1/2

Checklist inhuur PHP freelancer
Maak van je project een succes en kies de juiste PHP freelancer, lees hier enkele pointers
die ik je graag meegeef zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.
1. Veel websites worden niet gevonden
Het bouwen van een site is 1 ding, maar het vinden is iets anders. Een PHP-er kan wat
dat betreft je site maken of breken. Kent de PHP-er de basisregels voor vindbaarheid en
past hij ze toe? Vraag de PHP-er of hij bekend is met de technische eisen en vraag hem
deze toe te passen. Test zelf enkele sites die de bouwer heeft gemaakt op vindbaarheid
in Google.
2. Veel sites zijn onnodig langzaam waardoor bezoekers afhaken
Een bezoeker verlaat een website die traag reageert. Helaas zijn veel websites onnodig
traag door onkundig programmeren. Een goede PHP-er zorgt ervoor dat de site
geoptimaliseerd waardoor deze snel laadt. Benadruk dat je een snelle site wilt hebben
en test bij oplevering uitgebreid of de site niet langzaam is. Het mooiste is natuurlijk als
je samen met een paar andere personen tegelijkertijd op de site rond kunt klikken.
3. Is de site goed beveiligd?
Je leest regelmatig over gehackte sites en klantgegevens die op straat liggen. Wat is de
impact hiervan? Alleen al de imago schade kan jarenlange marketing teniet doen.
Onkundige ontwikkelaars die zo snel mogelijk een site willen opleveren houden niet
altijd rekening met veiligheid. Vraag naar de kennis op dit gebied, is de ontwikkelaar
bijvoorbeeld CISSP gecertifceerd? Weet de ontwikkelaar wat cross site scripting is? Als
er een inlogdeel is, gebeurt het inloggen dan secure met HTTPS? Als dit laatste niet zo is,
dan kunnen kwaadwillenden relatief makkelijk wachtwoorden achterhalen.
4. Kan de freelancer goed programmeren?
Heeft hij kennis van enkele bekende frameworks, b.v. Zend Framework? Heeft hij
hiervoor ook een certifcaat? Weet hij wat enkele voordelen van dergelijke frameworks
zijn? Je kunt met Zend b.v. sneller bouwen omdat veel basisfunctionaliteit kant en klaar
‘uit de doos’ gehaald kan worden. Verder is het zo dat een evt. andere programmeur de
projectcode makkelijk kan begrijpen omdat frameworks algemeen bekend zijn. Verder
kun je vragen of hij congressen bezoekt, welke blogs hij leest, of schrijft hij zelf blogs,
participeert hij in open source projecten. Natuurlijk vraag je altijd om referentie
websites zodat je zelf een mening kunt vormen over eerdere resultaten.
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5. Wat is inbegrepen in de oplevering?
Wordt het project geinstalleerd en al op een webserver opgeleverd of krijg je een
bestand dat je zelf moet installeren? Moet je zelf de evt. domeinnaam kopen en de email inrichten?
6. Beheer van de website en omgaan met fouten
Als de website in de lucht is, wie voert dan het beheer? Of je komt een fout tegen, moet
je dan bijbetalen of is dit inbegrepen in de prijs?
7. Overdragen aan andere programmeur
Stel dat je na of tijdens de ontwikkeling van je product besluit over te stappen naar
iemand anders. Kan dat dan? Kan die persoon dan ook de code begrijpen - kortom - is
er netjes gewerkt volgens standaarden en is er documentatie?
8. Ontwikkelproces
Heb je tijdens het ontwikkelen ook inzicht in de voortgang en kun je bijsturen of
commentaar geven? Soms wordt er na een aantal weken ‘iets over de muur gegooid’ en
moet je het daar mee doen. Je kunt vragen om iedere week de voortgang te mogen
bekijken.
9. Wanneer wordt er met het project begonnen en wanneer is het klaar?
Veel projecten starten laat en lopen uit, probeer goede afspraken te maken. Vraag wat
er gebeurt als de programmeur ziek wordt. Werkt hij in zijn eentje en heeft hij geen
backup, dan loopt het project natuurlijk uit.

10. Volg je gevoel
Een beetje een open deur natuurlijk, maar ook in de IT is je gevoel vaak een goede
raadgever! Blijf echter wel alert.

Veel succes!
Jeroen Derks
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