
Webmaster/hosters gezocht (vrijwillig)
Transition Towns Nederland is op zoek naar twee webhoster/masters om de 
technische kant van onze website te onderhouden en uit te bouwen.

Over Transition Towns Nederland
Transition Towns Nederland is het netwerk van lokale transitiegroepen en 
Permacultuur. Gericht op samenwerking, versterking en verbinding ten dienste 
van een sociale en veerkrachtige samenleving. Transitiesteden willen naar een 
samenleving die veerkrachtig is, ecologisch en voor nog vele generaties na ons 
volhoudbaar.

Huidige situatie
Op dit moment draait onze  Wordpress website op een server bij XLS-hosting . Naast de landelijke site zijn 
er zo'n 40 afgeleide sites.  De huidige webmaster/hosters hebben de sites jarenlang in de lucht gehouden, 
maar door gewijzigde omstandigheden willen zij nu stoppen. Zij kunnen een warme overdracht verzorgen. 

Omdat de huidige website af en toe problemen heeft staan we voor de keuze of we bij XLS-hosting blijven 
of een eigen server inrichten. Wij verwachten van de toekomstige webmaster/hosters dat zij hierin het 
bestuur/de kerngroep kunnen adviseren en vervolgens de keuze kunnen uitvoeren. Daarnaast moet de 
website opnieuw vormgegeven worden. Ook hierbij zoeken we advisering en technische ondersteuning. 

Naast het in de lucht houden van de landelijke site adviseer je lokale initiatieven bij het onderhoud en 
opbouwen van hun sites. 

De taken die daar volgens ons bij horen zijn
 Het operating system in de lucht houden. De belangrijkste processen in de gaten houden. Af en toe 

eens in de logs kijken.
 Abuse mail sturen naar providers van inkomende hackers. Het operating system actueel houden 

door het installeren van updates - voor zover dat niet automatisch gaat.
 Beheer van @transitiontowns.nl e-mailadressen en andere webhosting gerelateerde zaken
 Zorgen voor backups.
 Zo nu en dan eens een rapportage van de webstatistieken naar het bestuur sturen.
 Het signaleren van technische en inhoudelijke knelpunten en deze oplossen naar de wensen van de 

gebruikers, zodat de website operationeel is en blijft.
 Indien nodig verbetervoorstellen opstellen waarbij gegevens over de klanttevredenheid worden 

beoordeeld, de effectiviteit en bezoekersaantallen geanalyseerd en oplossingen aangedragen 
worden. Dit alles met het doel om de klantgerichtheid van de websites te verbeteren.

De volgende termen zijn voor jou duidelijk
 Het updaten van coms/mods/plugins. 
 Linux / Lamp / VPS systeembeheer met 'root'. SSH, vi. DNS. Directadmin / virtualmin of een ander 

controlepaneel.
 Php / bash scripting.

Je bent niet verantwoordelijk voor de inhoud – dat is de werkgroep communicatie – maar eigen initiatieven 
zijn natuurlijk welkom. Ook hoef je geen lid te worden van de kerngroep, maar dat kan wel.

Vaardigheden
Je bent goed in het (bouwen) en beheren van websites. Met jouw sociale vaardigheden stimuleer je 
organisatiebrede bijdragen aan de website en kun je het gebruik van de website goed toelichten. Je bent 
leergierig, zelfstandig, een echte probleemoplosser, hebt oog voor detail en werkt accuraat.



Functie-eisen
- In het bezit van een zekere mate van creativiteit en vrijheid
- Goede mondelinge en schriftelijke communicatie
- Kennis van webstandaarden en webrichtlijnen

Wat bieden wij
- Je maakt deel uit van het wereldwijde transitienetwerk
- Gratis deelname aan de volgende basistraining
- De voldoening dat je werkelijk bijdraagt aan de overgang naar een duurzamere wereld
- Natuurlijk ben je erbij tijdens onze Transition Treffens

Aantal uur per week
Per maand tussen de 1 en 4 uur, maar soms veel meer. 
Locatie: vanuit huis of eventueel vanuit kantoor in Deventer of vanuit een ander transitiekantoor indien 
mogelijk.

Wil je meer informatie? Mail naar eindhoven@transitiontowns.nl 
Zie ook facebook: http://tinyurl.com/q3l8u3f
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