
 

 

 
 
Betaalde klus: Nieuwe Website voor Transgender Netwerk 
 
Wij zoeken iemand die voor ons een mooie toegankelijke en inclusieve website wil maken! 
 
Transgender Netwerk Nederland wil een nieuwe website creëren waar iedereen terechtkan  
met vragen over transgender. De bezoekers zijn onder te verdelen in verschillende groepen. 
Transgender en non-binaire mensen zelf, hun omgeving (familie en vrienden), professionals 
(denk aan mediamakers, onderwijspersoneel, zorgverleners) en een belangrijke groep: 
politici, beleidsmakers en ambtenaren. 
 
Onze organisatie werkt voor al deze doelgroepen, en het is belangrijk dat zij zich goed 
bediend voelen op de website.  
 
Momenteel hebben we drie aparte websites die we in één nieuwe website willen 
samenvoegen:  
https://www.transgendernetwerk.nl/ (gericht op nieuws, politici en beleidsmakers) 
https://www.transgenderinfo.nl/ (gericht op trans en non-binaire personen en hun omgeving)  
https://www.transinbeeld.nl/ (gericht op mediamakers)  
 
De domeinnaam van de nieuwe website wordt transgendernetwerk.nl 
 
(De jongerenwebsite https://genderpraatjes.nl/ die ook aan Transgender Netwerk is gelieerd 
zal een aparte website blijven).  
 
We zoeken een bouwer en designer. We werken met WordPress. 
 
Bij de nieuwe website is van belang:  
-dat je weet dat we WordPress gebruiken als CMS. We gebruiken o.m. Gravity Forms. We 
hebben op dit moment 3 verschillende themes: 1 site met custom theme uit 2016, 1 site met 
Divi en 1 site met een Illdy child theme 
-dat de website de identiteit, missie en visie van Transgender Netwerk sterk weet te 
profileren. De website moet het visitekaartje van de organisatie zijn, waardoor bezoekers 
meteen weten wie we zijn en wat we doen 
-dat die toegankelijk is: je zorgt dat de website technisch voldoet aan WCAG2.1  



 

 

-dat de privacy goed geregeld is  
-dat je goed overlegt met de redactie over de contentmigratie, en waar nodig adviseert 
-dat je de chatfunctie van Genderpraatjes in de site verwerkt 
-dat je overweg kunt met onze (nieuwe) stijlgids  
 
Ben jij enthousiast om hiermee aan de slag te gaan? Wij horen graag jouw creatieve 
oplossingen om onze verschillende doelgroepen effectief te bedienen!   
Zet kort uiteen hoe jij de website voor je ziet, welke vragen je hierbij aan ons hebt en wat je 
tijdspad zou zijn. Maak daarnaast een offerte met per taak opgesplitst hoeveel dit volgens jou 
gaat kosten.  
 
Mail je voorstel uiterlijk 13 december naar: info@transgendernetwerk.nl  
 
 


