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Nieuwe webmaster(s) gezocht 

Zoals iedereen weet heeft onze gemeente een website, waar een schat aan informatie is te 

vinden over de meest uiteenlopende onderwerpen. Op www.pgmijdrecht.nl kunnen zowel 

gemeenteleden als andere geïnteresseerden informatie 

vinden over activiteiten, erediensten, gebouwen en nog heel veel meer. Deze website wordt 

beheerd door een webmaster die heeft laten weten dat hij deze taak na ruim 15 jaar (!) gaat 

neerleggen. Daarom zoeken we iemand die deze mooie taak van hem wil overnemen. Het is 

een heel praktische manier om met kerk en geloof bezig te zijn, je komt met heel veel mensen 

in contact en je ziet direct resultaat van wat je doet. Denk er eens over na of dit misschien iets 

voor jou kan zijn! 

  

Wat doet de webmaster? 

Via allerlei kanalen krijgt of haalt de webmaster informatie over activiteiten, taakgroepen etc. 

Dit wordt waar nodig geredigeerd en voorzien van een herkenbare afbeelding. Daarna zet de 

webmaster de informatie in een systeem dat het laat zien op de website. Dat gebeurt voor een 

aantal zaken op vaste tijdstippen, maar er komen ook dingen bij die eenmalig zijn of niet 

vooraf zijn te plannen. 

  

Wat heb je ervoor nodig? 

Affiniteit met computers en websites is onmisbaar. Flexibel zijn in de tijd is zeker handig, 

want het werk komt soms op onverwachte momenten. Nauwkeurigheid en taalgevoel zijn een 

sterke pré. Denken in oplossingen, creativiteit gaat je 

zeker helpen. Het is goed mogelijk het werk met een aantal mensen te verdelen, daarmee is de 

tijdbelasting onderling te regelen; een verdeling tussen contentbeheer en applicatiebeheer is 

ook denkbaar. 

Bovenal is het mensenwerk: je doet het met en voor de gemeente. 

 

Iets voor jou? 

Vanuit het beleidsplan van de gemeente wordt gewerkt aan een integraal communicatieplan. 

Daar zal de website en dus de webmaster waarschijnlijk een centrale rol in krijgen. Als je het 

leuk vindt daarover als webmaster mee te denken en 

te werken aan het beeld van onze gemeente naar buiten, neem dan contact op met Mario 

Dominicus (mario.dominicus@ xs4all.nl) of Henriëtte den Boer (bob.jet@live.nl). Ook als je 

iemand weet die volgens jou geschikt zou zijn voor deze rol, laat het ons dan weten! 

 

Mario Dominicus 
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