
De ontwikkeling van de nieuwe website 

Een dubbel-interview met Freek Wallaard en Fredi Hagedoorn  

De websitecommissie is 
intussen al een paar weken aan 

de slag, samen met ontwerper 
Freek Wallaard. Een tipje van de 

sluier daarvan zag u al in de e-
mail waarmee u deze 
nieuwsbrief ontving. Hoog tijd, 

om wat meer te vertellen over 
het website-project. Freek 

Wallaard en pastor Fredi 
Hagedoorn interviewen elkaar.  

Fredi: Hoi Freek, Kun je 

vertellen hoe je te werk gaat, als je een nieuwe website maakt? 

Freek: Hoi Fredi, ik begin altijd met het uitgebreid ondervragen van degene(n) die iets 
nieuws nodig hebben. Noem het een vragenvuur! Uiteindelijk heb ik dan een goed beeld 
van “het merk” waar ik mee ga werken en de uitdaging die moet worden opgelost. 

Daarna zijn de stappen op papier simpel: ik maak een functionele schets van de website. 
Dat zijn blokken en lijnen die tonen waar alle informatie moet komen en welke technologie 
er nodig is. 

Als ik dat weet, kan ik gaan ontwerpen. Eerst inspiratie zoeken, dan meerdere 

ontwerprichtingen uitwerken, en dan komt het keuzemoment.  

Als dat allemaal in orde is, dan kan er worden gebouwd, herschreven en ontwerp ik alles 
in detail. Al met al een erg leuk proces met veel samenwerking, denkwerk en creativiteit! 

Fredi, waarom hebben jullie voor mij gekozen als websitebouwer?  

Fredi: We hebben voor jou gekozen, omdat je eigenlijk meteen begon met het stellen van 

vragen. Je bracht je ideeën enthousiast, het klikte! Vanwege je positieve, maar ook 
kritische houding én vanwege je eerdere, helder ontworpen websites, kozen we voor jou. 

Freek, wat spreekt jou aan in het project voor de Lievevrouweparochie? 
Freek: Ik heb zelden zo’n vrolijk team ontmoet! Niemand neemt een blad voor de mond, 
en toch is de sfeer altijd goed. De overtuiging in jullie werk is uitzonderlijk.  

Fredi, heb je al iets bijzonders meegemaakt tijdens het bouwen?  
Fredi: Yes! Hoewel we de nieuwe website nu alleen nog maar in “plaatjesvorm” te zien 
krijgen (je kunt er nog niets in aanklikken), is het ontwerp prachtig. 

En ik vind het vraag gestuurde deel van de website een vondst. Bezoekers kunnen straks 
aangeven wie zij zijn (bijvoorbeeld ouder van een gezin of volwassene) en wat ze zoeken 

(bijvoorbeeld de communie voor hun kind of geloofsverdieping). Dan kom je als bezoeker 
meteen op de pagina die aansluit bij jouw vraag!  
 

Freek, hoe kunnen we een website van itsthefreek herkennen? 
Freek: Sites die ik bouw zijn optimistisch, duidelijk en kleurrijk. Mensen die mijn sites 

bezoeken zeggen vaak dat alles ‘goed voelt’. Ze kunnen er niet altijd een vinger op leggen 



waar dat door komt, maar ze voelen het wel. Dan ben ik blij! Datzelfde gevoel probeer ik 

voor de huidige en nieuwe Lievevrouweparochianen te bereiken.  

Fredi, waar kijk je voor de nieuwe website het meest naar uit? 
Fredi: Het moment dat de website af is, natuurlijk! Ik denk dat we enorm veel behoefte 

hebben aan een frisse, sprankelende website, die vooral gebruiksvriendelijk is en past bij 
onze parochie. We hebben zoveel activiteiten en projecten lopen, soms kun je die op de 

huidige website niet goed vinden. Ook hoop ik dat meer mensen dan nu de nieuwe website 
zullen bezoeken en nog vaker terugkomen. Ik denk dat dat wel gaat lukken, omdat ons 
nieuws veel helderder en overzichtelijker gepresenteerd zal worden! 

 
Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de vorderingen omtrent de nieuwe 

website. Wilt u het project steunen? Dat kan met een gift op NL 33 INGB 0001 0692 39 
tnv R.-K. Lievevrouweparochie onder vermelding van website. Bij voorbaat hartelijk dank 
voor uw donatie! 

 


