vrijwilligers binnen 

het Gilde Zoetermeer. Dat bleek eigenlijk heel goed te werken. Iedere deelnemer 
krijgt gratis een eigen oefenruimte.  
Zodra blijkt dat er voldoende belangstelling is, kunnen we deze cursus gewoon 
nog een keer doen. In de cursus leer je hoe je een database kunt maken, 
inrichten en gebruiken. Daar zijn 9 lessen van plm. 2-2,5 uur voor nodig. We 
sluiten de cursus af met een evaluatiesessie. Je moet dus rekening houden met 
10 wekelijkse Zoom sessies op een maandag- of een donderdagmiddag.  
Op de website van Gilde Zoetermeer kun je alvast een voorproefje krijgen van 
deze best wel intensieve cursus. Om de cursus goed te kunnen volgen moet je 
wel enige affiniteit hebben met het werken met een database. Maar een 
volledige ICT-opleiding is zeker geen vereiste. Wel gezond verstand en het 
vermogen om te leren.  
 
En nu? 
Als je echt geen ICT-probleem ervaart, dan zijn wij de laatste die je een probleem 
willen aanpraten. Ga dan vooral door met wat je tot nu toe deed en let niet op 
ons. 
Maar als je (nog) niet tevreden bent over de ICT-oplossingen voor het vastleggen 
van gegevens binnen jouw organisatie, neem dan contact op met SamenSterker.  
  

https://www.teamdesk.net/help/1.aspx
https://www.youtube.com/channel/UCEFAg3hhFuAXaps338A8rkg
https://gildezoetermeer.nl/cursus-teamdesk/
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Wij willen je graag verder helpen als dat binnen onze mogelijkheden ligt. Of we 
dan bij Teamdesk uitkomen of een andere oplossing is op voorhand niet te 
zeggen. Dat is uiteraard sterk afhankelijk van de behoefte. We vinden het dan 
ook echt geen punt als je na een oriënterend gesprek een andere weg op gaat.  
Zoals al eerder gesteld: We hebben geen aandelen in Teamdesk en we verdienen 
niets aan de verkoop. Maar we zijn er wel van overtuigd dat ook jouw organisatie 
veel baat kan hebben bij een maatwerkoplossing met Teamdesk. En we kunnen 
er samen met jou voor zorgen dat zoiets ook voor jullie haalbaar wordt.  
Je kunt ons bellen op 06-48068359.  
Mailen kan natuurlijk ook: samensterker@gildezoetermeer.nl  
 
  

mailto:samensterker@gildezoetermeer.nl
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Evaluatie  
Jouw naam en organisatie 
 

 

Heeft de cursus aan jouw 
verwachtingen voldaan? 
 

 

Kun je aangeven hoe je tot 
dit oordeel bent gekomen? 
 

 

Wat kan er beter, c.q. zou 
een volgende keer anders 
moeten? 
  

 

Waarover zou je nog meer 
kennis willen opdoen? 
 

ICT 
Word | Excel | Powerpoint | Teamdesk 
Photoshop | Outlook | Anders, namelijk….. 
 
Werving vrijwilligers via ZoetermeerVoorElkaar 
Gebruik van de Zoetermeerwijzer  
 
Andere zaken 
Boekhouden | Sponsorwerving |  
Teambuilding | Anders, namelijk…. 
 
 

Zou je zelf ook (delen van) 
jouw kennis en/of ervaring 
met anderen willen delen 
en zo ja, aan welke kennis 
en/of ervaring denk je dan? 
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