Handleiding
WordPress Plugin voor uw uitzendbureau website

GRATIS

INLEIDING
Wilt u een Uitzendbureau WordPress Website met alle mogelijke online functionaliteiten van een
uitzendbureau? In dit document leggen wij uit hoe u dit eenvoudig kunt doen doormiddel van onze
gratis WordPress Plugin.
Naast deze WordPress Plugin hebben we ook een WordPress Thema. WordPress Thema plus Plugin
maakt een volledige uitzendbureau website. Het gebruik van dit Thema is uiteraard niet noodzakelijk,
u kunt ook de Plugin binnen uw huidige WordPress website installeren, of zelf volledig een eigen
thema / design opzetten.
De handleiding van de WordPress Thema en alle andere informatie die handig is voor het maken van
een uitzendbureau website vindt u op onze website: www.uitzendbureauwebsite.nl.

GRATIS
Of u nu voor uw eigen uitzendbureau of in opdracht een uitzendbureau een uitzendbureau website
bouwt. Wij verstrekken onze plugin en template volledig gratis. Dit omdat hoe meer uitzendbureaus
onze plugin en of template gebruiken hoe meer uitzendbureaus wij vanuit de matchtool:
Uitzendplaats voor de uitzendbranche kunnen betekenen.
Tip! Bent u nog opzoek naar een goede backoffice payrollbedrijf voor uw uitzendbureau? Neem dan
contact op met www.payrollplaats.nl. Vanuit onze matchtool bestaat er een koppelen zodat u bij
verloning de gegevens eenvoudig door kunt zetten. Regelt uzelf de uitbetaling van uw medewerkers
dan kunnen wij altijd kijken of we hier ook een rechtstreekse koppelen kunnen bouwen.

KOPPELING MATCHTOOL
Wanneer u gebruik maakt van deze WordPress Plugin werken de functionaliteiten alleen bij gebruik
maken van onze Matchtool (Werving en Selectie Software) voor uitzendbureaus: Uitzendplaats. Wilt
u meer informatie ontvangen over de Matchtool: Uitzendplaats kijk dan voor meer informatie of
contact op: www.uitzendplaats.nl.

GESCHIEDENIS
Webplaats B.V. ontwikkeld software voor uitzendbureaus. Zo ontwikkelen wij continue aan
onze online urenregistratie: onlineUUR (gekoppeld aan Easyflex) daarnaast ontwikkelen we
aan onze Matchtool: Uitzendplaats (Werving en Selectie Software). Omdat alles bij uw
uitzendbureau website begint faciliteren we uw uitzendbureau website doormiddel van onze
gratis WordPress Plugin en Thema.
Hierdoor maken wij het heel eenvoudig om een uitzendbureau te starten of een bestaand
uitzendbureau een online impuls te geven.
PLUGIN
Een van WordPress' populairste mogelijkheden is de rijke aanwezigheid van plug-ins. Deze

stellen de gebruikers en ontwikkelaars in staat om nieuwe mogelijkheden toe te voegen aan
WordPress. Om een goede koppeling met de matchtool Uitzendplaats tot stand te brengen
met daarin alle benodigde uitzendbureau functionaliteiten hebben we een WordPress Plugin
geschreven die u eenvoudig kunt installeren. Verder op in het document geven wij alle
functionaliteiten aan.
? Wist u dat er meer dan 50.000 plug-ins in de WordPress.org-database staan.
WIDGETS
In onze plugin zijn een aantal Widgets beschikbaar, dit zijn kleine functionaliteiten die
gebruikers op hun website kunnen zetten door middel van een drag-and-drop-systeem.
Widgets worden gebruikt om content toe te voegen aan Widget areas, beide kun je zien via
‘weergave -> widgets’. Daar zie je links de beschikbare Widgets en rechts de Widget areas,
de widgets kunnen in de widget areas geplaatst worden.
Daarnaast zijn er nog Shortcodes. Shortcodes worden gebruikt om content toe te voegen
aan pagina’s en posts, door de betreffende shortcode in de editor te plakken/typen.
FUNCTIONALITEITEN
Het enige wat u hoeft te doen is deze plugin te installeren en de volgende functionaliteiten
staan ter beschikking.









Zoeken vacatures
Overzicht vacatures
Zoeken kandidaten
Overzicht kandidaten
CV plaatsen door werkzoekende
Solliciteren op vacatures door werkzoekenden
Reageren op kandidaten door bedrijven.
Overzicht laatste vacatures

DEMO
Onze Demo website heet Victor Uitzendbureau. Deze kunt u bekijken op:
https://wordpress.victoruitzendbureau.nl/
TECHNISCHE INFORMATIE
Installatie
1. Upload de uitzendplaats map naar de /wp-content/plugins/ folder
2. Activeer de Uitzendplaats plugin in het ‘Plugin’-menu in WordPress
3. Lees het onderdeel “de plugin instellen” hieronder.

De plugin instellen
Nadat de plugin is geactiveerd staat er in de wp-admin omgeving onder Instellingen een
menu item genaamd Uitzendplaats. Hier kunnen alle instellingen voor de plugin worden
gemaakt.
Algemeen
Hier kan de verbinding met de Uitzendplaats API worden ingesteld. Voer het Uitzendplaats
token en de bijbehorende Uitzendplaats API link in, die u van Uitzendplaats hebt gekregen.
Nadat de instellingen zijn opgeslagen toont de status indicatie of de verbinding actief is.
Vacatures
Hier kunnen de vacature pagina's worden ingesteld. Maak voor elk onderdeel een pagina
aan en voer in de velden van dit onderdeel de slug van de pagina's in (bijvoorbeeld vacatureoverzicht).
U kunt ook een subpagina instellen door de slug van de hoofdpagina, een / en de slug van de
subpagina in te vullen. Bijvoorbeeld 'vacatures/vacature-item'
Kandidaten
Hier kunnen de kandidaten pagina's worden ingesteld. Maak voor elk onderdeel een pagina
aan en voer in de velden van dit onderdeel de slug van de pagina's in (bijvoorbeeld
kandidaten-overzicht).
Contactgegevens
Hier kunnen de contactgegevens worden ingesteld. Deze worden in de 'Kandidaat contact'
widget getoond.
Opmaak
Hier kan de opmaak van de plugin worden ingesteld. Voer bij ronding en lettergrootte een
heel getal in (bijvoorbeeld 8 en 16). De verschillende kleuren kunnen met de kleurenkiezers
worden ingesteld.
Shortcodes
De plugin maakt gebruik van shortcodes. Door de volgende shortcodes in de aangemaakte
pagina's van de vacature en kandidaten instellingen te plaatsen wordt de plugin inhoud
getoond. Onderaan de instellingen pagina staat een volledig overzicht van de beschikbare
shortcodes.
Overzicht shortcodes:
Vacatures
Vacature overzicht Overzicht van de meest recente vacatures.
[uitzendplaats_vacancy_index per_page='10']
Vacature zoeken
Zoekformulier om vacatures te zoeken.
[uitzendplaats_vacancy_search]
Vacature details
Details van een vacature.
[uitzendplaats_vacancy_details id='1']

Inschrijfformulier
Formulier om in te schrijven op een vacature.
[uitzendplaats_application_form]
Kandidaten
Kandidaat overzicht Overzicht van de meest recente kandidaten.
[uitzendplaats_candidate_index per_page='10']
Kandidaat zoeken
Formulier om een kandidaat mee te zoeken.
[uitzendplaats_candidate_search]
Kandidaat details
Details van een specifieke kandidaat.
[uitzendplaats_candidate_details id='1']
Aanvraagformulier Formulier voor een kandidaat om in te schrijven.
[uitzendplaats_request_form]
Registratieformulier Formulier om het CV mee naar een recruiter te sturen.
[uitzendplaats_registration_form]
Teksten aanpassen en vertalen
In de plugin map staat een map 'languages' met daarin een uitzendplaats-nl_NL.po bestand.
Open dit bestand met bijvoorbeeld Poedit of een Wordpress vertaal plugin die .po/.mo
bestanden ondersteund om de Nederlandse teksten aan te passen.
Widgets
De plugin maakt gebruik van widgets om bepaalde content te tonen. De widgets zijn:
- 'Kandidaat contact' voor het tonen van een contactgegevens blok van een kandidaat.
- 'Kandidaat contact knop' voor het tonen van een contact knop van een kandidaat.
- 'Vacature contact' voor het tonen van een contactgegevens blok van een vacature.
- 'Vacature contact knop' voor het tonen van een contact knop van een vacature.
- 'Laatste vacatures' voor het tonen van een blokje met de laatste vacatures.
Meta tags
De kandidaat en vacature pagina's voegen (Opengraph) Meta tags toe met de gegevens van
de vacature. De plugin werkt het beste samen met de Yoast SEO plugin maar zal op de
vacature detail en kandidaat detail pagina's eventuele Yoast meta gegevens vervangen.
Canonical url's / SEO
Standaard verwijzen de canonical url’s van de vacature en kandidaat pagina naar een “lege”
vacature en kandidaten pagina. Dit is voor de functionaliteit van uw uitzendbureau website
niet erg. Echter voor uw SEO (vindbaarheid) is dit minder goed, waardoor ons advies is om
tevens de Yoast SEO plugin te installeren want daarmee is dit opgelost. Naast dat Yoast SEO
pluging de canonical url’s voor de vacature en kandidaten pagina goed verwijst is deze plugin
zo en zo raadzaam om te installeren want het helpt u bij de seo optimalisatie van uw
uitzendbureau website.

WORDPRESS

WordPress is vrije weblog-software, die onder de voorwaarden van de GNU General Public
License (GPL) wordt gepubliceerd. WordPress is ontwikkeld door Matthew Mullenweg, maar
het wordt door een flinke groep ontwikkelaars ondersteund. WordPress is het meest
gebruikte contentmanagementsysteem.
WordPress maakt gebruik van de programmeertaal PHP. Alle content wordt opgeslagen in
een MySQL-database. Per WordPress-installatie is één weblog te beheren. Voor een
meervoudige installatie is WordPress Multi User (WPMU) beschikbaar. WordPress is een
contentmanagementsysteem (CMS) waardoor de gebruiker op een relatief eenvoudige wijze
de inhoud (content) kan wijzigen en/of aanvullen zonder dat daar technische kennis voor
vereist is.
HULP NODIG
Hulp nodig bij het ontwikkelen van uw uitzendbureau website? In principe weet elke
WordPress bouwer raad met onze Plugin en Thema. Wij hebben voor vragen en hulp een
aantal WordPress bouwers op onze website geplaats die u kunt inhuren. Kijk voor meer
informatie op: www.uitzendbureauwebsite.nl.
Algemene vragen of vragen over onze software kunnen uiteraard rechtstreeks gesteld
worden. Kijk voor onze gegevens op www.webplaats.nl.

