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Wie ben ik?

Bio Ramon Fincken, 1984
MSc. Medical Informatics 

Prive

Open Source 2004

Gestart met WordPress 2009, WP 2.5 (!)
Eigen CMS vs WP

WordCamps WCNL (allemaal), WCEU (Parijs, Berlijn, 
Porto, Athene, ..)

Eigenaar van ManagedWPHosting.nl (2012)

Plugins in WP.org repo 15

Core Commits 4



  

Waar gaan we het over hebben?

● Handjes!
● Idem
● Woordenlijst
● Samenwerken
● WordCamps
● Why tell me why?
● Waar start je?
● Aan de slag!



  

Handjes!

Ramon op WordCamp Europe 2022 Porto, Foto genomen door Roy Tanck
( Code en support )



  

Handjes!



  

Woordenlijst

Samenwerken

Vertalingen

Testen

Plugins / thema’s maken ( al dan niet betaald )

Meetups / WordCamps ( deelnemen, vrijwilliger )

Contributor day ( WordCamps / Yoast / etc )

Photos

Code

Bloggen

Sponsor of microsponsor

Praten met vrienden

Supportforums

Ga werken bij Automattic, of elders



  

Samenwerken!

Het start met samenwerken

Twitter ( @ramonfincken @managedwpnl )

WordPress.org profiel / Slack

https://make.wordpress.org/chat/

https://wordpress.slack.com/

https://wpnl.slack.com/

https://wpbelgium.be/slack/ ( https://wordpressbelgium.slack.com/ )

https://make.wordpress.org/chat/
https://wordpress.slack.com/
https://wpnl.slack.com/
https://wpbelgium.be/slack/
https://wordpressbelgium.slack.com/


  

WordCamps

https://central.wordcamp.org/schedule/

https://central.wordcamp.org/schedule/


  

Waarom bijdragen?

Je geeft graag je energie / kennis / tijd aan een Open Source 
doel

Je verdient een boterham met gebruik van Open Source 
software

Je leert wat van anderen en je kunt je passie ergens voor 
inzetten

Je maakt nieuwe vrienden en komt nog eens ergens :)



  

Startpunt

21 Make teams! → https://make.wordpress.org/
Core * Design

Mobile Accessibility

Polyglots * Support *

Documentation * Themes

Plugins Community *

Meta Training *

Test TV *

Marketing * CLI

Hosting Tide

Openverse Photos *

Core Performance

https://make.wordpress.org/


  

Trac

Start op https://make.wordpress.org/core/reports/

● * Bug posten, let op: geen support forum
● * Verifieren dat een Trac ticket klopt
● Code ** schrijven & testen
● PHPUnit testen schrijven & testen

https://make.wordpress.org/core/reports/


  

Polyglots

Start op https://translate.wordpress.org/

https://translate.wordpress.org/


  

Polyglots



  

Support

Startpunt https://wordpress.org/support/forums/

https://nl.wordpress.org/support/

https://wordpress.org/support/forums/
https://nl.wordpress.org/support/


  

Photos



  

Maar er is meer!

Sponsor of Microsponsor eens een event

Ga naar een contributor day of WP Cafe

Je kunt ook vrijwilliger worden op een WordCamp ( free lunch )

Deel je kennis op Twitter, maar liever op een eigen blog of op 
WordPress.org

De lijst is eindeloos !



  

Conclusie

Iedereen kan bijdragen aan WordPress :)

Je krijgt echt overal hulp bij!

Je wordt er echt superblij & trots van.



  

Slot

● Bedankt!

● Nalezen?
https://meetups.managedwphosting.nl

● Specifieke vraag?
Stel hem straks of mail me op {mijnvoornaam} at 
ManagedWPHosting.nl

● Straks nog tijd over?
Dan kunnen we samen eens kijken naar je vraagstuk

https://meetups.managedwphosting.nl/
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