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Een goed begin is het halve werk! 

Deze handleiding is speciaal ontwikkeld voor nieuwe klanten 

van HowardsHome. Aan de hand van deze handleiding wordt 

een duidelijk beeld gecreëerd van de nieuwsvoorziening van 

HowardsHome. Dit is van belang bij het instellen van de 

nieuwsprofielen. Hierdoor kan een soepele implementatie van 

de nieuwsvoorziening binnen een organisatie plaatsvinden, 

wat tijd en geld uitspaart met een optimale kwaliteit.  

HowardsHome biedt een online nieuwsvoorziening aan. Dit 

nieuws wordt door HowardsHome verzameld op internet. 

Vervolgens verrijkt HowardsHome dit nieuws met een 

samenvatting, vermelding van een bron en een datum. Maar 

geografische informatie wordt ook gefilterd. En als laatste 

verspreidt HowardsHome dit nieuws naar de eindgebruiker 

door middel van e-mail, nieuwsportal of rss. 

Figuur 1 Workflow van HowardsHome 

Omdat elk bedrijf / organisatie zijn eigen nieuwsbehoefte 

heeft, biedt HowardsHome de mogelijkheid om uit het 

complete informatieaanbod van HowardsHome een 

nieuwsprofiel op maat te laten samenstellen. Dat gebeurt op 

basis van een combinatie van trefwoorden, rubrieken en 

bronnen. De hoeveelheid trefwoorden is in principe 

onbeperkt; met behulp van Booleaanse logica (AND / OR) 

kunnen complexe zoekopdrachten worden geformuleerd. De 

beheerder stelt dus een aantal profielen samen, waaruit de 

eindgebruikers op hun beurt persoonlijke keuzes kunnen 

maken. 

Met behulp van het door HowardsHome ontwikkelde 

Management Dashboard is het voor de beheerder eenvoudig 

om de nieuwsprofielen in te stellen.  

Het is echter belangrijk voordat de nieuwsprofielen ingesteld 

worden, een goede voorbereiding te treffen. Deze handleiding 

biedt een handvat bij deze voorbereiding. 

INLEIDING 

http://mandash.howardshome.com/
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Het proces van de implementatie van de nieuwsvoorziening 
van HowardsHome bestaat uit meerdere stappen. Globaal 
kunnen 2 trajecten onderscheiden worden die parallel 
opgestart worden: 
 

1. Instellen van de nieuwsprofielen; 
2. Vormgeven portal en nieuwsbrief in huisstijl. 

 
 
Instellen van de nieuwsprofielen 

Het instellen van de nieuwsprofielen is het belangrijkste deel 
van de implementatie van de nieuwsvoorziening. 
 
In deze handleiding bieden wij een aantal handige checklisten 
aan, die u kunnen helpen bij het vasstellen van de 
nieuwsbehoefte binnen uw organisatie. Deze checklisten vindt 
u terug in bijlage 1 en bijlage 2. Tevens worden er enkele 
voorbeelden gegeven van hoe de indeling van de 
nieuwsprofielen er in een nieuwsportal uit kan zien en op 
welke manier er een nieuwsprofiel ingesteld kan worden 
(bijlage 3). In het hoofdstuk „Nieuwsprofielen‟ wordt 
uitgebreider dit deel beschreven. 
 
HowardsHome richt voor veel klanten de nieuwsprofielen in.  
Als op basis van bijlagen 1 tot en met 3 duidelijk is geworden 
welke onderwerpen u wilt aanbieden in de nieuwsvoorziening, 
kunt u per onderwerp het formulier „Template 
nieuwsprofielen‟ (bijlage 4) invullen. Op basis van deze 
informatie zal HowardsHome de nieuwsprofielen voor u 
inrichten. 
 
 
Vormgeven portal en nieuwsbrief in huisstijl 

De nieuwsvoorziening (nieuwsportal en nieuwsbrief) kan in de 
huisstijl van de klant worden aangepast.  
 
We hebben dan het volgende van u nodig: 
 

 Uw logo; 
 De kleurcodes voor tekst, achtergrond en overige 

stijlelementen; 
 Lettertypes en groottes; 
 Welke functionaliteiten u wilt gebruiken. 

 
Welke functionaliteiten mogelijk zijn binnen uw portal kunt u 
bekijken op onze SupportDesk. 
 
De vormgeving van de portal wordt door een contactpersoon 
bij de opdrachtgever bekeken en goedgekeurd.  
 
Indien de nieuwsportal niet in de huisstijl van de klant hoeft 
te worden uitgevoerd,  kan ook gebruik worden gemaakt van 
de standaard HowardsHome vormgeving. 
  

PROCES 

http://support.howardshome.com/LinkClick.aspx?fileticket=8GKda8%2fC7%2bQ%3d&tabid=122&mid=455
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Overige aandachtspunten 

De volgende vragen dienen ook beantwoord te worden: 
 Wordt de automatische of de periodieke nieuwsbrief 

gebruikt; 
 Welke gebruikers moeten geabonneerd worden; 
 Hoe moet de nieuwsportal beveiligd worden. 

 
Deze vraagstukken kunnen met de projectleider van 
HowardsHome besproken worden.  
 
Functionaliteiten HowardsHome nieuwsportals 
 
Op de HowardsHome SupportDesk (onder tab „Documentatie‟) 
vindt u een document met een beschrijving van alle mogelijke 
functies waarvan u gebruik kunt maken binnen uw portal en 
nieuwsbrief. 
 
Training Management Dashboard 

Van de projectleider van HowardsHome krijgt u een uitleg / 
training over het Management Dashboard, waarna zelf met 
het systeem gewerkt kan worden en de nieuwsprofielen 
beheerd kunnen worden.  
 
De trainingen vinden elke derde donderdag van de maand 
plaats bij ons op kantoor in Nieuwegein. Kijk voor de exacte 
data op de HowardsHome SupportDesk. 
 
 
Toevoegen nieuwe bronnen 

HowardsHome verzamelt nieuws uit ca. 6.500 online bronnen. 
Continue houden wij in de gaten of er relevante 
nieuwsbronnen zijn, die we kunnen toevoegen.   
Ook voegen wij op verzoek van onze relaties online bronnen 
toe die bijdragen aan een zo compleet mogelijke 
nieuwsvoorziening. 
 
Bij het toevoegen zijn enkele kanttekeningen: 

 Het moet technisch mogelijk zijn om het nieuws op de 
website te doorzoeken; 

 De website moet werkelijk nieuws bevatten, en geen 
nieuws van andere websites herhalen welke 
HowardsHome reeds doorzoekt; 

 Forums voegen we niet toe. 
 
HowardsHome doet dit als service naar haar relaties toe. De 
doorlooptijd voor het toevoegen van nieuwe bronnen 
bedraagt, afhankelijk van het aantal bronnen, drie weken. 
 
 
Opleverdocument 

Indien alles naar tevredenheid is opgeleverd, zal als laatste 
door de projectleider een opleverdocument gemaild worden. 
Als de opdrachtgever dit voor akkoord ondertekent, is het 
project opgeleverd. 
 

http://support.howardshome.com/LinkClick.aspx?fileticket=8GKda8%2fC7%2bQ%3d&tabid=93&mid=455
http://support.howardshome.com/
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Support 

Voor aanvullende ondersteuning kan men daarna terecht bij 
de HowardsHome SupportDesk. 
 
 
Voor een totaalbeeld van de workflow van de implementatie 
van de nieuwsvoorziening verwijzen wij u naar bijlage 5.  

http://support.howardshome.com/
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In de verschillende handleidingen, in het Management 
Dashboard en in overige communicatie van HowardsHome 
staan begrippen en termen die mogelijk niet bekend zijn of 
anders geïnterpreteerd kunnen worden. Om verwarring te 
voorkomen staan hieronder alle belangrijke termen.  
 

Term Omschrijving 

Administrator Booleaanse logica is de term die gebruikt 
wordt om bepaalde zoektermen te 
combineren of uit te sluiten. De basis 
Booleaanse operatoren zijn AND, OR en 
AND NOT 

Booleaans 
zoeken 

Dit systeem verfijnt het zoeken. 
Verfijningswoorden: OR, AND, NEAR, 

AND NOT 

Bron Een internet website die (gratis) nieuws 
aanbiedt 

Content Wizard Web toepassing waarmee de 
nieuwsprofielen worden ingesteld. 
Onderdeel van het Management 
Dashboard. 

Content 
Management 
Systeem 

Een Content Management Systeem 
automatiseert het proces van het 
verzamelen/creëren, het beheren en het 
publiceren van content. In een CMS is de 
content (=inhoud), vormgeving en 
structuur van elkaar gescheiden. Waarbij 
de vormgeving is vastgelegd in templates 
(=sjablonen). 

Deeplinken Als op een titel van artikelen wordt geklikt 
in de nieuwsbrief of de portal, dan wordt 
men rechtstreeks doorgeleid naar het 
orginele bericht op de website van de 
betreffende bron. 

E-zine Ook wel periodieke nieuwsbrief. Dit is een 
nieuwsbrief die op elk gewenst tijdstip 
verstuurd kan worden. Het tijdstip van 
verzenden kunt u zelf bepalen. De 
tussenkomst van de administrator is 
vereist om deze nieuwsbrief te versturen. 

Hoofdprofiel Binnen het portal is het mogelijk om een 
indeling te maken van de nieuwsprofielen. 
Een hoofdprofiel is een overkoepelend 
nieuwsprofiel en bevat één of meerdere 
subprofielen die gerelateerd zijn aan 
elkaar. 

HTML HyperText Markup Language, is een taal 
waarmee de opmaak van webpagina‟s 
wordt gerealiseerd. 

JavaScript JavaScript wordt bij HTML pagina‟s 
ingevoegd om de functionaliteit van een 
pagina te verhogen. 

Management 
Dashboard 

Beheermodule waarin een aantal functies 
beschikbaar zijn waarmee wijzigingen 

TERMINOLOGIE 
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uitgevoerd kunnen worden in de 
gegevens van uw gebruikers (abonnees), 
nieuwsprofielen, artikelen en 
nieuwsbrieven. 

News Alert Portal Een website die gevoed wordt met nieuws 
dat door HowardsHome verzameld is. 

Nieuwsfeed Een nieuwsprofiel op maat om op te 
nemen op een website, inter- of intranet. 
Actuele berichten met korte 
samenvattingen en verwijzingen naar 
artikelen. 

Nieuwsprofielen Een selectie uit het totale nieuwsaanbod 
van Howardshome. Het nieuwsprofiel 
wordt samengesteld op basis van een 
combinatie van trefwoorden, rubrieken en 
bronnen. Op basis van het nieuwsprofiel 
wordt bepaald welk nieuws wordt 
geleverd. Zie bijlage 3 voor een 
voorbeeld. 

Portal Een website die gevoed wordt met nieuws 
dat door HowardsHome verzameld is. 

Profiel Zie nieuwsprofiel 

RSS Zijn XML standaarden voor de distributie 
van nieuwsartikelen. Waarmee ruwe date 
van het nieuwsprofiel in een systeem 
geïmporteerd kan worden en eenvoudig 
gepubliceerd kan worden in een eigen 
huisstijl. 

Rubrieken Alle bronnen waaruit HowardsHome het 
nieuws selecteert worden gegroepeerd in 
rubrieken. 

Subprofiel Binnen het portal is het mogelijk om een 
indeling te maken van de nieuwsprofielen. 
Een subprofiel is te vinden onder een 
hoofdprofiel en is een verdere 
onderverdeling van het hoofdprofiel. 

XML Een internationale standaard voor het 
gestructureerd uitwisselen van informatie. 
Dit is verreweg de meest flexibele manier 
van informatie-uitwisseling. 
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Voordat gestart gaat worden met het maken van een indeling 
van nieuwsprofielen en het instellen van de nieuwsprofielen, 
zal allereerst bij de opdrachtgever en bij HowardsHome 
duidelijk moeten zijn wat het doel van de nieuwsvoorziening 
is binnen uw organisatie. 
 
Bestaande nieuwsvoorziening? 

Voor de positionering van de nieuwsvoorziening binnen een 
organisatie is het van belang om te weten wat er reeds als 
nieuwsvoorziening wordt gebruikt binnen de organisatie. Moet 
de nieuwsvoorziening van HowardsHome dit gaan vervangen 
of moet het dit gaan aanvullen. Om een totaaloverzicht te 
krijgen van de nieuwsvoorzieningen binnen de organisatie is 
het handig om al deze voorbeelden eens langs elkaar te 
leggen.  
 
Doelgroep 

Om de nieuwsvoorziening af te stemmen op de behoefte van 
de organisatie is het van belang om te weten wie de 
doelgroep is, wie gaat de nieuwsvoorziening van 
HowardsHome gebruiken.  
 
Alvorens gestart gaat worden met het instellen van de 
nieuwsprofielen, is het van belang om de volgende zaken ten 
aanzien van de organisatie helder te hebben: 

 Het doel van de nieuwsvoorziening van HowardsHome?  
o Lagere kosten voor het zoeken naar informatie 
o Sales en Marketing beter informeren 
o Leads/ bedreigingen in de gaten houden 
o Etc.  

 Wie gaat de nieuwsvoorziening van HowardsHome 
gebruiken? 

 Welke afdelingen en kantoren gaan de 
nieuwsvoorziening van HowardsHome gebruiken? 

 

Praktische invulling 

Ten aanzien van de praktische invulling van de 
nieuwsvoorziening van HowardsHome is het van belang om te 
weten hoe de nieuwsbrief binnen de organisatie gebruikt gaat 
worden. Deze aspecten bespreekt de projectleider van 
HowardsHome met de opdrachtgever. Wordt alleen de 
nieuwsbrief gebruikt of alleen de nieuwsportal? Hoe vaak 
wordt de nieuwsbrief verstuurd. Wordt het nieuws ook op de 
website of intranet gepubliceerd? Hoe worden de profielen 
ingesteld, zo breed mogelijk, zodat er niets wordt gemist, 
waarbij er redactie wordt uitgevoerd op de gepubliceerde 
artikelen. Of zo specifiek mogelijk zodat gebruikers op maat 
geïnformeerd worden. 
 
Voor de indeling van de nieuwsprofielen is een inventarisatie 
over diverse onderwerpen, zoals markten, diensten, 
specialisaties, concurrenten, klanten, aan te raden. Een 
checklist voor deze inventarisatie is te vinden in bijlage 1 en 
bijlage 2. 

DOELSTELLINGEN 

FORMULEREN 
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Bij het maken van een indeling van de nieuwsprofielen is het 
belangrijk dat dit bekeken wordt vanuit de eindgebruiker. 
Vaak is het mogelijk om de herkenbare structuur van een 
huidige nieuwsvoorziening te kopiëren in de indeling van de 
nieuwsprofielen van de HowardsHome nieuwsvoorziening.  
 
Uit ervaring geven wij onderstaande indeling als een indicatie 
van de informatiebehoefte van de verschillende doelgroepen: 

1. Directie/management:  
Informatiebehoefte: Klanten, personalia, management, 
algemene marktinformatie en concurrenten 

2. Accountmanagers:  
Informatiebehoefte: marktinformatie en concurrenten 

3. Marketing/pr/communicatie:  
Informatiebehoefte: Publicaties eigen bedrijf, eigen 
bedrijf in de media, concurrenten en algemene klanten 
informatie. 

4. Specialisten:  
Informatiebehoefte: vaktechnische informatie 

 
Daarnaast zal de vraag gesteld moeten worden welke insteek 
gebruikt wordt, bijvoorbeeld naar product, 
afdeling/bedrijf(stak) of markt(en).  
 
Maak een indeling in hoofd- en subprofielen om een duidelijk 
overzicht te houden. Het hoofdprofiel is het overkoepelende 
nieuwsprofiel over de verschillende subprofielen.  
 
Zie onderstaand schema, de verschillende subprofielen zijn 
een onderverdeling van het hoofdprofiel. Echter de 
subprofielen zijn specifieke onderwerpen. Op deze manier is 
het gemakkelijker om een nieuwsprofiel scherp te stellen en 
ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk ruisberichten in de 
resultaten terecht komen. Het is per subprofiel mogelijk om 
bronnen te selecteren en om specifieke trefwoorden uit te 
sluiten. Onderstaand figuur geeft dit schematisch weer.  

 

Agrarisch

(Hoofdprofiel)

Veehouderij

(subprofiel)

Trefwoorden + bronnen

Bronnen database

Akkerbouw

(subprofiel)

Trefwoorden + bronnen

Tuinbouw

(subprofiel)

Trefwoorden + bronnen

 
 

Figuur 2 Hoofdprofiel/subprofiel indeling 

 
 
 
 

NIEUWSPROFIELEN 
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Trefwoorden invullen in ‘template Nieuwsprofielen’ 
Als er een indeling is van de nieuwsprofielen, is een 
brainstorm over de bijbehorende trefwoorden erg belangrijk. 
Waar gaat het allemaal over, waar staat het onderwerp mee 
in relatie, maar denk ook aan synoniemen, woordcombinaties 
en uitsluitingen. Het internet, intranet of bestaande 
nieuwsbrieven kunnen hier een zeer handig hulpmiddel voor 
zijn.  
 
Belangrijk is dat de trefwoorden niet te algemeen zijn of een 
dubbele betekenis hebben, zoals „internet‟ of „zorg‟,. Het 
trefwoord internet levert u al gauw 1000 treffers per dag op! 
Waardoor gebruikers overspoeld worden met veel informatie, 
waarbij waarschijnlijk ook veel irrelevante informatie zit. Bij 
het trefwoord „zorg‟, welke een dubbele betekenis heeft, 
worden er ook berichten geselecteerd als: “Ik zorg voor jou”, 
terwijl juist berichten over de zorgbranche geleverd moeten 
worden.  
 
Maar de trefwoorden moeten ook niet te specifiek zijn, want 
dan zullen ze geen of weinig nieuwsberichten opleveren. Om 
dit te voorkomen kan gewerkt worden met wildcards * 
(trunceren). Een trefwoord met wildcard, zorgt ervoor dat op 
de plaats van het * alles ingevuld kan worden.  
Het trefwoord “zorg*”, kan dan „zorginstelling‟, „zorgen‟ of 
„zorgbranche‟ zijn. 
 

Voor meer informatie over de indeling en samenstelling van 

nieuwprofielen zie bijlage 3. 

 

  

Let op:  

Zorg dat de trefwoorden niet te 

algemeen zijn of een dubbele 

betekenis hebben! 
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Onderstaande vragenlijst kan een hulpmiddel zijn bij de 
inventarisatie van het nieuws en de indeling van de 
nieuwsprofielen voor de nieuwsvoorziening van 
HowardsHome.  
 
1 Welke producten of diensten levert u bedrijf? 

 
 
 
 

2 Welke branches en markten zijn voor uw bedrijf van belang? 
 
 
 
 

3 Welke kennisgebieden zijn te onderscheiden binnen uw 
bedrijf? 
 
 
 
 

4 Welke specialisaties zijn binnen uw bedrijf te onderscheiden? 
 
 
 
 

5 Welke projecten lopen er binnen uw bedrijf? 
 
 
 
 

6 Welke afdelingen zijn er binnen uw bedrijf te onderscheiden? 
 
 
 
 

7 Wat zijn de belangrijkste klanten? 
 
 
 
 

8 Wat zijn belangrijke vaktechnische onderwerpen voor uw 
business (beleid, wet-en regelgeving en actualiteiten)? 
 
 
 
 

  

BIJLAGE 1: 

INVENTARISATIE VAN 

HET NIEUWS 
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9 Welke leveranciers heeft uw bedrijf? 
 
 
 
 

10 Wat zijn de belangrijkste concurrenten? 
 
 
 
 

11 Wat zijn eventuele dochter- of partnerondernemers, 
samenwerkingsverbanden, brancheorganisaties? 
 
 
 
 

12 Personalia informatie? 
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Onderstaande checklist helpt u tijdens de voorbereiding voor 
de implementatie van de nieuwsvoorziening van 
HowardsHome.  
 
 Vraag Antwoord/status 
1 Doel van de nieuwsvoorziening 

binnen de organisatie 
 

2 Wat gebruikt u reeds aan 
informatievoorzieningen binnen 
de orgnisatie, denk aan 
Intranet, nieuwsbrieven ed.  

 

3 Gaat HowardsHome dit 
vervangen of aanvullen? 

 

4 Heeft u hier voorbeelden van?  
5 Heeft u een strategisch plan, 

jaarverslag, Marketingplan of 
organisatieschema 

 

5 Wie vormen de doelgroep: 
Afdelingen: 
Functies: 
Kantoren: 
Externe relaties:  

 

6 Hoe wilt u HowardsHome gaan 
gebruiken: 
Dagelijkse nieuwsbrief: 
Periodieke nieuwsbrief: 
Nieuwsportal: 
Intranet: 
Website: 
PDA: 
RSS: 
Mobiel: 

 

7  Voor welke profielindeling kiest 
u? 

 

8 Hoe wilt u dat gebruikers zich 
abonneren? 
Per Hoofdprofiel: 
Per Subprofiel: 

 

9 Wilt u de portal gaan 
beveiligen? 
Op IP adres: 
Door middel van inloggen: 

 

10 Aanleveren HTML template en 
stylesheet voor de 
aanpassingen vormgeving 
Portal 

 

11  Wie gaat de vormgeving 
goedkeuren? 

 

12 Wie gaat het opleverdocument 
tekenen? 

 

13  Wie is de contactpersoon 
binnen uw organisatie ten 
aanzien van deze 
nieuwsvoorziening? 

 

BIJLAGE 2: CHECKLIST 

VOOR EEN GOEDE 

VOORBEREIDING 
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Onderstaand worden een aantal voorbeelden gegeven van 
verschillende indelingen van nieuwsportals van 
HowardsHome. Deze verschillende indelingen kunnen 
mogelijk helpen een beeld te creëren van hoe de portal 
ingedeeld kan worden.  

 

 

Figuur 6 Voorbeeld nieuwsportal 

 
Algemeen 

Een Retail bedrijf maakt intern gebruik van een nieuwsportal 
en een nieuwsbrief. Zij hebben onderstaande indeling 
aangehouden voor de portal en nieuwsbrief. 
 

 Concurrenten 
 Klanten 
 Merken  
 Overig 
 Producten 

 
Afdeling 
Een accountantskantoor, maakt intern gebruik van een 
nieuwsportal en een nieuwsbrief. Hierbij een voorbeeld van 
een indeling naar afdeling.  
 

 Algemeen 
 Accountancy 
 MKB 
 AGRO 
 Juridisch 
 Belastingadvies 
 Subsidies 

 

BIJLAGE 3: 

VOORBEELDEN 
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Markten 

Een groot ICT bedrijf  maakt intern gebruik van een 
nieuwsportal en een nieuwsbrief. Zij hebben gekozen voor 
een indeling naar markten: 
 

 Algemeen 
 Energy en Chemicals 
 Finance 
 FMCG en Retail 
 Healthcare 

o Brancheorganisaties 
o Zorg en ICT 
o Zorg en overhead 
o Zorgaanbieders 
o Zorgverzekeraars 

 HRM en Payroll 
 Media en Entertainment 
 Transport, Travel & Logistics 
 Utilities 

 
Combinatie van specialisatie en markten 

Bij een uitgeverij hebben ze ervoor gekozen een 
onderverdeling te nemen naar markten en vakgebieden: 
 

 Markten 
o Media 
o Overheid/onderwijs 
o Marketing 
o Pr en voorlichting 

 Vaktechnische onderwerpen 
o Direct Marketing  
o Reclame 
o Adverteren 

 

 

Zoektermen 

Onderstaande voorbeelden van zoektermen komen uit het 
systeem van HowardsHome. Het geeft  een beeld hoe een 
dergelijk zoekterm opgebouwd kan zijn: 
 
Haven Rotterdam 

In onderstaande zoekterm wordt een combinatie gemaakt 
met de trefwoorden tussen de haakjes en de trefwoorden 
achter AND. Op deze manier wordt  een verfijning gemaakt in 
uw zoekterm. (haven or harbour or harbor) AND rotterdam 
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Veehouderij 

In deze zoekterm wordt een combinatie gemaakt tussen de 
verschillende branches en de verschillende onderwerpen die 
spelen in deze branches. Op deze manier wordt een verfijning 
gemaakt in uw zoekterm.  
("veeteel*" OR "varken*" OR veehouderij OR "slachtv*" OR 

"Koe*" Or "Rund*" OR "Vleesvee*" OR "Vleeskal*" OR 

"Konijn*" OR "Pluimvee*" OR Schaap OR Schapen OR 

"Paarden*" OR "Nerts*") AND ("I&R" OR "Identificatie en 

registratie" OR "welzijn*" OR "Vervoer*" OR "Huistvesting*" 

OR Wetgeving OR Regelgeving OR "Fok*" Or "handel*" OR 

Biotechnologie OR "Slacht*" OR "Melk*" OR "Zuivel*" OR 

"Vlees*" OR "Ei*" OR "PVE*") 

 
Accountancy 

In onderstaande zoekterm worden enkele delen uit de 
zoekterm verfijnd met andere trefwoorden. Op deze manier 
wordt ervoor gezorgd dat een algemeen trefwoord niet te veel 
algemeen nieuws levert. Ook wordt een verfijning 
aangebracht door aan te geven dat trefwoorden dicht bij 
elkaar in de tekst voor moet komen.  
"accountant*" OR accountancy OR "price waterhouse*" OR 

"WET MOT" OR "WET WID" OR (Accountant and 

("gedragsregel*" or "beroepsregel*")) OR PWC OR kpmg OR 

(deloitte NEAR touche) 

 
Akzo Nobel 

In onderstaande zoekterm worden specifieke trefwoorden in 
de zoekresultaten uitgesloten.  
(akzo OR Organon) AND NOT (damrak OR AEX or euronext or 

"wall-street" OR "wall street" OR nasdaq) 
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HowardsHome 

Fultonbaan 30,  
3439 NE  Nieuwegein 
Postbus 1092,  
3430 BB  Nieuwegein 
 
Telefoon: (030) 6083540 
Fax: (030) 6083549 
 
http://www.howardshome.com  
info@howardshome.com  

 

 
Template Nieuwsprofiel 
 

Wat is de naam voor dit nieuwsprofiel? 
 

Onder welk hoofdprofiel valt dit 
nieuwsprofiel? 
 

Wat is het doel van het profiel? Wat voor 
soort nieuws wilt u binnen die profiel 
ontvangen? Indien er een bepaalde 
insteek is, graag die hier vermelden. 
 

Wat zijn belangrijke internetbronnen voor 
dit onderwerp (indien bekend)? 

 

Wat zijn relevante trefwoorden voor dit 
onderwerp? Denk hierbij aan unieke 
termen die gebruikt worden binnen dit 
onderwerp. Denk hierbij ook aan 
synoniemen, afkortingen en/of bedrijven. 
Deze opsomming hoeft niet volledig te 
zijn, maar geeft ook wel richting aan het 
onderwerp. 

 

Wilt u ook Engelstalig nieuws? 
 

Wilt u beursberichten ontvangen over 
bedrijven? 
 
Wilt u jurisprudentie ontvangen? 
 

Wilt u regionaal / lokaal nieuws? 
 

Zal er in de toekomst nog door iemand 
van [bedrijf]  bepaald worden welke door 
ons gevonden artikelen getoond mogen 
worden op de site? 
 

BIJLAGE 4: TEMPLATE 

NIEUWSPROFIELEN 

http://www.howardshome.com/
mailto:info@howardshome.com
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Actie HowardsHome: Projecteider 

HowardsHome neemt contact op 

project te bespreken en levert 

voorbereidingshandleiding aan

Actie klant: Invullen “Template 
nieuwsprofielen”

Actie klant: Eventueel aanleveren 

nieuwe bronnen die nog niet door 

HowardsHome worden geleverd

Actie HowardsHome: Aanleveren 

handleidingen en portal en 

nieuwsbrieven

Actie klant: Aanleveren HTML 

template en stylesheets voor 

vormgeving portal en nieuwsbrief

Actie HowardsHome: Opleveren 

eerste concept portal, nieuwsbrief en 

ingestelde nieuwsprofielen

Actie klant: Feedback op portal, 

nieuwsbrief en ingestelde 

nieuwsprofielen

Opdracht

Actie HowardsHome: Definitieve 

oplevering portal, nieuwsbrief en 

ingestelde nieuwsprofielen

Actie HowardsHome: Plan van aanpak

Actie HowardsHome: Gebruikers 

abonneren op nieuwsbrief

Actie klant: Gebruikers voor 

nieuwsbrief aanleveren

Actie HowardsHome: Training 

Management Dashboard in 

Nieuwegein

Actie klant: Tekenen opleverdocument

Actie HowardsHome: 

Gebruikersenquête
Actie HowardsHome: Support

 

BIJLAGE 5: WORKFLOW 


