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Hoofdstuk 1: Over deze instructie  

1.1 Doel  

Waar te beginnen, als het gaat het vullen van uw website. Over u en uw bedrijf valt natuurlijk  

genoeg te vertellen, maar u wilt voornamelijk dat uw doelgroep op uw website komt en blijft.  

Wanneer mensen op zoek zijn naar een website die ze aanspreekt, maken ze in de eerste 7  

seconden de beslissing of ze wel of niet verder kijken op een website. Het is dus van groot  

belang uw website hierop aan te passen. Dit document is gemaakt, om u een aantal  

handvatten te geven, zodat uw website op de juiste manier gevuld wordt met content.  

Dit document geldt als leidraad voor het content beheer van uw website. U bent niet verplicht  

de links te gebruiken die hier vermeld worden. Bovendien is dit document verstuurd voordat  

het design afgeleverd is. Het is daarom ook mogelijk, dat u nog een aantal functionaliteiten  

mist. OTYS zal na de oplevering van het design nogmaals contact met u opnemen om de  

laatste opties met u door te nemen. 

 

1.2 Basiskennis  

Bepaalde taken worden in deze instructie niet toegelicht, omdat deze algemeen tot de  

basiskennis van de computergebruiker gerekend worden, of buiten het bereik van deze  

instructie vallen. Het gaat hierbij met name om de volgende taken:  

Gebruik van Windows; 

basisgebruik OTYS; 

taken die in een van de beschikbare handleidingen staan. 

 

1.3 Commentaar  

Commentaar en reacties op deze instructie en OTYS zijn welkom. Deze kunt u per e-mail  

kenbaar maken aan OTYS Recruiting Technology: handleiding@otys.nl.  

mailto:handleiding@otys.nl
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Hoofdstuk 2: Algemene tips omtrent content schrijven  

Uiteraard begrijpen we dat content schrijven voor uw website lastig is. Om u op gang te  

helpen hebben we een aantal tips voor u op een rijtje gezet. Zo kunt u goede content  

schrijven voor uw website, zodat u er aan het eind van de rit een mooie website aan over  

houdt. Voor nog meer tips wat betreft content schrijven verwijzen we u naar onze handleiding  

“Content Schrijven & SEO toepassen” 

 

2.1 Begin met het eindresultaat voor ogen  

Het wordt aanzienlijk makkelijker schrijven als u weet wat het doel is van uw website. Wat  

verwacht u van uw bezoekers, wanneer ze op uw website komen? Welke informatie wilt u  

delen met uw bezoekers? Voordat u begint met het schrijven van uw content, maak voor uzelf  

eerst een opzetje met de pagina’s die u wilt aanmaken en bepaal de inhoud die de pagina’s  

moeten bevatten. U zult merken dat het daadwerkelijke schrijven zo een stuk sneller gaat. 

 

2.2 Houd het kort en bondig  

Een bedrijf is vaak niet samen te vatten in een aantal regels. Toch is het noodzakelijk de kern  

zo kort mogelijk te omschrijven. Bezoekers van uw website scannen over de tekst om te  

vinden wat voor hen belangrijk is. Wanneer ze te grote lappen tekst op hun scherm zien,  

zullen ze al snel afhaken.  

 

2.3 Gebruik tussenkopjes  

Om u toch de mogelijkheid te geven om meer te vertellen, kunt u gebruik maken van kopjes.  

Dit maakt de tekst overzichtelijk en makkelijker te scannen. 

 

2.4 Let goed op uw taalgebruik  

Kies voor een aanspreekvorm die u aanstaat. Gebruik “je” of “u” in uw teksten en houd dit in  

de gehele website gelijk. Bovendien is het altijd verstandig uw teksten door iemand anders te  

laten doorlezen voor u het op de website publiceert. Zo voorkomt u veel spel- en stijlfouten. 

 

2.5 Verplaats u in de doelgroep  

Bepaal de doelgroep van uw site en houd uw doelgroep altijd in uw achterhoofd wanneer u  

schrijft. Bedenk wat het doel is van uw doelgroep en speel daarop in met uw teksten. Wat  

vindt uw doelgroep belangrijk? Hoe wil mijn doelgroep aangesproken worden? Hoe zet u uw  

doelgroep aan tot actie?  
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2.6 Zoekmachine-optimalisatie (SEO)  

Er zijn eindeloos veel mogelijkheden in OTYS om net iets hoger te komen in de  

zoekmachines, zoals Google. Aangezien de Content Manager van OTYS uw website gaat  

vullen geven we hier alleen wat tips en trucs voor uw teksten. Wilt u toch meer weten wat het  

systeem allemaal voor u kan doen, raadpleeg dan onze handleiding ´Content schrijven en  

SEO toepassen´.  

 

Voor het schrijven van uw teksten kunt u alvast rekening houden met de volgende punten: 

 Gebruik omschrijvende paginatitels: Een veel voorkomende fout is bijvoorbeeld op de 

Home pagina de titel Home te gebruiken. Gebruik hier echter een titel die 

omschrijvend is, waar zoekwoorden in staan die voor uw doelgroep van belang zijn  

 Gebruik omschrijvende tussenkopjes: Google zoekt naar titels en kopjes en hoe meer 

zoekwoorden hierin vermeld staan, hoe hoger u weer komt 

 Zorg in uw teksten voor zoekwoorden: Gebruik woorden in uw tekst waar uw 

bezoekers op zoeken. Gebruik niet alleen uw bedrijfsnaam, maar omschrijf ook uw 

diensten en specialiteiten 

 Gebruik opsommingstekens: Teksten achter opsommingstekens worden door Google 

belangrijker gevonden dan teksten die niet onder opsommingstekens staan. Herhaal 

daarom ook weer de woorden waar uw bezoekers op zoeken in deze opsommingen. 

Bovenstaande punten zijn de basis van SEO. Wilt u meer weten over SEO en u verder  

ontwikkelen op dit gebied, biedt OTYS u workshops en Gatherings, waarbij wij SEO uitgebreid  

aan bod laten komen. Bekijk onze evenementkalender voor exacte data en inschrijven via  

http://www.otys.nl/agenda  
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Hoofdstuk 3: Wijze van content aanleveren 

De content manager van OTYS zal uw website vullen met content. Om dit zo soepel mogelijk  

te laten verlopen is het van belang om uw content zo gestructureerd mogelijk aan te leveren.  

Op die manier zorgen we er samen voor, dat u zo min mogelijk gestoord wordt voor vragen  

en uw website zo snel mogelijk ‘live’ komt te staan. OTYS wil natuurlijk dat u zo snel mogelijk  

kan genieten van uw investering. 

 

3.1 Structuur van uw website  

De beste manier om de structuur van uw website weer te geven, is door een de opzet van uw  

pagina’s weer te geven in een sitemap structuur. Zoals eerder aangegeven, maakt het  

opstellen van een eerste structuur het u gemakkelijker om de teksten te schrijven. Om de  

gewenste structuur te illustreren wordt de website www.amsterdamheeftwerk.nl gebruikt. 

  

Amsterdam Heeft Werk kent meerdere hoofdlink blokken. Hoofdlink blokken zijn de menu  

structuren die op uw website komen. Hieronder een voorbeeld op basis van Amsterdam  

Heeft Werk: 
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De structuur van Amsterdamheeftwerk.nl ziet er nu als volgt uit.  

Linkblok 1: Hoofdnavigatie boven  

 Home 

 Vacatures Amsterdam 

 Bedrijfspresentatie 

 Werkgevers  

o Inloggen werkgever 

o Uw voordelen als werkgever 

o Tarieven 

o Aanvragen inlogcode 

 Contact 

Linkblok 2: Sitelinks onder  

 Adverteren 

o Uw voordelen 

o Aanvullende diensten 

o Bedrijfspresentatie pagina 

 Voor werkgevers 

o Inloggen werkgever 

o Cafetaria model ondersteuning 

o Adverteerder worden 

o Netwerk 

 Vacatures in Amsterdam 

o Account Manager Amsterdam 

o Business Consultant Amsterdam 

o Project Manager Amsterdam 

o Techniek vacatures Amsterdam 

 Algemene Voorwaarden 

Linkblok 3: Kleine links onder  

 Disclaimer 

 Sitemap 

 Over ons 

Linkblok 4: Kleine links rechtsboven  

 Inloggen werkgever 

Voor ieder bedrijf ziet deze structuur er anders uit. Hoeveel linkblokken er voor uw website  

zijn en waar deze staan, hangt af van uw design. Bedenk goed van te voren wat uw doel is van  

de website en pas hier uw pagina’s op aan. De volgorde zoals u het in uw structuur zet, zal  

direct ook de volgorde zijn zoals ze in uw linkblokken getoond worden.  
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3.2 Soorten pagina’s  

Binnen OTYS kennen wij twee soorten pagina’s die in uw site te integreren zijn; 

 Modulepagina’s 

 Tekstpagina’s 

 

Modulepagina’s zijn pagina’s die gekoppeld zijn aan het OTYS systeem. De modules die u kan 

gebruiken zijn afhankelijk van de afspraken die u heeft gemaakt tijdens het salestraject. Een 

aantal belangrijke modulepagina’s die veelvuldig gebruikt worden zijn: 

 Inschrijfpagina Kandidaten: Kandidaten kunnen zich inschrijven en komen direct in 

uw OTYS systeem terecht. Voor klanten bestaat eenzelfde module. 

 Inlogpagina Kandidaten: Kandidaten die bij u al bekend zijn kunnen zich via deze 

pagina inloggen en hun gegevens inzien. Wanneer u een klanten portaal heeft 

afgenomen, bestaat er ook een inlogpagina voor klanten. 

 Alle vacatures: Alle vacatures die u in het systeem heeft staan worden getoond op 

deze pagina. Wanneer u Actonomy heeft afgenomen zullen de vacatures worden 

getoond met extra filters waardoor de kandidaten dieper kunnen inzoomen op de 

vacatures die voor hen van toepassing zijn.  

 Vacature overzicht per categorie: Vacatures worden getoond in de categorieën die u 

heeft ingesteld in het OTYS systeem. Kandidaten kunnen op een categorie klikken, om 

de vacatures in deze categorie te zien. Deze functionaliteit is er alleen als u geen 

Actonomy heeft afgenomen 

 Vacatures per categorie: Dit is een link specifiek naar een bepaalde categorie. 

Kandidaten krijgen dan alleen de vacatures in deze categorie te zien. 

 Vacatures zoeken: Kandidaten kunnen een aantal zoekelementen aangeven om zo de 

door hun gewenste vacatures te zien. 

 Job Search Agent: Kandidaten kunnen een filter instellen waarbij ze aangeven welke 

vacatures ze willen ontvangen per mail en in welke frequentie ze deze mail willen 

krijgen. Wanneer u Actonomy heeft afgenomen is deze functie inbegrepen in de 

zoekresultaten. 

 Vacatures per RSS: Kandidaten kunnen een filter instellen en de link in hun RSS 

reader inladen. Op deze manier krijgen ze altijd direct de door hen gewenste 

vacatures. 

 Netwerkmodule: Optionele module. OTYS richt voor u een netwerk template in en u 

kunt gemakkelijk vanuit het OTYS systeem netwerkpagina’s aanmaken voor zowel uw 

klanten als uw kandidaten. In de BackOffice van OTYS richt u een pagina voor 

bijvoorbeeld uw klant in en op uw website wordt deze makkelijk getoond, zonder een 

extra pagina aan te maken in het CMS. 

 OTYS Personal Profiles: Optionele module. Door gebruik te maken van een publiek CV 

in uw OTYS systeem kunt u uw werknemers op een creatieve wijze voorstellen aan uw 

bezoekers.  
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 Contactformulier: Stelt de bezoekers van uw website in staat een contactformulier in 

te vullen die in uw mailbox terecht komt.  

 

Een aantal van deze modules staat ook op onze demowebsite www.jobgenius.nl als  

voorbeeld. Wanneer u deze pagina’s wilt integreren op uw website, zet de module naam  

onder de paginatitel. 

 

Tekstpagina’s zijn de pagina’s die u vult met uw eigen informatie. Tekstpagina’s bevatten de  

volgende onderdelen: 

 Paginatitel 

 Tussenkopjes 

 Tekst 

 Opsommingstekens 

 Links 

 Afbeeldingen 

 Video’s en Widgets 

  

3.2.1 Paginatitel  

De paginatitel is de kop bovenaan de pagina die vaak  

anders is opgemaakt dan de tussenkopjes. Deze titel  

wordt door Google hoger gewaardeerd, waardoor het  

verstandig is om een creatieve, beschrijvende titel te  

gebruiken, welke zoekwoorden bevat die uw doelgroep  

zal invoeren. Maak bij het aanleveren van uw content de  

paginatitel duidelijk door er <paginatitel> voor te zetten 

 

3.2.2 Tussenkopjes  

Tussenkopjes maken uw tekst overzichtelijk en  

makkelijk te scannen. Maak weer omschrijvende  

tussenkopjes, zodat uw bezoeker in één oogopslag kan  

zien waar de tekst over gaat. Wanneer u tussenkopjes in  

de aangeleverde tekst wil duidelijk maken, zet voor het  

kopje <subkopje>.  

  

3.2.3 Tekst  

Uw tekst is de daadwerkelijke informatie die u in uw website wilt weergeven. Voor tips over  

het schrijven van uw teksten, kijk in dit document bij Hoofdstuk 2. 



 

 

 

 

   

 

OTYS Recruiting Technology   8 augustus 2013 

3.2.4 Opsommingstekens  

Opsommingstekens worden door Google gezien belangrijke tekst. Bovendien maakt dit uw  

tekst overzichtelijk. Schrijf geen verhalen achter deze punten, maar maak gebruik van korte,  

duidelijke zinnen. Voor het aanleveren van uw content kunt u de opsommingstekens van  

Word gebruiken. De Content Manager van OTYS zal ervoor zorgen dat deze teksten op de  

juiste wijze in het OTYS CMS worden verwerkt. 

 

3.2.5 Links  

Links zorgen ervoor dat uw site goed doorklikbaar wordt en mensen gestimuleerd worden  

om verder te gaan in uw website. Er zijn twee soorten links binnen het CMS 

 Interne link: De link klikt door naar een andere pagina in uw eigen website 

 Externe link: De link verwijst naar een andere website op het internet.  

Links kunt u aangeven door de linknaam te onderstrepen en daarachter tussen haakjes de  

verwijzing te vermelden. Bij een interne referentie is dit de paginanaam, bij een externe link  

is dit de URL van de website. Bijvoorbeeld;  

 

Wij zijn gespecialiseerd in vacatures in de techniek (alle vacatures).  

 

Zo zal de Content Manager de tekst vacatures in de techniek klikbaar maken en  

doorverwijzen naar de pagina “alle vacatures” Wanneer u een externe link wenst: 

 

Onze partner OTYS (www.otys.nl) verzorgt onze website.  

 

Hierbij zal “OTYS” klikbaar worden en otys.nl openen in een nieuw scherm. Wanneer de  

naam van de link exact de pagina is, hoeft hier geen link tussen haakjes achter. 

 

3.2.6 Afbeeldingen  

Afbeeldingen kunnen uw site levendiger maken of kunnen u helpen de informatie duidelijker  

te maken. Afbeeldingen kunt u het beste aanleveren als .png. Wanneer dit niet mogelijk is  

kan een .jpg of .gif ook. De beste manier om de afbeelding aan te leveren is in de grootte,  

zoals u het wilt plaatsen op uw website. Aan te raden is hier ook een alt tekst te gebruiken,  

een tekst die bij mouse-over getoond wordt. Deze tekst kan Google lezen en geeft u weer  

extra zoektermen. Bovendien kunt u de afbeelding laten verwijzen door middel van een link.  

Vermeld in de tekst waar u de afbeelding wilt laten verschijnen, door de naam van de  

afbeelding met daarachter de alt tekst en eventueel de link:  

 

(Afbeelding.png; alt: Dit is een afbeelding; link: www.otys.nl)  

  

Wanneer u het makkelijker vindt de afbeelding in Word te plakken en de alt tussen haakjes  

eronder te zetten, kan dit ook. Echter moet OTYS alsnog de afbeelding apart ontvangen.  
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Hoofdstuk 4: Voorbeeld van aangeleverde content  

Om al het voorgaande samen te vatten, wordt er in dit hoofdstuk een voorbeeld gegeven van  

aangeleverde content op basis van www.amsterdamheeftwerk.nl Om dit niet te uitgebreid te 

maken, is dit voorbeeld alleen gebaseerd op de pagina’s die in de “hoofdnavigatie boven” 

worden weergegeven. 

 

4.1 Content Amsterdamheeftwerk.nl  

Structuur  

Linkblok 1: Hoofdnavigatie boven  

 Home 

 Vacatures Amsterdam 

 Bedrijfspresentatie 

 Werkgevers  

o Inloggen werkgever 

o Uw voordelen als werkgever 

o Tarieven 

o Aanvragen inlogcode 

 Contact 

<Hoofdlink> Home  
<paginatitel> DE LOKALE VACATUREBANK VOOR AMSTERDAM  
 

AmsterdamHeeftWerk.nl is de lokale vacaturebank voor de regio Amsterdam. Klik  

op Vacatures Amsterdam (vacatures Amsterdam) om alle vacatures in de verschillende  

categorieën overzichtelijk in beeld te krijgen. Je kunt ook een trefwoord invoeren. Klik  

vervolgens op "zoek" om de resultaten van de gevonden vacatures Amsterdam weer te  

geven. Werkgevers (Werkgevers) kunnen alleen vacatures plaatsen die in Amsterdam of  

directe omgeving zijn. 

Nieuwe medewerker nodig? E-mail uw vacature (uw voordelen als werkgever) in Amsterdam  

naar ons, wij plaatsen deze voor u online ! 

 

<subkopje> VOLG DE VACATURES VIA TWITTER!  

(twitterahw.jpg; link: http://twitter.com/#!/amsterdam_banen) 

Alle actuele Vacatures (vacatures amsterdam) in Amsterdam op de lokale vacaturesite voor  

Amsterdam volg je op TWITTER (http://twitter.com/#!/amsterdam_banen)! 

<subkopje> NIEUWE BAAN IN AMSTERDAM?  

 Kijk ook op de bedrijfspresentaties (bedrijfspresentaties) wie jou verder kan helpen 

aan een nieuwe baan in Amsterdam ! 

<Hoofdlink> Vacatures in Amsterdam  
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Module: Alle vacatures 

 

<Hoofdlink> Bedrijfspresentaties  
<paginatitel> Bedijfspresentaties  

Module: Netwerkmodule 

 

<Hoofdlink> Werkgevers  
<paginatitel> Werkgevers  

  

Think local, act local ! Wij zijn werkgevers en intermediairs met een vacature in Amsterdam  

graag van dienst bij het online uitstekend bekend maken van de vacatures. Wij gaan daarin  

verder dan welke vacaturebank dan ook! We werken puur lokaal. 

 

Ontzorgen gaat bij ons erg ver. Bij ons hoeft u zelf niet eens in te loggen en uw vacatures te  

plaatsen, wij doen dat ook met plezier voor u. Voor zeer aangename tarieven (tarieven). 

Hieronder geven we aan op welke wijze wij u kunnen ontzorgen bij het werving- en  

selectieproces van nieuwe medewerkers.  

 

Heeft u werk? Mail dan uw vacature naar secretariaat@amsterdamheeftwerk.nl en wij  

regelen de rest voor u. 

 Inloggen werkgever (Inloggen als werkgever) 

 Uw voordelen als werkgever (Uw voordelen als werkgever) 

 Tarieven (Tarieven) 

 Aanvragen inlogcode (Aanvragen inlogcode) 

<Sublink> Inloggen als werkgever  
<paginatitel> Inloggen om vacatures te plaatsen  

 

Module: Inlogpagina klanten 

 

<Sublink> Uw voordelen als werkgever  
<paginatitel> Uw voordelen  

1. Hier zoekt uw doelgroep naar een passende baan in de regio Amsterdam 

2. Een vacatureplaatsing kost slechts € 100,- (ex BTW). Inloggen hoef niet, een mail met 

tekst & factuurgegevens ons mailen is voldoende. Wij plaatsen de vacature online 

voor u! Mail uw vacature gewoon naar secretariaat@amsterdamheeftwerk.nl 

3. Uw vacature in Google uitstekend vindbaar. Fijn voor u: steeds meer kandidaten 

gebruiken Google om vacatures te vinden 

4. Bij ons mag uw vacature maximaal 4 (!) maanden online blijven staan 

5. Reacties van sollicitanten rechtstreeks in uw mailbox  

mailto:secretariaat@amsterdamheeftwerk.nl
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6. Uw vacatures kostenloos direct op TWITTER 

(http://twitter.com/#!/amsterdam_banen) doorgeplaatst!  

 

<Sublink> Tarieven  
<paginatitel> Adverteren op amsterdamheeftwerk.nl  

 

 € 100 ex BTW betaalt u voor een plaatsing waarbij u de vacature mag mailen, wij de 

opmaak voor u verzorgen en de vacature verwijderen op ieder door u gewenste datum 

 € 350 ex BTW betaalt u voor een pakket van 5 vacatures met e-mailservice. Zelf 

inloggen en de vacature opmaken hoeft niet meer!OTYS Recruiting Technology 6 

maart 2012 

 € 250 ex BTW betaalt u voor een bedrijfspresentatie. Hier vermelden wij waarom u 

een aantrekkelijke werkgever bent, en is het overzicht van al uw openstaande 

vacatures te vinden. 

OTYS USER? Wie gebruik maakt van de innovatieve recruitmentsoftware van www.otys.nl 

(www.otys.nl) kan voortaan onbeperkt vacatures gratis doorplaatsen op  

amsterdamheeftwerk.nl en onze andere lokale HEEFTWERK.NL vacaturesites. Via het OMF  

platform (http://www.otys.nl/nieuws/artikel_spectaculair_gratis_uw_vacatures_  

doorplaatsen_ bij_de_beste_vacaturebanken_13419.html ) in de vacaturemanager realiseert  

ook u voortaan een doorgeplaatste vacature binnen 1 minuut, met HTML opmaak, met eigen  

logo, met eigen bedrijfspresentatie. Reacties komen overigens rechtstreeks in uw eigen  

database terecht. 

Download hier (http://www.otys.nl/handleidingen/OMF_Verzenders.pdf)de handleiding of  

mail ons (contact).  

 

Speciaal aanbod voor adverteerders (werkgevers en intermediairs) die een eigen inlogcode 

willen:  

Slechts € 500 ex BTW betaalt u voor een vacatureslot van 10 vacatures. U krijgt daarbij ook  

een bedrijfspresentatie.  

 

Mail nu rechtstreeks uw vacature door naar secretariaat@amsterdamheeftwerk.nl!  

 

<Sublink> Aanvragen inlogcode  
<Paginatitel> Vacatures in Amsterdam plaatsen?  

 

Module: Inschrijfpagina klanten 

 

<Hoofdlink> Contact  
<paginatitel> Contact met amsterdamheeftwerk.nl  

  

mailto:secretariaat@amsterdamheeftwerk.nl
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Contactgegevens amsterdamheeftwerk.nl  

 T 038 - 453 3939 

 E secretariaat@amsterdamheeftwerk.nl 

 amsterdamheeftwerk.nl is een handelsnaam van Nederland heeft werk 

B.V.(www.heeftwerk.nl)  

 nederlandheeftwerk.nl is ingeschreven bij de KvK te Zwolle onder 50542028 

mailto:secretariaat@amsterdamheeftwerk.nl
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Hoofdstuk 5: Voorbeeld van een site opbouw  

Wanneer u niet geheel weet hoe u uw website opgebouwd wilt zien, staat hier een  

uitgebreide siteopbouw, zodat u inspiratie kan opdoen voor uw site. Kies de pagina’s die voor  

u van toepassing zijn. 

 

 Home 

 Wie zijn wij? 

o Visie en Missie 

o Historie 

o Ons team 

o Referenties 

o Partners 

o Nieuwsbrieven 

o Werken bij <bedrijfsnaam>  

 Kandidaten 

o Inschrijven 

o Inloggen 

o Sollicitatietips 

o Werkwijze 

 Werkgevers 

o Onze diensten 

o Werkwijze 

o Referenties 

 Vacatures  

o Alle vacatures  

o Vacatures zoeken 

o Vacatures per categorie 

 Categorie 1 

 Categorie 2 

 Categorie 3 

o Vacatures per E-mail 

o Vacatures per RSS 

o Open sollicitatie 

 Evaluaties/ Assessments  

 Contact 

o Contactformulier 

o Route 


