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Vanaf minuut 1  
de juiste beslissingen  
voor jouw website 

/ 

  

eBook door Gery Stevens 
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Dit eBook is speciaal voor  

elke ondernemer die voor de keuze  

van een nieuwe website staat. 

 

Te vaak zie ik dat ondernemers in onwetendheid kiezen voor een 

website die niet aan alle voorwaarden voldoet om succes te halen. 

De gevolgen kosten geld, frustratie en tijd.  

 

Na het lezen van dit eBook weet je alles wat je nodig hebt om een 

gefundeerde keuze te maken. Mijn doel is dat je na het lezen van 

dit eBook niet blind in samenwerkingen stapt die je niks opleveren. 

Gery Stevens  

  

Dit eBook schrijf  
ik echt voor jou… 

@ Ik vind het leuk om iets voor je te kunnen 
betekenen wanneer je vastloopt.  

Mail mij gerust op info@geryaal.nl 

mailto:info@geryaal.nl
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Dit eBook is bij uitstek geschikt voor jou wanneer jij: 

 

 voor het eerst een website laat bouwen 

 voor de tweede, derde of vierde keer een website laat 

bouwen en je wilt het nu gefundeerd aanpakken. 

 je onzeker voelt op websitegebied en bang bent dat je de 

verkeerde keuzes maakt. 

 verdwaalt in de wereld van websites en de talloze 

adviezen die er zijn. 

 behoefte hebt aan duidelijke handleiding bij jouw keuze 

voor de juiste websitebouwer. 

 goed voorbereid in gesprek wilt met websitebouwers. 
  

Waarom dit eBook? 
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In de dagelijkse praktijk ben ik SEO Schrijver en websitecoach. 

Dagelijks heb ik te maken met ondernemers die worstelen met de 

website. Ik hoop dat je met dit eBook foute keuzes voorkomt.  

 

Ik ben geen websitebouwer, dit zie ik als een vak apart! Ik kan je 

echter wel uitgangspunten en aandachtspunten meegeven zodat 

je, als leek, voorbereid in gesprek gaat met je websitebouwer. 

  

Dagelijkse praktijk 

?! Mocht je begrippen tegenkomen die jou onbekend 
zijn. Achterin het eBook vind je een uitgebreide 
begrippenlijst waarin ik je de begrippen toelicht. 



   5 

 

 
 

 

 

Als ondernemer kom je onherroepelijk in aanraking met een 

website voor jouw eigen onderneming. Dit kan voor de eerste keer 

zijn wanneer je net gestart bent als ZZP’er. Het kan ook de 

zoveelste keer zijn in je jarenlange loopbaan als ondernemer. 

 

 

 

 

Een website is helaas vaak een hoofdpijndossier voor 

ondernemers. Te weinig kennis, kunde en tijd breken je op. Gevolg: 

de website kost je tijd en geld. Iedere websitebouwer die je spreekt 

heeft een ander advies. En uiteindelijk zie je door de bomen het bos 

niet meer. 

  

Herken jij één van deze problemen? 

‘’Je hebt al zoveel geld gespendeerd aan 
websites maar het lijkt alsof je keuzes constant 

verkeerd uitpakken.’’ 

€ 

Problemen 
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De #1 websitefrustraties op een rij: 

 

Ik heb een paar voorbeelden van websitefrustraties op een rijtje 

gezet. Deze haal ik uit mijn dagelijkse praktijk:  

  

 Je blijkt niet de hoofdrechten van je Analytics account te 

hebben en je krijgt onenigheid met je websitebouwer. Je komt 

in conflict over de gegevens. 

 Je wilt aan de slag met het schrijven van content en dan blijkt dat 

je maar een beperkt aantal pagina’s kunt toevoegen in het CMS. 

 Je kunt geen metadescriptions, titels of andere belangrijke 

elementen invoegen. 

 Er zijn geen goede afspraken met de websitebouwer over 

meerwerk. Krijg je voor elke vraag een factuur? 

 Je website blijkt niet of heel slecht vindbaar te zijn in Google 

doordat de code van de website niet goed is opgebouwd. 

 Je krijgt een offerte op je bord waarbij er met termen gegooid 

wordt waar je geen kaas van gegeten hebt.  

 Je moet voor elk wissewasje aankloppen bij je websitebouwer 

terwijl je vlot door wilt werken. 

 Je bent uren (en dat is niet overdreven) kwijt aan het 

uitvogelen van het CMS Systeem van je site. 

De #1 websitefrustraties op een rij 



   7 

 

In dit eBook ga ik in op 
alle aspecten die van 
belang zijn bij de 
keuze voor een goede 
website. Ook vind je 
een uitgebreide 
checklist die je in kunt 
vullen en rechtstreeks 
meeneemt in gesprek 
met je websitebouwer. 



   8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Zo veel websitebouwers, zo veel meningen. Speelt het Nederlands 

elftal tijdens het Europees Kampioenschap of 

Wereldkampioenschap dan hebben we 16.000.000 bondscoaches 

in Nederland. Allemaal met een eigen mening over de opstelling en 

de juiste spelers.  

 

 

 

Met websites is het niet veel anders. Vrijwel iedereen heeft een 

mening over de invulling van een website. Van de kleur van de 

button tot de items in het menu en van het lettertype tot de 

homepage. Allemaal mogelijke punten van discussie.  

#1. Een goede  
website 

Mening over de website 
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Toch zijn er een aantal keiharde eisen waar een succesvolle, 

hedendaagse website aan moet voldoen. Ik heb ze voor jou op een 

rij gezet: 

1. Je website hoort gebouwd te worden in zogenaamd 

‘schone code’. Dit betekent dat er zo min mogelijk 

overtollige code in je website zit. Hierdoor kan een 

zoekmachine je site vlotter en beter lezen. 

2. Je dient op de site gebruik te maken van goed leesbare 

lettertypes die op alle schermen leesbaar zijn. 

3. Je website dient mobiel / responsive te zijn. 

4. Je website dient gebruiksvriendelijk te zijn  

5. Je website dient up-to-date en bij de tijd te zijn.  

 

 

Tot een aantal jaar geleden volstond je met een website die dienst 

deed als het zogenaamde ‘digitale visitekaartje’. Een klassieke 

website met menu items als: home, over ons, diensten en contact.  

 

Keiharde eisen 

1.1 Waarom een goede website? 
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Eens in de zoveel tijd kreeg de website een nieuwe lay-out. En dit 

was de aandacht die de site kreeg… 

 

 

Geld verdienen met de website is voor veel ondernemers een 

onbekende vorm van marketing. Veel klanten kwamen via via, via 

netwerkgroepen, via advertenties in kranten en folders of via 

sponsoring.  

 

Op internetgebied is ontzettend veel veranderd. Ik ben een jonge 

ondernemer (27) en in mijn jonge leven heb ik internet zien 

veranderen. Mocht ik eerder van mijn ouders 1x in de week een half 

uur op het internet omdat anders de telefoonrekening te hoog 

opliep en mijn jongste broertje van 19 kent dit fenomeen al niet 

eens meer. Laat staan de generatie die hier achter aan komt.  

 

We zijn vergroeid met het internet. Het heeft z’n voor- en nadelen. 

Als ondernemer liggen er grote kansen mits je de juiste keuzes 

maakt.  

 

 

Geld verdienen met je website? 
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Een goede website bestaat uit vier aspecten namelijk: 

1. Grafisch ontwerp 

2. Goede techniek 

3. CMS (Content Management Systeem) 

4. Vulling van de site 

Bovenstaande aspecten bepalen gezamenlijk het succes van jouw 
website. 

 

 
 

 

Het grafisch ontwerp van je site is het plaatje wat je bezoeker ziet. 

Vaak zijn hierin de kleuren van je huisstijl, je logo en foto’s in 

verwerkt. Het geeft een belangrijke eerste indruk van je website. 

Sites zijn onderhevig aan de laatste trends. Laat je niet gek maken 

door allerlei grafische snufjes en dingetjes die je ‘leuk’ vindt.  

 

Uitgangspunt is gebruiksvriendelijkheid. Google  heeft voor het 

ontwerp van een website zelfs de zogenaamde Google Material 

Design Guide opgesteld. Hierin geeft Google aan welke lettertypen, 

kleurcombinaties en code het beste werken.  

1.2 Aspecten van een goede website 

Grafisch ontwerp 
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Je mag er van uit gaan dat je websitebouwer deze kennis 

meeneemt bij het bouwen van je site. Let wel: zorg dat je scherp 

blijft en niet alles voor zoete koek aanneemt.  

 

 

Zoals eerder genoemd dient je website ‘schoon’ te zijn in de code. 

Dit betekent dat de site vrij is van alle onnodige code. 

Zoekmachines lezen je site daardoor makkelijker. Aanvullend 

pluspunt: je site is sneller. Weer zo’n issue wat het slagen van je 

website bepaalt. Want zeg nou zelf: ‘hoe irritant is een website die 

traag laadt?’ Zeker op je mobiele telefoon of tablet. 
  

Goede techniek 
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CMS staat voor Content Management Systeem. Het is het systeem 

waarmee jij jouw website kunt vullen met afbeeldingen en teksten. 

Het juiste CMS kiezen is belangrijk.  

 

Er zijn veel goede CMS Systemen op de markt. WordPress, Joomla 

en Magento zijn zogenaamde Open Source Systemen. Dit betekent 

dat ze voor iedereen toegankelijk zijn en dat je relatief makkelijk 

een website bouwt. Er zijn ook websitebouwers die een eigen CMS 

aanbieden. De kwaliteit verschilt. Essentieel is dat je in je CMS 

alles in kunt voegen wat belangrijk is voor jouw site. 

 

 

 

Heb je de drie bovengenoemde punten op orde? Gefeliciteerd, de 

basis van je website staat goed. Vanaf hier bepaal je zelf de mate 

van succes van je website. Dit succes zit in het publiceren van 

goede, bezoekersgerichte content, de juiste afbeeldingen en een 

consistent plan van aanpak. 

CMS 

Vulling van de site 
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Welkom bij 

 Geryaal! 

Doe  
  

Zet stap voor stap  
 

het  
  zelf 

de basis voor   
 jouw website neer   
 Met behulp van de online cursussen van Geryaal 

video’s werkboek community 

geryaal.nl/online-diensten 
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Er zijn een aantal praktische aspecten die je in ogenschouw hoort 
te nemen wanneer je voor websitekeuzes staat. Denk hierbij aan 
zaken als: 

 

 Domeinnaam 

 Hosting 

 Het juiste CMS  

 Kosten van de website 
 

 

  

WWW. #2. Praktische  
zaken 
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Wil je een website opzetten dan heb je een unieke domeinnaam 

nodig. Aan deze domeinnaam koppel jij je website. Voorbeeld: mijn 

website vind je onder de domeinnaam www.geryaal.nl. 

In Nederland gebruiken websites doorgaans de extensie .com  

of .nl. 

 

 

 

Het kiezen van de juiste domeinnaam kan een behoorlijke 

worsteling zijn voor ondernemers. Kies je voor een ‘slimme 

domeinnaam’ waarin zoekwoorden voorkomen? Of toch gewoon de 

naam van je onderneming? 

 

 

 

Google hecht steeds minder waarde aan het gebruik van de juiste 

keywords in je domeinnaam. Google geeft zelf aan dat mensen 

vonden dat Google te veel waarde hechtte aan zoekwoordrijke 

domeinnamen.  

 

2.1 Domeinnaam registreren 

De juiste domeinnaam kiezen 

Helpen zoekwoorden in je domeinnaam? 

http://www.geryaal.nl/
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Hierop besloot Google om het algoritme enigszins aan te passen 

waardoor de waarde van zoekwoorden afnam. 

Helemaal onzinnig is een domeinnaam waarin je zoekwoorden 

verwerkt overigens niet want:  

 

 Je bezoeker ziet in één oogopslag waar je website om 

draait  

 Google leest de links die verwijzen naar jouw website. 

Deze link kun je een anchor tekst meegeven waarmee je 

voor Google duidelijk maakt wat de link betekent. 

 

Kort samengevat komt het hier op neer: je domeinnaam is niet 

bepalend voor je vindbaarheid.  

 

  

Uiteindelijk heb je meer aan een slechte 
domeinnaam waar een goede website onder hangt 

dan aan goede domeinnaam waar een slechte 
website onder hangt. 
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Een domeinnaam zonder streepjes werkt doorgaans beter dan een 
domeinnaam met streepjes.  

 

Niet perse omdat Google dit niet prettig vindt. Wel omdat 
bezoekers de meest logische domeinnaam intikken. 

 

En de meest logische domeinnaam is zonder streepjes. Je 

voorkomt dat bezoekers het streepje vergeten waardoor ze niet op 

jouw site of op de verkeerde terecht komen. 

  

Domeinnaam met of zonder streepje? 

Tip: bestaat je domeinnaam uit twee woorden. 
Registreer dan wel je domeinnaam met streepjes. 
Simpelweg om te voorkomen dat je concurrent er 

mee aan de wandel gaat. 
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Koop je een nog niet bestaande domeinnaam dan kost je dit 

ongeveer een tientje per jaar. Daar hoef je het dus niet voor te 

laten! Wil je echter een domeinnaam overnemen van een andere 

eigenaar dan verschilt het kostenplaatje behoorlijk. 

 

 

 

Een paar handige tips voor de juiste domeinnaam op een rij: 

 

 Bedenk een domeinnaam die in één oogopslag 

aangeeft waar je site over gaat. 

 Hoe korter en eenvoudiger, hoe makkelijker te 

onthouden.  

 Kies voor een naam die werkt op het moment dat jij je 

aanbod wilt uitbreiden. Hang deze bij voorkeur dus niet 

op aan 1 product of dienst. 
 

Kosten domeinnaam 

Goede domeinnaam kiezen 
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Ik zie met regelmaat dat internetbureaus in het kader van de 

vindbaarheid ondernemers adviseren meerdere websites te 

laten maken. Voor de vindbaarheid krijgt elke website een 

domeinnaam met daarin zoekwoorden relevant voor de 

betreffende branche.  
 

Al deze websites bestaan uit pakweg 10 pagina’s met content. 

Uiteindelijk levert dit te weinig op.  

 

  

Voorkom dit! 

Je kunt beter één basiswebsite hebben bestaand 
uit 40 pagina’s met goede content dan  

4 verschillende sites met 10 pagina’s aan content. 



   21 

 

 

 

Om te zorgen dat je website zichtbaar wordt voor bezoekers dien je 

een webhosting abonnement af te sluiten. Hiervoor betaal je een 

bedrag per maand, kwartaal of jaar.  

 

Er zijn talloze bedrijven die webhosting aanbieden. Zij beheren 

complete servers waarop websites opgeslagen worden.  

 

Koop jij hosting in dan reserveer je eigenlijk een plek op de server 

bij je hostingpartij. Dit wordt gekoppeld aan je domeinnaam en van 

daaruit wordt je website zichtbaar. Ik ga je niet lastig vallen met de 

technische aspecten van dit verhaal. Voor jou is alleen van belang 

dat je een goede hostingpartij vindt.  

 

  

2.2 Hosting van de website 
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In hostingland zijn veel prijsvechters die stunten met lage prijzen 

om je site mogen hosten. Dit is belangrijk: 

 

 Heb je een probleem met je site dan is het essentieel dat 

je telefonisch contact op kunt nemen met je 

hostingprovider. 

 Het is belangrijk dat je een betrouwbare, consistente 

hostingpartij vindt. Het is namelijk buitengewoon 

vervelend wanneer de server van de hostingpartij er uit 

vliegt en je website ‘tijdelijk’ niet bereikbaar is.  

 

 

 

Welk CMS is nu het juiste CMS om mee te werken? Dat is geen 

vraag die eenduidig te beantwoorden is. Er zijn meerdere systemen 

die goed werken. De gebruiksvriendelijkheid en de grafische 

vormgeving verschillen wel degelijk.  

 

Voorwaarden goede hostingpartij 

2.3 Juiste CMS kiezen 
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Open Source Systemen zijn, zoals genoemd, websitesystemen 

waarin iedereen een website kan bouwen. Je regelt een 

domeinnaam en de hosting en feitelijk kun je gaan bouwen. 

 

 

 

WordPress is momenteel één van de meest populaire 

websitesystemen. Je hebt keuze uit talloze templates om de site 

de uitstraling te geven die jij wilt.  

 

Wanneer je een WordPress site bouwt kun je via het internet plug-

ins downloaden om de site uit te breiden met contactformulieren, 

popups, offerteformulieren etc. Het aanbod is enorm omdat er 

constant nieuwe plugins gebouwd worden. 

 

 

De plugins zijn echter ook direct de grote valkuil van WordPress. 

Iemand die geen kennis van zaken heeft als het gaat om de 

codetechische opbouw van de site ziet aan de buitenkant een 

keurige website.  

Wordpress 

Zware, trage websites 
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Maar vaak klopt de code niet meer. Gevolg is dat je een zware 

(langzame) website krijgt. Bijkomend nadeel is dat het voor Google 

moeilijker is om je site te lezen.  

WordPress is populair onder hackers omdat het in grote getale 

gebruikt wordt. Is de site niet goed beveiligd of tijdig geüpdatet dan 

ontstaan er beveiligingslekken. Een professionele websitebouwer 

die werkt met WordPress kan dit goed voor je organiseren. 

 

 

 

Joomla hanteert eigenlijk hetzelfde principe als WordPress. De 

software is te downloaden via het internet. De site kun je uitbreiden 

met de extensions die je wilt. Nadeel van Joomla in vergelijking 

met WordPress is dat het systeem minder toegankelijk is. Om de 

basis te doorgronden (wat belangrijk is als je resultaat wilt 

behalen) is Joomla minder gebruiksvriendelijk. 

  

Joomla 
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Magento is een CMS wat gebruikt wordt voor de invulling van 

webshops. Het is een uiterst uitgebreid CMS waarin talloze 

mogelijkheden zitten. Als leek is het niet altijd even makkelijk om 

Magento te doorgronden. Kies je voor Magento dan is een goede 

instructie raadzaam. 

 

 

Met Wix kun je eenvoudig een simpele site opzetten. Meld jij je aan 

dan kies je uit een aantal standaard ontwerpen en deze naar smaak 

aanpassen. Tegenwoordig wordt Wix ook geïndexeerd door 

zoekmachines en kun je zaken als titels en metadescriptions 

invullen om je vindbaarheid te vergroten. 

 

 

Naast de Open Source Systemen zijn er de CMS Systemen 

ontwikkeld door websitebouwers zelf. De kwaliteit van de 

systemen loopt uiteen. Een goede voorbereiding aan de start van 

het websiteproces is daarom essentieel.  

Magento (voor webshops) 

WIX 

CMS door websitebouwer 



   26 

 

Het is belangrijk dat alle zaken in het CMS zitten die jij nodig hebt 

om winst te halen uit je site. 

 

 

Welk CMS je kiest hangt af van het antwoord op vragen als: 

 Wat is het doel van je website? 

 Welke groei voorzie jij voor je website? 

 Wil je CRM of emailsystemen koppelen met de site? 

 Past het CMS gevoelsmatig bij jouw manier van werken?  

 Kun jij makkelijk je weg vinden in het CMS? 

 Is het CMS veilig? 

 Kun je meerdere gebruikers toevoegen in het CMS? 

 Hoe zoekmachinevriendelijk is het CMS? 

 Kun je URL’s zelf opbouwen in het CMS? 

 Kun je metadescriptions en titels toevoegen in het CMS? 

 Kun je ALT Tags toevoegen aan foto’s 

 Wat gebeurt er met de code van de website wanneer je 

dingen aanpast in het CMS? 

 Kun je ergens terecht op het moment dat je vastloopt in 

het CMS? 

 Kun je content vanuit het ene CMS meenemen naar het 

andere CMS?  

Welk CMS kies je? 
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‘Ik wil graag een website met fotoalbums, integratie van Facebook, 

een koppeling met IDeal, filterfunctie in de webshop en 15 

contactformulieren’. Je websitebouwer kijkt je enigszins sceptisch 

aan.  

  

 

Let wel: wil je serieus met de site aan de slag en 

kies je voor groei op de lange termijn. Dan zou ik 

investeren in ‘kwaliteit’.  

Met daarbij een websitebouwer waar je op terug 

kunt vallen wanneer je wilt uitbreiden of door wilt 

groeien. 

Bijkomend voordeel: jij kunt je gewoon bezig 

houden met je core-business! 

! 

2.4 De kosten van een website? 
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‘Laten we bij het begin beginnen’ stelt hij. ‘Wat voor budget heb je 

in gedachten’. Hier heb je vooraf lang over nagedacht. Stellig 

antwoord je: ‘maximaal € 2000,-‘. ‘Wel’, zegt je websitebouwer, ‘dan 

moet ik je helaas teleurstellen. Met de wensen die je hebt lukt het 

ons niet binnen dat budget te blijven’. 

 

 

 

Bij websites denken mensen vaak dat het allemaal wel ‘even’ kan. 

Bij iedere websitebouwer schieten de haren recht overeind bij het 

woord ‘even’. Wil jij een serieuze business opzetten met je site dan 

kies je voor een professionele websitebouwer met kennis van 

zaken. 

 

  

Eventjes een website bouwen. Kan dat? 

Kosten op een rij: 

In basis betaal je voor je website: 

 een startbedrag voor een grafisch ontwerp 

en het bouwen van de site 

 hostingkosten, dit zijn maandelijks of 

jaarlijks terugkerende kosten 

 de kosten voor registratie van je 

domeinnaam (jaarlijks) 

€ 
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Laat je een website bouwen dan kan dit binnen een prijsklasse van 

pakweg € 300 tot € 50.000. Het is allemaal afhankelijk van wat je 

wilt. De prijsstelling in een notendop:  

 

1. Gratis websites. Er zijn systemen waarmee je volledig 

gratis websites kunt bouwen. Wil je serieus inzetten op 

een website dan raad ik je dit af. 

2. Bij een heel beperkt budget kun je er voor kiezen om zelf 

de website te bouwen in WordPress of een ander Open 

Source Systeem. Dan betaal je enkel hosting en eventueel 

een betaald thema. Gevaar is wel dat het je veel tijd kost 

en je tegen de beperkingen van je eigen kennis aanloopt. 

3. Bij een zelfstandige webdesigner kun je vaak een site 

krijgen voor een bedrag van pakweg 750-1250 euro. Deze 

website is vaak redelijk goed. En soms ook helemaal niet.  

4. Bij een webdesignbureau betaal je zo’n 1500-4000 euro 

afhankelijk van je wensen. Bij een bureau werken vaak 

specialisten. Dit betekent dat je website normaal 

gesproken beter in elkaar zit.  

Is een website duur? 
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5. De ingewikkelde websites zoals de websites van 

overheden en grote bedrijven (bol.com/coolblue) zijn 

websites die rustig 30.000 euro en meer kosten. 

 

 

Nu vraag jij je misschien af: ‘wat doet zo’n websitebouwer nu voor 

dit geld?’. Wel, een korte samenvatting van de werkzaamheden: 

 

 Vaak start je met telefonisch of mailcontact om een 

afspraak te maken 

 Vervolgens volgt er een persoonlijke afspraak. Dit 

gesprek moet je websitebouwer voorbereiden 

 Vervolgens moet je websitebouwer een offerte maken. 

Ondanks dat ze de concepten klaar hebben staan kost dit 

gauw een uurtje of twee. 

 Eventuele vragen over de offerte moeten beantwoord 

worden. Vervolgens geef je akkoord. 

 Je websitebouwer komt met een grafisch ontwerp waar jij 

op mag schieten. Let wel: bij een bureau zijn hier vaak 

meerdere mensen bij betrokken. Techniek, functionaliteit 

en design komen hier samen. 
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 Dit gaat net zo lang over en weer totdat jij akkoord geeft 

voor het voorstel.  

 Is alles akkoord dan komen de technische mannen in 

actie. Het ontwerp wordt omgezet in code. Dan komen er 

termen op tafel als PHP, CSS en HTML.  

 Vervolgens krijg jij de site te zien en kun je waar nodig 

wijzigingen doorgeven. Deze worden doorgevoerd. 

 Nu kan de site gevuld worden. Jij plaatst de content in de 

site (of doet dit in samenwerking met je websitebouwer) 

 De site dient nu nagelopen te worden, alles moet werken 

(buttons, contactformulieren etc.) 

 De puntjes worden op de I gezet, koppeling aan Analytics 

en Webmastertools bijvoorbeeld. 

 De site wordt online gezet! 

 

Ga voor jezelf maar eens na hoeveel uren hierin zitten en reken dit x 

een redelijk uurtarief. Dit is wat jij betaalt wanneer je een site 

inkoopt.  
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Je hoeft niet direct duizenden euro’s te investeren in een nieuwe 

website. Allereerst betekent een dure website niet altijd dat je ook 

een functionele website hebt.  

 

 

 

 

 

Mijn advies is om een budget te reserveren binnen een 

meerjarenplan. In eerste instantie heb je een site nodig die 

overeenkomt met jouw huisstijl en die voldoet aan de voorwaarden 

voor zoekmachine optimalisatie. Vervolgens kun je actief aan de 

slag met je vindbaarheid. 

  

Maar welke keuze maak je? 

Een mooie website is niet altijd een website  

die werkt. 

! 
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Komen er meer bezoekers op de site dan zet je de volgende stap en 

kun je de site grafisch, technisch en wellicht qua functionaliteiten 

uitbreiden. 

 

Laat je definitieve beslissing niet alleen afhangen van prijs en/of 

kosten. Wil je de site echt als een marketingmiddel in zetten dan 

investeer je bij voorkeur aan de voorkant in een technisch 

verzorgde website. 

 

 

 

De afbeelding op de volgende pagina laat zien dat je website een 

doorlopend proces is. Het kan niet zijn dat je website stil staat! Er 

is namelijk altijd ruimte voor ontwikkeling. Feitelijk doorloop je 

continue onderstaande stappen.  

2.5 De websitecyclus  

De websitecyclus in beeld 
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  1. Grafisch ontwerp 
Je start met het eerste ontwerp van je website. Dit 
dient grafisch en technisch goed in elkaar te zitten. 

Extra functionaliteiten zijn nog geen must! 

2. 

3. 

4. 

5. 

Produceren van content 
Tijd om content te produceren waarmee jij 

bezoekers naar je website trekt. Belangrijk is dat je 
in basis de structuur van je site goed neerzet. 

Doorontwikkeling ontwerp 
Begint je bezoekersstroom te lopen? Tijd om je grafisch 
en technisch ontwerp te updaten. Zorg dat je bijblijft qua 

ontwikkelingen en grafische uitstraling. 

Doorontwikkeling content 
Doorontwikkeling van content betekent het 

verbeteren en uitbreiden van bestaande cotent + 
het schrijven van nieuwe content. 

Extra functionaliteiten 
Met serieuze bezoekersantallen en aanvragen is het 

wellicht tijd voor extra functionaliteiten in de website. 
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Een goede website vraag om een plan van aanpak op lange termijn. 

Een goede website vraagt om constante verbetering van 

basisfactoren als: 

 

 techniek 

 layout 

 content 

 code 

 

Het is geen kwestie van eenmalig je site lanceren. Het is een 

kwestie van gestage groei. (en dus ook vallen en opstaan). 

 

  

Plan van aanpak 

JE WEBSITE IS PAS KLAAR OP HET MOMENT DAT 

JE DE BV OF NV OPHEFT. EERDER NIET! 

! 
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In een plan van aanpak 
neem je op waar je nu staat 
en waar je naar toe wilt 
groeien. Waar wil je over een 
jaar staan met je site? En 
met 5 jaar? Wat wil je 
investeren in de komende 
jaren? (niet alleen nu) En 
hoe ziet dit eruit? Hoe zorg je 
ervoor dat je kennis op 
internetgebied bij blijft?  
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  52 weken. 
52 tips. 
ontvang een jaar lang  
elke week een waardevolle   
handreiking om jouw website   
te laten scoren! 

€52 ,-  check snel je  
eerste tip via 
geryaal.nl/52-tips 
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Karel is een 50-jarige ondernemer. Hij heeft jarenlang een website 

gehad die niks opleverde. Op een bepaald moment besluit hij 

zichzelf te gaan verdiepen in zijn website.  

 

Hij gaat actief aan de slag met het schrijven van content en de 

bezoekersaantallen van zijn site groeien gestaag. Na twee jaar 

heeft hij dankzij zijn website een opdrachtenstroom waar hij 

volledig op bestaat.  

 

 

#3. Het design  
van de site 
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Buitenstaanders (andere ondernemers) gniffelen af en toe om zijn 

website: ‘de site zal best aanvragen opleveren maar het design van 

de site ziet er niet uit’. 

 

Het antwoord van Karel: ‘te veel ondernemers maken zich in het 

verkeerde stadium druk om het design van de site. Wat heb je aan 

een grafisch gelikte website zonder bezoekers en concrete 

aanvragen?’ 

 

 

 

Design van je website is uiterst belangrijk mits je dit in het juiste 

perspectief plaatst. Veel ondernemers willen bij de grafische 

oplevering een unieke website. Een website die origineler is dan de 

website van de concurrent. 

 

Hier gaat een lang proces aan vooraf wat onderaan de streep geen 

keiharde winst oplevert. 

 

3.1 Zo werkt webdesign NIET  
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De meeste websites worden opgeleverd door de websitebouwer en 

vervolgens gevuld met 10-20 teksten. Daarna gebeurt er niks meer. 

De site blijft steken op hooguit 10-15 bezoekers en levert geen geld 

op.  

 

Na een jaar of drie is de ondernemer zijn grafisch design zat. Hij 

besluit de website grondig te vernieuwen. Het proces begint van 

voor af aan. Opnieuw kost dit proces hem een paar duizend euro. 

En wederom: de website levert niks op! 

 

 Websitedesign gaat niet over de mooiste of de meest 

originele website.  

 Het design van je website is niet iets waar je 1x in de 

zoveel tijd even naar kijkt. 

 

Je website en daarmee het design van je website is een gestaag 

proces wat constante ontwikkeling vraagt.  
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Met bovenstaande wil ik niet zeggen dat design een 

ondergeschoven kindje is. Absoluut niet. Het is wel iets wat in het 

juiste perspectief geplaatst dient te worden. 

 

Zeker in de tijd van nu. Onze menselijke aandachtspanne is korter 

geworden. Elke dag consumeren we veel prikkels via TV, telefoon 

en internet. Om de interessante dingen te selecteren gaan we 

scannend door het leven. 

 

De eerste indruk van je website is daarom bepalend. Blijft je 

bezoeker hangen of is hij binnen een paar seconden weer weg?  

 

Een goed webdesign: 

 

 geeft een indruk van de betrouwbaarheid van je bedrijf  

 geeft een belangrijke eerste indruk. Deze is essentieel 

omdat bezoekers anders binnen no-time weer weg zijn.  

3.2 Zo werkt webdesign WEL  
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Ah, ik voel je twijfel. Ja natuurlijk is functionaliteit belangrijk maar 

je wilt toch ook website waarmee jij je onderscheidt van de massa! 

Je wilt authenticiteit. Het grafische plaatje moet bij je passen. Een 

goede grafische ontwerpen ‘voelt’ ook aan wat bij jou past.  

 

Maar de authenticiteit van je website zit in meer dan grafisch 

design. Het zit ook in de kennis die je deelt middels artikelen.  

 

Er is er maar één op de hele aardbol die de specifieke kennis in huis 

heeft die jij hebt. Lukt het je om dit te vertalen naar de site dan 

herkent een bezoeker wat jij schrijft.  

 

En herkent de bezoekers wat jij schrijft dan krijg jij de klant die bij 

jou past. 

  

Authenticiteit 
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Belangrijk is dat je bezoeker in 1 oogopslag ziet welk product of 

dienst je aanbiedt. Vaak is dit onduidelijk en gaan ondernemers bij 

de invulling van de site te veel uit van zichzelf.  

 

Bedenk dat het niet gauw te simpel is. Hoe duidelijker, hoe beter. 

 

 

 

Steve Krug is de schrijver van het boek ‘Don’t make me think’. In 

zijn boek benadrukt hij dat het essentieel is dat je bezoeker niet 

hoeft na te denken.  

Elke tiende van een seconde die je bezoeker gebruikt om na te 

denken over de indeling van de site is verloren tijd. 

 

  

Don’t make me think 

Drieseconden-regel 

BESTEL BESTEL BESTEL BESTEL 
‘Dit is een button!’ 

actie: klik 
‘Ik denk dat dit een 

button is’ 
actie: waarschijnlijk klik 

‘Is dit een button?’ 
actie: klikt niet 
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Aarghh, een grote ergernis voor velen. Even vlot een 

telefoonnummer willen opzoeken op een site en deze niet kunnen 

vinden. Na lang zoeken vind je het nummer op een ‘ongewone’ plek. 

Er zijn in websites bepaalde standaarden.  

 

De homeknop links bovenin je website en een duidelijk zichtbare 

contactpagina met contactgegevens zijn wel de minste 

voorwaarden. Bezoekers zijn hieraan gewend dus houd je hier aan. 

 

 

 

Google heeft de Google Material Design Guide opgesteld. Hierin 

heeft Google voor jou tot op de millimeter nauwkeurig 

uitgeschreven hoe alle elementen op je website vormgegeven 

zouden moeten worden.  

Hierbij geeft Google zelfs aan welke varianten en combinaties je 

het beste kunt gebruiken. Google beveelt bijvoorbeeld 

contrastkleuren aan voor je call to actions, zodat deze meer 

opvallen (klinkt logisch). 

Er zijn simpele websitewetten 

3.3 Google Material Design Guide  
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Je kunt in gesprek met je websitebouwer deze informatie 

meenemen wanneer je wilt dat de site aan de voorwaarden voldoet. 

 

 

 

De laatste tijd zie je veel websites online verschijnen met een 

zogenaamd one page design. Dit is een website bestaand uit één 

lange pagina.  

Of dit verstandig is hangt af van het doel wat je bepaalt voor je 

website. Wil je inzetten op online vindbaarheid dan is een one page 

design geen goed plan.  

Simpelweg omdat je meerdere pagina’s en content nodig hebt om 

winst te behalen in de zoekmachines. 

Gaat het om een digitaal visitekaartje of een zogenaamde 

actiepagina / site dan kun je rustig kiezen voor een one page 

design. 

Je bezoeker heeft bewondering voor complexiteit 

maar bovenal waarderen ze eenvoud. 

! 

One page designs 
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Testen of design werkt is alleen mogelijk wanneer je data 

verzamelt. Des te meer bezoekers je op de site hebt des te beter je 

kunt testen of bepaalde onderdelen wel of niet werken. 

 

 

Je website MOET mobiel zijn. Daar kun je niet meer om heen. Heb 

je dit nog niet in orde en neem je de website serieus dan is het tijd 

voor actie.  

Google kwam in de afgelopen twee jaar regelmatig met een update. 

Hierbij werd de rol van een mobiele website steeds bepalender voor 

de ranking binnen Google. Tel daarbij op dat in 2015 de eerste dag 

was waarop er meer bezoekers via een tablet of smartphone 

zochten dan via een desktop. 

  

Testen of design werkt 

3.4 Mobiele websites 
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Een goed antwoord op een zoekopdracht in Google moet niet 

afhangen van het apparaat dat je gebruikt. Je moet het beste 

mogelijke antwoord kunnen vinden op je telefoon, computer en 

tablet. Vorig jaar is Google al begonnen met het uitrollen van 

mobielvriendelijkheid als rankingsfactor voor websites. 

 

 

 

Of je bezoekers binnenhaalt met je website hangt (voor een groot 

deel af) van de content die je schrijft. Om je bezoekers een 

optimale gebruikerservaring te geven is het zaak dat je in design 

rekening houdt met goed leesbare content.  

 

 

 

 

 

Dit zegt Google: 

Design koppelen aan content 
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Grafisch gezien is het belangrijk dat je: 

  

 een duidelijk lettertype kiest. Let wel, Google stelt in haar 

Material Design Guide voorwaarden aan lettertypen voor je 

site. Kies je voor vindbaarheid dan is het raadzaam de 

voorwaarden van Google te volgen.  

 kiest voor een witte achtergrond. Dit geeft je gebruikers een 

optimale gebruikerservaring. Zeker op tablets en mobiele 

apparaten. 

 voldoende witruimte tussen letters en alinea’s creëert 

 duidelijk onderscheid krijgt tussen titels (H1, H2 en H3) 

 bezoekers via mobiel ook een optimale gebruikerservaring 

biedt. 

 linkjes in teksten duidelijk te onderscheiden zijn van de 

basistekst. 
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‘Nou meneer, gaat u maar zitten’ Jouw fysiotherapeut wijst naar 

zijn behandeltafel en je gaat zitten. Zonder enige vorm van 

communicatie, pakt de fysiotherapeut een rol tape en begint je 

enkel te tapen.   

 

Zou je dat niet raar vinden? Je gaat toch geen enkel intapen zonder 

eerst aan de patiënt te vragen waar hij last van heeft? 

 

Een goede fysiotherapeut zal je eerst vragen waar je last van hebt 

en hoe dit probleem is ontstaan. Vervolgens besluit je in 

samenspraak dat de enkel ingetapet dient te worden. De brug naar 

je website is eenvoudig te leggen. 

  

#4. Het doel  
van de site 
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Zorg dat je voor jezelf het doel van je website bepaalt. Bespreek dit 

vervolgens met je websitebouwer. 

 

 

 

 

 

 

Zoek naar die websitebouwer die bereid is kennis met je te delen 

over het neerzetten van een succesvolle website. 

 

 

 

Mogelijke doelen zijn: 

 Je site inzetten als serieus verkoopkanaal 
 Bezoekers naar evenement halen 
 Geld verdienen met de website 
 Grote bezoekersaantallen trekken 
 Interactie creëren met bezoekers 
 Opdrachten binnenhalen  
 Producten verkopen 
 Bezoekers offertes laten opvragen 
 Bezoekers contact op laten nemen 

 
Ik begrijp dat je dit allemaal wilt. Wees echter zo specifiek mogelijk.  

4.1 Doelen bepalen 

Te vaak zie ik in de praktijk dat websites gebouwd 
worden zonder dat er een plan achter zit. 

! 

Welk doel heeft jouw website? 
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‘Wat vindt u van deze lichtbruine kleur?’ De verkoper in de 

behangzaak kijkt je vragend aan. ‘Deze lichtbruine kleur lijkt mij bij 

uitstek geschikt voor uw slaapkamer.’ Je knikt: ‘goed idee, ik vind 

het ook een leuke kleur’.  

  

‘Fantastisch’ zegt de verkoper: ‘hier heeft u twee rollen, neem het 

maar mee’. Verbaasd vraag je hem: ‘maar moet u niet weten wat de 

afmetingen van mijn slaapkamer zijn?’. ‘Nee joh’ zegt de verkoper, 

‘waarschijnlijk zit je zo wel goed. En anders kom je gewoon even 

langs om een nieuwe rol te halen.’ 

 

 

 

Dit soort situaties zie ik ook vaak bij de afname van een website. Er 

wordt een grafisch ontwerp opgeleverd zonder dat er is nagedacht 

over het doel van de website. 

Voordat je ook maar nadenkt over kleuren, design of buttons pak je 

pen en papier en schrijf je op wat je wilt bereiken met de website.  

Geen doel? Zonde van tijd en geld 

Bepaal je doel 
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Hoe vind je nu een internetbureau of een websitebouwer die bij je 

past? Geen website bouwer is gelijk. Ondanks dat ze allemaal 

dezelfde diensten bieden is de uitvoering behoorlijk uiteenlopend. 

Als leek is het erg lastig om het onderscheid te maken tussen al 

deze partijen.  

#5. Vind de juiste 
websitebouwer 

Het juiste internetbureau vinden? 
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Ik zit te vaak om tafel met ondernemers die nare ervaringen hebben 

als het gaat om internetmarketing, zoekmachine optimalisatie en 

Google Adwords. Ik ken de verhalen van: 

 Websitebouwers die geen verstand hebben van ‘schone 

code’.  

 Websitebouwers die loze beloften doen op het gebied van 

zoekmachineoptimalisatie.  

 Websitebouwers die niet bereid zijn mee te denken 

wanneer jij met je handen in het haar zit.  

 Websitebouwers die voor elke halve minuut een rekening 

sturen   

 Websitebouwers waar je een abonnement voor 

zoekmachine optimalisatie afsluit en waar je nooit iets 

van weer hoort. 

 Websitebouwers die je adviseren Google Adwords te 

gebruiken zonder dat je hier concreet resultaat van ziet.  

 Websitebouwers die je adviseren nog drie websites te 

laten bouwen met ‘passende domeinnamen’. In je 

bezoekersaantallen een aanvragen verandert er echter 

niks. 

In de praktijk: cowboypraktijken? 
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Websitebouwers deel ik in op een schaal van hobbyist tot 

professional. De ene websitebouwer is hobbyist (ik noem ze de 

handige Harry’s).  

Dit zijn de websitebouwers die een prima site voor het oog kunnen 

maken. De buurman vindt dat de site er mooi uit ziet, de buurvrouw 

ook. En dus kan de site online. En dan is de site klaar. 

 

 

Het tegenovergesteld van de hobbyist is de absolute professional 

die in staat is complete webapplicaties te bouwen. Die ingelezen is 

over de laatste voorwaarden waar een site aan dient te voldoen.  

Tussen de hobbyist en de professional zit van alles. Specialisten in 

webwinkels, in websites, in WordPress, in Magento en ook 

internetbureaus die van alles kunnen. 

Ik geloof niet websitebureaus die alles -wel- kunnen. De vraag is 

dus: wat wil je met je site? Welk doel wil je bereiken? Dan pas komt 

de vraag: Welke websitebouwer past hierbij? 

  

5.1 Hobbyisten en professionals 

Absolute professionals 
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Sta je voor een nieuwe website? De meeste waardevolle informatie 
vind je bij  relaties die zelf een goede website hebben. Ga met ze in 
gesprek en stel ze de volgende vragen: 
  

 Waarom ben je tevreden over je huidige websitebouwer? 
 Hoe gaat je websitebouwer om met eventueel meerwerk? 
 Kost een update (van bijvoorbeeld WordPress) geld? 
 Hoe ervaar jij de klantenservice van jouw websitebouwer? 
 Denkt je websitebouwer ook mee als het gaat om het succes 

van je website? 
 Is je websitebouwer bereid om kennis te delen zodat je door 

kunt groeien met de website?  
 Welke resultaten heb je tot nu behaald met je website? 
 Kun je zelf dingen aanpassen in de website? 
 Kun je zelf de resultaten in Google volgen van je website? 
 Heb je ook te maken met storingen omtrent de website? 
 Hoe gaat je websitebouwer met storingen om, is dit vlot 

opgelost? 
 Verdien je geld met je website? 
 Komt de websitebouwer zelf met aanpassingen of moet je 

hier zelf naar vragen? 
 Voorbeeld: in 2015 lanceerde Google mobiele updates. Moest 

jij websitebouwer zelf vragen naar een mobiele upgrade of 
kwam de websitebouwer bij jou met deze informatie? 

 

De antwoorden op deze vragen zijn een heuse schat aan 
informatie.  

Een voorselectie maken 
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Heb je al een website? Vraag je dan eens af: 

 Heeft de websitebouwer je al eens gevraagd om te vragen 

hoe het met je site gaat? 

 Is de websitebouwer in staat mee te denken met jouw 

wensen en behoeften? 

 Kan de websitebouwer marketingtechnisch meedenken 

(en niet alleen maar praten over PHP, Javascript en 

dergelijke zaken waar je niks van snapt) 

 

Als consument of ondernemer mag je best wat kritischer zijn. Laat 

je niet meteen overrulen door een breedsprakig technisch verhaal 

waar je wellicht nog nooit van gehoord hebt (of waarvan je denkt: 

het zal wel zo zijn). 

  

Heb je al een site? 

Heb je vragen, stel ze gerust! Ik zou het echt zonde 
vinden wanneer je de verkeerde keuzes maakt. Mail 

je vraag naar info@geryaal.nl 

 

@ 
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Biedt een websitebouwer je naast het grafisch design direct 

diensten aan als Google Adwords (betaald adverteren) of het 

schrijven van teksten voor SEO (zoekmachine optimalisatie).  

 

Houd dan in je achterhoofd dat een goede websitebouwer geen 

goede zoekmachine specialist hoeft te zijn. Een goede SEO 

Specialist is ook niet per definitie een goede Adwords specialist.  

Al deze vakgebieden zijn een vak apart. 

 

 

 

Ik vergelijk het altijd zo: kun je goed auto rijden dan betekent dit 

niet automatisch dat je ook goed een vrachtwagen kunt besturen. 

Het zijn simpelweg twee totaal verschillende dingen. 

 

Zorg dat je kritisch blijft! 

 

Schoenmaker, blijf bij je leest! 

Auto’s of vrachtwagen besturen? 
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In dit hoofdstuk geef ik je hele praktische handvatten ter 

voorbereiding op je gesprek met de websitebouwer. Overdenk 

voordat je in gesprek gaat de volgende zaken. 

 

 

 

Welk budget heb jij in gedachten in dit stadium? Bespreek dit met 

je websitebouwer. Je maakt het makkelijker voor beide partijen. Je 

websitebouwer kan met een voorstel komen dat past binnen jouw 

budget. Jij druipt niet uiterst teleurgesteld af wanneer de 

websitebouwer met een voorstel komt wat ver buiten jouw budget 

ligt. 

#6. Welke functies 
in de site? 

Budget 
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Systemen als WordPress en Joomla dienen constant geüpdatet te 

worden omdat je anders met beveiligingsproblemen te maken 

krijgt. Vraag je websitebouwer of zij dit onderhouden? Hoe vaak zij 

dit onderhouden en hoe zij deze uren in rekening brengen? Of moet 

je de updates misschien zelf in de gaten houden. 

 

 

 

Wat wil je zelf kunnen aanpassen in je site? Laat je de website 

bouwen dan zul je zien dat je websitebouwer vaak een deel van de 

site afschermt. Je kunt niet zelf je logo, de kleuren van je site of de 

footer aanpassen.  

 

Dit doet een websitebouwer bewust omdat ze een aantal 

standaarden hanteren voor het grafische design. Ga je hier zelf in 

rommelen dan wordt het in 9 van de 10 gevallen niet beter. Vaak 

krijg je middels een wachtwoord toegang tot het CMS. Hier kun je 

doorgaans teksten, afbeeldingen en video’s in de site zetten. 

 

Updaten van de site 

Aanpassen van de website 
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Met welk CMS werkt de websitebouwer? Kun je hierin zelf dingen 

aanpassen? Zitten hier alle voorwaarden voor zoekmachine 

optimalisatie in zoals: 

 Meta descriptions 

 Google Titels 

 Alt tags voor afbeeldingen 

 Invoegen van anchor links 

 De mogelijkheid om onbeperkt teksten toe te voegen 

 De mogelijkheid om URL’s naar wens aan te passen?  

 

Je kunt in het eerste gesprek vragen om een korte demonstratie 

van het CMS. Ken je het CMS al dan is dit uiteraard niet nodig. 

 

 

Heb je al een bestaande website en wil je de huidige content 

meenemen? Heb je met bepaalde pagina’s al goede posities 

verkregen binnen zoekmachines. Dan is het essentieel dat je 

website goed wordt overgezet.  

 

CMS 

Verhuizing van de website 
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Door zogenaamde 301 omleidingen te plaatsen voorkom je dat 

bezoekers na het online zetten van de nieuwe site op een 404 

pagina komen. Hiermee voorkom je dat bezoekers en het Google 

bot op niet bestaande pagina’s terecht komen. 

 

Vraag je websitebouwer of zij dit voor jou overzetten? Of dien je 

hier zelf een rol in te vervullen? En ook belangrijk: hoe willen zij de 

gegevens aangeleverd hebben? 

 

 

Wil je social media gekoppeld hebben aan de website? Laat je 

voorlichten over de wijze waarop de websitebouwer dit voor je 

koppelt. Zorg dat je vervolgens ook de goede links van je social 

media kanalen aanlevert bij je websitebouwer. 

 

 

Wil je dat bezoekers je artikelen direct kunnen delen via social 

media? Je kunt social media icons onder of bovenaan je artikelen 

plaatsen. 

 

Social Media 

Social Media icons 



   62 

 

 

 

Een sitemap is feitelijk een samenvatting van alle artikelen op je 

website. Deze kun je gebruiken om je website toe te voegen in de 

Google Webmastertools. Regel met je websitebouwer dat je een 

overzichtelijke sitemap krijgt binnen je website. 

 

 

Wil je een fotoalbum in je website hebben? Vraag je websitebouwer 

of ze dit kunnen realiseren. Aandachtspunt: 

Vraag of je de afbeeldingen in het album een alt tag mee kunt 

geven en of deze door Google geïndexeerd worden. 

 

 

Wil je dat bezoekers rechtstreeks producten of diensten kunnen 

betalen vanaf de website. Dan dient er een koppeling te komen met 

een betaalapplicatie. Dit brengt vrijwel altijd meerwerk met zich 

mee voor de websitebouwer. 

 

 

Sitemap 

Fotoalbum 

Betaalapplicaties 
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Wil je dat bezoekers zich inschrijven voor een nieuwsbrief? Wil je 

dat ze een emailadres achterlaten? Afhankelijk van het CMS kan je 

de gegevens van je mailprovider (Enormail, Active Campaign, 

Mailchimp etc.) koppelen aan het inschrijfformulier op je website. 

Sommige websitebouwers leveren websites inclusief de 

mogelijkheid tot een nieuwsbrief. 

 

 

Wil je dat je bezoeker contact op kan nemen via een 

contactformulier? Bespreek met je websitebouwer welke velden op 

het contactformulier dienen te staan. In systemen als WordPress 

heb je ook de mogelijkheid om zelf formulieren in te voegen. 

 

 

De bedanktpagina is de pagina waarop de bezoeker terecht komt 

op het moment dat hij een contactformulier heeft ingevuld. Vaak 

staat hier een saaie tekst als: ‘bedankt voor uw formulier, wij 

nemen z.s.m. contact met u op’.  

Nieuwsbrief 

Contactformulieren 

Bedanktpagina 
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Wil je hier een eigen draai aan geven, bespreek dan met je 

websitebouwer hoe je dit vorm geeft. Kun je dit zelf doen of is dit 

een afgeschermd deel? 

 

 

De 404 pagina is de pagina waar je op belandt als een pagina niet 

meer bereikbaar is. Vaak met de melding: ‘sorry, deze pagina 

bestaat niet meer’. Ook hier kun je een eigen invulling aan geven. 

Mijn advies is deze altijd te personaliseren. 

 

 

Een apart blok voor het laatste nieuws. Je ziet het steeds minder 

op websites. Wil je dit toch? Informeer naar de mogelijkheden. 

 

 

Een popup in beeld laten verschijnen op het moment dat je 

bezoekers weg gaat van de site. Dit is lang geen standaard 

functionaliteit in een website. Een popup kan interessant zijn op 

het moment dat je serieuze bezoekersaantallen krijgt. 

 

404 pagina 

Nieuws 

Popups 
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Met Google Analytics meet je de websitebezoekers (en talloze 

andere data) die op je website komen. Belangrijke informatie dus.  

 

Om dit te integreren in je website moet er een code worden 

opgenomen in de site. Deze tracking code kun je zelf aanleveren bij 

de websitebouwer. Je kunt het ook door de websitebouwer laten 

verzorgen. 

 

Zorg dat je zelf de hoofdrechten van je Analytics account krijgt. Jij 

bent de eigenaar, je websitebouwer niet. Ik zie regelmatig dat een 

websitebouwer moeilijk gaat doen cq. onbereikbaar is op het 

moment dat je de website bijvoorbeeld wilt verhuizen. Het is jouw 

website, het zijn jouw gegevens. Zorg dat je de problemen 

voorblijft. 

 

Wanneer je al een Google Analytics Account hebt zorg dan dat de 

trackingcode die in je oude website zit overgezet wordt naar de 

nieuwe website.  

Koppeling met Google Analytics 
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In de Google Webmastertools kun je jouw website toevoegen aan 

Google. Net als bij Analytics voeg je een bepaalde code toe aan de 

site waardoor er data worden verzameld m.b.t. jouw website. Qua 

rechten geldt hier hetzelfde als voor Analytics. 

 

 

 

Actief aan de slag met een blog. Wil je een pagina over de volledige 

breedte of een pagina met een kolom aan de rechterkant. Wat is 

het doel van je blog? Bedenk vooraf wat jij hiermee wilt en laat je 

informeren door je websitebouwer. 

 

 

 

Een verkooppagina of een salespage is een pagina met een aparte 

opbouw voor de verkoop van een product of dienst. Wil je 

salespages in je site hebben dan dient je websitebouwer deze 

apart op te bouwen. Wees duidelijk over de typen pagina’s die je in 

de site wilt hebben. 

Google Webmastertools 

Blog 

Verkooppagina’s 
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Je titels, de zogenaamde H1, H2 en H3, zijn belangrijk als je 

gevonden wilt worden. Het is daarom belangrijk dat ze in het 

systeem zitten. Ook is het belangrijk dat je websitebouwer in het 

design rekening houdt met de lettergrootten en de kleuren van de 

verschillende titels. 

 

 

 

Het bruidkruimelspoort of de breadcrumbs zijn de navigatie van je 

website. Het laat zien waar je in de website zit. Ook navigeer je 

eenvoudig door de diverse hiërarchische lagen van de site. 

 

 

 

Belangrijk om te weten is dat dit bijdraagt aan de zoekmachine 

optimalisatie. Al deze stappen zijn zogenaamde interne links. 

 

 

Titels H1, H2 en H3 

Breadcrumbs of broodkruimelspoor 

 
Home >> Artikelen >> Google Webmastertools >> Hoe voeg je een pagina toe in Google? 
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Kun je zelf menu items invoegen op je website? En wanneer je 

submenu’s toe wilt voegen is dit dan ook mogelijk? 

 

 

 

Heb je een website met veel content dan is een zoekfunctie zeker 

aan te raden. Je bezoeker vindt eenvoudig zijn weg naar het 

onderwerp waar hij over wil lezen. 

 

 

 

Welke buttons wil je in je website hebben? En hoeveel soorten 

(kleuren buttons)? Je websitebouwer kan je adviseren over de 

juiste kleuren.  

Ook hier stelt Google bepaalde voorwaarden aan. Ook doen 

websitebouwers met regelmaat onderzoek naar de conversie op 

een website. Op basis van deze resultaten wordt gekozen voor 

bepaalde kleuren of teksten. 

Menu items 

Zoekfunctie 

Buttons 
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#7. De ultieme 
checklist! 

1. Welke domeinnaam wil je gebruiken? 
 

 

Welk budget heb jij nu in gedachten? 
 

2. 
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Met welke websitebouwers wil je om tafel? 
 

 

3. 

         Wat is het doel van jouw website? 

 

 Je site inzetten als serieus 

verkoopkanaal 

 Bezoekers naar evenementen halen 

 Geld verdienen met de website 

 Grote bezoekersaantallen trekken 

 Interactie creëren met bezoekers  

 Opdrachten binnenhalen  

 Producten verkopen 

 Bezoekers offertes laten opvragen 

 Bezoekers contact op laten nemen 

 
 

4. 
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5. Welke social media kanalen moeten gekoppeld 
worden aan de website? 

 Facebook 

 LinkedIn 

 Twitter 

 Google Plus 

 Pinterest 

 Instagram 

 Snapchat 

 Vimeo 

 Youtube 

 
 

Welke informatie moet er op jouw bedanktpagina 
komen te staan? 

 

6. 
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  7. Welke velden moet er op jouw contactformulier 
komen te staan? 
 

 Naam 

 Adres 

 Straat 

 Postcode 

 Woonplaats 

 Telefoonnummer 

 Emailadres 

 Bericht 

 Mogelijkheid tot bijlagen meesturen 

 

Welke aanvullende velden wil je in jouw 
contactformulier? 

8. 
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Welke velden wil je dat verplicht ingevuld worden? 
 

 

9. 

Naar welk mailadres moeten de ingezonden 
formulieren toegezonden worden? 

10. 

Welke tekst wil je op jouw 404 pagina hebben? 11. 
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  12. Welke modules/applicaties wil je in de website? 
 

 Nieuws 

 Social Media  

 Blog 

 Foto album 

 Referenties 

 Webshop 

 Fotoalbum 

 Contactformulieren 

 Nieuwsbrief 

 Betaalapplicatie 

 Salespagina’s 

 Reacties van bezoekers onderaan artikelen 

 Breadcrumbs of broodkruimelspoor 

 Mogelijkheid tot popups 

 Zoekfunctie 

 Buttons 

 Sitemap 
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Heb je al een bestaande Webmastertools of 
Analytics Account? Wat zijn de trackingcodes die 
in de andere site gezet moeten worden? 

 

Nog geen Webmastertools + Analytics Account.  

Maak je deze zelf aan:  

 Ja  

 Nee 

 

Maakt je websitebouwer deze aan:  

 Ja  

 Nee 

 

Op welk mailadres wil je toegevoegd worden 
(makkelijkste is een Google mailadres) 

13. 
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Hoe ziet het ontwerpproces van de website eruit?  

Hoeveel verschillende ontwerpen leveren jullie in basis aan? 

Helpt het wanneer ik jullie een aantal ontwerpen aanlever die 

ik mooi vind? 

Verzorgt de websitebouwer een introductie van het CMS? 

Wat valt onder service en vanaf wanneer rekenen jullie 

meerwerk? 

Heb ik de vrijheid om in het CMS onbeperkt pagina’s toe te 

voegen? 

Kan ik in het CMS alle zoekmachine gerelateerde zaken 

toevoegen? 

Wat is jullie bijdrage in de lange termijn ontwikkeling van de 

website? 

Wanneer willen jullie welke gegevens aangeleverd hebben 

voor de website? 

Wanneer leveren jullie de website op? 

Hoe verzorgen jullie de verhuizing van mijn site zonder 

positieverlies in Google? 

Vragen gesprek websitebouwer 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 
? 



   77 

 

Hoe vaak kan ik wijzigingen doorgeven in het ontwerp? 

Kan ik via jullie een emailadres koppelen aan mijn website? 

Hoe vaak maken jullie een back-up van de website? 

Wat kan ik zelf aanpassen binnen de website en wat niet? 

Hoe verzorgen jullie de hosting van de site en wat zijn de 

bijbehorende kosten? 

Hoe gaan jullie om met een verouderd CMS? Wanneer wordt 

dit geüpdatet? 

  

? 

? 

? 

? 

? 

? 
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Belangrijk is dat je jouw websitebouwer de juiste bestanden 
aanlevert. Let bij foto’s op goede, scherpe foto’s. Dit komt je 
professionele uitstraling ten goede.  

 

 Originele logobestand van jouw onderneming 

 Linkjes naar jouw social media kanalen 

 Foto’s die je absoluut op de website wilt hebben (in banners 

bijvoorbeeld) 

 Aanleveren contactgegevens 

o Naam, Adres, Mail, Website, KVK nr, BTW nr. 

 Welke gegevens wil je op de factuur hebben die je 

websitebouwer stuurt. 

 

Belangrijk: zorg dat jij jouw spullen altijd op tijd aanlevert. Je 
websitebouwer maakt een planning. Wacht je lang met aanleveren 
dan zet je een streep door de planning (en je moet langer op je 
website wachten) 

Voor je websitebouwer is het prettig wanneer je zoveel mogelijk 
bestanden in 1 keer aanlevert. 

Ga maar na: stuur je 1 mail met vijftien bestanden dan kan dit in 1x 
afgehandeld worden. Stuur je 15 afzonderlijke mails dan kost dit 
meer tijd (en de kans is groter dat er iets tussendoor glipt) 

Toesturen juiste gegevens 
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Wat is een CMS?  

CMS staat voor Content Management Systeem. Dit is het systeem 

waarin jij jouw website beheert zonder dat jij je druk hoeft te maken 

over de ‘nerdachtige’ technische kant van de site. Je kunt het zien 

als de cockpit van waaruit de piloot zijn vliegtuig bestuurd.  

 

Laat je jouw website bouwen door een webbouwer dan krijg je na 

oplevering toegang tot het CMS. Dan ben je vrij om vervolgens 

teksten, afbeeldingen en andere zaken naar wens in te vullen. Let 

op: vaak kun je geen aanpassingen doen in het grafisch ontwerp 

van de site. 

 

#8. Lijst met 
begrippen 



   80 

 

Wat is een Open Source Systeem?  

Een Open Source Systeem is een websitesysteem wat voor 

iedereen toegankelijk is. De software is simpelweg met één druk op 

de knop te downloaden via internet. Vervolgens kun jij je website 

gaan bouwen. Voorbeelden van open source systemen zijn: 

 WordPress 

 Magento 

 Joomla 

Wat is conversie?  

Een conversie is het moment waarop een bezoeker op jouw 

website overgaat tot een aankoop, informatieaanvraag, het 

downloaden van een brochure of een andere commercieel 

interessante actie. 

Wat is SEO of zoekmachine optimalisatie? 

SEO staat voor Search Engine Optimization ofwel zoekmachine 

optimalisatie. Ga je actief aan de slag met SEO dan betekent dit dat 

jij je website gaat optimaliseren voor de vindbaarheid in 

zoekmachines. Simpel gezegd betekent dit het verbeteren van 

afbeeldingen, teksten en andere zaken. Feitelijk vertel je aan een 

zoekmachine wat er op je site staat. Doe je dit op de juiste manier 

dan trek je bezoekers naar je website. 
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Wat is een call to action?  

Een call to action betekent letterlijk vertaald een oproep tot actie. 

Call to Actions zijn onmisbaar op je website. Je roept je bezoeker 

op in actie te komen om bijvoorbeeld een offerte op te vragen of 

zich in te schrijven voor je nieuwsbrief.  

 

Wat is SEA?  

SEA staat voor Search Engine Advertising of wel betaald 

adverteren in Google. Je betaalt Google een bepaald bedrag en 

vervolgens verschijn jij met een gewenste zoekterm bovenaan in 

Google.  

Klikt iemand op jouw advertentie dan kost je dit een deel van je 

budget. Een goede advertentie is belangrijk. Een goede Adwords 

specialist helpt je optimaal rendement uit Adwords te halen. 

 

Wat is een back-up? 

Een back-up is een reservekopie van de bestanden van jouw 

website. Doorgaans maakt je websitebouwer dagelijks een back-up 

van je website. Mocht er onverhoopt iets fout gaan dan kun je altijd 

terug grijpen naar de back-up. 
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Wat is responsive design? 

Responsive design houdt simpel gezegd in dat jouw website op 

alle soorten schermen goed te zien is. Afbeeldingen, teksten en 

video’s worden geschaald naar de grootte van het scherm van een 

telefoon, tablet, laptop of PC.  

 

Door het vele gebruik van telefoons en tablets hecht een 

zoekmachine als Google veel waarde aan een mobiel of responsive 

design van je site. 

 

Wat is een trackingcode? 

Wil je via Google Analytics je bezoekersaantallen volgen dan moet 

je een trackingcode in je website plaatsen. De trackingcode wordt 

in de code van de site geplaatst. Dit kun je zelf doen. Is dit te 

ingewikkeld dan kan je websitebouwer dit voor je doen.  

 

Wat is de Google Webmastertools? 

Google Webmastertools is het gratis hulpprogramma van Google 

voor webmasters en iedereen die een website heeft of beheert.  
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Het programma geeft globaal inzicht in kliks per positie in Google, 

dit betekent dat je kan zien hoe vaak en op welke zoektermen 

internetgebruikers via Google op jouw website terecht zijn 

gekomen.  

Ook kun je in de Google Webmastertools pagina’s en een sitemap 

toevoegen. Hiermee laat je Google weten wat er gebeurt op je 

website. 

 

Wat is het algoritme? 

Google gebruikt een algoritme om te bepalen welke vragen en 

welke antwoorden bij elkaar horen wanneer je zoekt. Het algoritme 

zijn de processen en de formules die er voor zorgen dat je bij een 

vraag een juist antwoord krijgt.  

 

Op dit moment maakt het algoritme Google gebruik van zo’n 200 

signalen. Deze signalen geven samen een beeld van datgene wat je 

zoekt. Een aantal van deze signalen zijn bekend. Denk aan zaken 

als recentheid van inhoud, regio en zoekmachine optimalisatie.  

 

Google geeft uiteraard niet al haar informatie prijs. Dus er zijn ook 

een aantal factoren waar wij geen weet van hebben. 
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Wat is een template? 

Een template (in websitecontext) is een sjabloon voor de inrichting 

en de indeling van je website. Je kunt voor verschillende pagina’s 

op je website verschillende templates gebruiken.  

 

Wat is een Alt Tag/Alt Tekst? 

Een Alt tekst of, zoals het ook genoemd wordt, een Alt tag is de titel 

van een afbeelding op je website waarin kort wordt uitgelegd wat er 

op de afbeelding te zien is. 

 

Een Alt tekst is belangrijke informatie voor zoekmachines omdat 

deze een afbeelding niet kunnen lezen.  

 

Ook wanneer afbeeldingen niet geladen worden of voor mensen 

met een visuele beperking is een Alt tag een goede uitkomst. 

 

Door de Alt tekst kan er alsnog duidelijk gemaakt worden wat de 

afbeelding vertelt. De Alt tag gaat dus in eerste instantie om 

toegankelijkheid. 
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Wat is content? 

Content is datgene wat jij op je website plaatst. Het is de inhoud 

van je site. Dit zijn zowel je teksten als je afbeeldingen en video’s. 

 

Wat is een footer? 

Een footer is het deel van de website wat onderin de site staat. Hier 

staat vaak informatie als auteursrecht, een copyright vermelding of 

een linkje naar de websitebouwer die je site gebouwd heeft. 

 

Wat is het Google Bot? 

Google Bot is het webcrawlingbot van Google. Het Google Bot 

doorzoekt alle websites op het internet. Komt het Google Bot 

nieuwe of geüpdatete pagina’s op het internet dan worden deze 

toegevoegd aan de index van Google. 
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Bakje koffie doen? 
Het lijkt me leuk als ik iets voor jou  
en jouw website mag betekenen! 

Meer (relevante) bezoekers op je website 

Een constante voorsprong op je concurrenten 

Omzet binnenhalen met je website 

geryaal.nl 


