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Het hebben van een website is enorm belangrijk. Sterker nog, eigenlijk kan het niet zo zijn 
dat je geen website hebt. Mocht jij ondernemer zijn, dan is de kans groot dat jij de kracht 
van het internet zelf al ondervonden hebt. Met behulp van het internet heb je de kans om 
nieuwe markten aan te boren en om meer mensen te bereiken. De kracht van het internet is 
enorm en het is dan ook niet gek dat steeds meer fysieke winkels het niet redden. Mocht jij 
een fysieke winkel hebben, dan kan je nog steeds wel succesvol zijn, echter is het wel be-
langrijk dat je de fysieke winkel combineert met bepaalde online aspecten. Het hebben van 
een goede website/webshop is dan in ieder geval erg belangrijk.

Het hebben van een website is dus stap 1, maar dan ben je er nog niet. Steeds meer onder-
nemers kiezen ervoor om de online markt te betreden. Dit zorgt ervoor dat de concurrentie 
op het internet ook steeds groter wordt. Kortom, ook op het internet zal jij het verschil moe-
ten maken met de concurrentie. In dit boek gaan we er verder op in hoe jij je met je website 
kunt onderscheiden van die miljoenen andere websites op het internet. 

HET WEBSITE HANDBOEK 
IN VIJF STAPPEN NAAR EEN 
SUCCESVOLLE WEBSITE
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BEPAAL HET DOEL VAN JE WEBSITE
STAP 1

Als het goed is heb jij een bepaald doel 
gesteld, een doel dat je wilt gaan behalen met 
je bedrijf en eventueel  zelfs al je website. 
Het doel van je website ligt uiteraard in het 
verlengde van het doel van je bedrijf. 
Mocht je dit nog niet gedaan hebben, dan is 
het absoluut een goed idee om dit meteen 
te doen. Zonder doelen kom je namelijk niet 
vooruit. 

Voordat jij je webdesigner inschakelt zal 
je hem duidelijk moeten kunnen vertellen 
wat jij met je website wilt uitstralen en 
wat je ermee wil bereiken. In dit hoofdstuk 
bespreken we een aantal doelen die je 
mogelijk zou kunnen stellen met je website. 
Hopelijk helpt dit jou op weg!

Veel bedrijven hebben hun website puur als 
online visitekaartje voor hun bedrijf. Mochten 
mensen bijvoorbeeld een kledingwinkel 
willen bezoeken, dan zullen zij wel moeten 
weten wat het adres is.

Mocht jij dus bijvoorbeeld zo’n fysieke 
kledingwinkel hebben, dan zou je er ook 
voor kunnen kiezen om een website te laten 
maken puur voor de contactgegevens. Mocht 
jij met je kledingwinkel ook op online gebied 
veel willen verkopen, dan is het uiteraard 
slimmer om een webshop te openen. Zo 
kan je namelijk op een veel grotere markt 
opereren. Het is dus van groot belang om 
van te voren te bepalen of jij alleen op 
offline gebied wilt verkopen of ook op online 
gebied. Kies jij voor een website puur voor 
de contactgegevens en andere informatie of 
voor een winstgevende  webshop?
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te voren goed wat jouw doel is! Misschien is het 
voor jou wel veel beter om je boekingen te laten 
lopen via een extern platform zoals booking.com. 
In dat geval is een reserveringsformulier op je 
eigen site helemaal niet nodig. 

EEN WEBSITE VOOR JE
HOTEL OF B&B

Het van te voren bepalen van het doel van je 
website is dus van zeer groot belang. Mocht 
jij bijvoorbeeld een hotel of B&B hebben, dan 
wil jij ervoor zorgen dat er mensen naar jou 
verblijf komen. Mensen zullen moeten weten 
van je hotel en hier zou je voor kunnen zorgen 
door middel van een website. Buiten dat zou je 
ook aan je website bouwer kunnen vragen of 
hij een reserveringsformulier op de website 
plaatst. Zo kunnen mensen meteen reserveren 
en betalen! Mocht jij dit allemaal niet willen, dan 
kan je natuurlijk ook gewoon voor een website 
kiezen puur voor de contactgegevens en verdere 
informatie van je bedrijf. Nogmaals, bepaal van 

Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een 
kapsalon of een schoonheidssalon. Je zou 
je website kunnen gebruiken als methode 
voor uitgestelde verkoop. Mensen zouden 
via je website namelijk een afspraak 
kunnen maken!
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JE WEBSITE VOOR LEADGENERATIE

Je website kan je voor een hoop doelen gebruiken. Zo zou 
je er bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om je website 
voor leadgeneratie te gebruiken, oftewel potentiële 
klanten. Mocht jij bijvoorbeeld leads willen genereren 
door middel van downloads, dan kan dit ook. Het 
inschrijfformulier voor de leads moet dan goed opvallen, 
zodat zoveel mogelijk mensen het formulier invullen. 
En natuurlijk moet er ook wat tegenover die informatie 
staan die door potentiële klanten wordt aangeleverd. 
De tijd dat mensen zich inschrijven voor een random 
nieuwsbrief zonder te weten wat en hoe vaak ze gaan 
ontvangen, is inmiddels echt voorbij.

Mocht jij uiteindelijk voor jezelf bepaald hebben wat 
het doel van je website is, dan is het belangrijk om het 
design van de website hierop te baseren.  Kies jij voor een 
levendige website met veel kleuren of heb jij liever een 
wat rustigere website? Denk ook aan de Call to Actions, 
de knoppen en formulieren waar potentiële klanten iets 
mee moeten doen. Deze moeten er uitspringen, anders 
hebben ze geen effect. Tegelijkertijd moet je ervoor 
zorgen dat je er maximaal 1 à 2 per pagina hebt, anders 
zorgt het alleen maar voor afleiding.

Het hebben van een goed design voor je website is 
cruciaal. Het design van je website is pas goed als 
het aansluit bij de doelen van je bedrijf. De huisstijl 
zal duidelijk terug moeten komen en de website zal er 
professioneel uit moeten zien

Toch is je design niet het belangrijkste. 
Tenminste niet als je met design 
bedoelt ‘hoe mooi de website is’. 
Het gaat namelijk om het effect dat 
het design heeft op het gedrag van 
de bezoeker. Zorgt het design dat 
de bezoekers de gewenste acties 
uitvoeren? Of zijn het vooral mooie 
kleurtjes en plaatjes die alleen maar 
afleiden van het daadwerkelijke doel? 
Kies altijd voor doelgericht, niet voor 
het mooie.
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Nadat je doelen gesteld hebt en jij 
weet hoe het design van je website 
er uit moet komen te zien zal je de 
website in moeten vullen. Hierbij is 
het belangrijk dat je goed bepaald 
wat de structuur van het menu wordt. 
Welke pagina’s zijn belangrijk en 
waar moeten mensen op klikken? 
Vervolgens zullen deze pagina’s 
ingevuld moeten worden.

WAT HEB JE ALLEMAAL NODIG OM 
EEN WEBSITE IN TE VULLEN

Mocht jouw website weinig content bevatten, dan is 
de kans zeer klein dat je website uiteindelijk goed 
zal gaan scoren. Google vindt het dus zeer belangrijk 
dat er voldoende content op je website komt te staan. 
Mocht jij op bepaalde zoekwoorden willen scoren, dan 
zullen deze een aantal keer in de tekst terug moeten 
komen. Hier zullen we in de volgende hoofdstukken 
dieper op ingaan.

Een ander punt dat zeer belangrijk 
is bij het invullen van de website 
zijn de afbeeldingen. Mocht jij echt 
indruk op mensen willen maken 
met je website, dan zullen de 
afbeeldingen er goed uit moeten 
zien. De afbeeldingen zullen 
uitdagend moeten zijn en ook zullen 
ze er professioneel uit moeten zien. 
Dit houdt in dat de afbeeldingen 
(zeker als ze naast elkaar staan) 
even groot moeten zijn en ze zullen 
ook scherp moeten zijn. Mocht jij 
de foto’s zelf willen maken, dan zal 
je dit wel met een goede camera 
moeten doen. Doe jij dit liever niet 
zelf? Schakel dan een professional 
in.

Het invullen van de pagina’s is van zeer groot belang. 
Mensen zullen enthousiast moeten worden over jouw bedrijf 
en daarom zal je voor goede content moeten zorgen. Echter 
is het hebben van goede content voor andere doelen ook erg 
belangrijk. Je zult namelijk voldoende content op je website 
moeten hebben om goed te scoren in Google.
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Het vorige hoofdstuk heeft uitgelegd dat het belangrijk is om je site goed in te 
vullen. De vraag is: hoe doe je dit?

Er zijn een aantal punten waar je op kunt 
letten bij het invullen van je website. Zo 
zal je verschillende pagina’s aan moeten 
maken met verschillende doelen. Er zal 
een pagina moeten zijn waar de klant 
haar doel kan bereiken. Het enige doel 
van deze pagina is dan converteren. De 
andere pagina’s op de website zullen de 
klant naar de conversiepagina moeten 
leiden. Kortom, bedenk goed welke 
pagina het belangrijkste is en laat de 
andere pagina’s de klant naar deze 
pagina toeleiden. Dit is een mooie maar 
zeker ook een lastige klus. Misschien is 
het een goed idee om hier een marketing 
expert voor in te huren. Uiteraard mag je 
ook altijd even contact met ons opnemen 
voor gratis advies hierover.

WAAR MOET DE INHOUD VAN 
DE SITE AAN VOLDOEN

STAP 2
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De teksten op de pagina’s die je aanmaakt 
zullen de klant over de streep moeten 
trekken. De teksten zullen dus lekker 
weg moeten lezen en deze zullen ervoor 
moeten zorgen dat de klant enthousiast 
wordt. Buiten dat mogen de teksten 
absoluut geen spelfouten bevatten. 
De interpunctie zal ook goed moeten 
zijn. Mochten de teksten niet in goed 
Nederlands geschreven zijn en is de 
interpunctie niet goed, dan zal dit ervoor 
kunnen zorgen dat mensen afknappen. De 
reden? Dit is absoluut niet professioneel 
en hierdoor neemt men je website over 
het algemeen al meteen een stuk minder 
serieus.

Zijn jouw teksten in goed Nederlands 
geschreven en vind jij dat je teksten van 
topkwaliteit hebt? Probeer dan eens op 
een andere manier naar de teksten te 
kijken. Vraag jezelf eens af wat voor jou 
en de mensen om je heen een reden zou 
kunnen zijn om niet tot actie over te gaan. 
Vervolgens zorg je ervoor dat deze punten 
weggehaald worden, de kans dat je dan 
teksten van topkwaliteit hebt is dan al 
meteen een stuk groter.

TEKSTEN VAN
TOPKWALITEIT
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Het hebben van een mooie website is natuurlijk 
fantastisch. Je kunt dit trots aan iedereen 
laten zien en de kans is erg groot dat mensen 
enthousiast worden, echter zal je er wel voor 
moeten zorgen dat de website gevonden wordt 
in Google. Mocht jij een mooie website hebben 
die door niemand gezien wordt, dan heb je 
hier eigenlijk niks aan. Je wilt natuurlijk geld 
verdienen met je website en dit kan alleen als er 
nieuwe mensen op je website uitkomen. Mocht 
dit niet het geval zijn, dan heb je eigenlijk voor 
niks geld geïnvesteerd in de website. Het laten 
maken van een website kost een hoop geld en 
het zou dan ook zonde zijn als jij dit voor niets 
geïnvesteerd hebt.

Het vindbaar maken van je website bestaat 
uit een aantal stappen. De eerste stap is het 
optimaliseren van je website. Google zal je 
website interessant moeten vinden en Google 
zal moeten zien dat jouw website goed in elkaar 
zit. Dit doe je eigenlijk met het optimaliseren 
van je website. Je zorgt ervoor dat de website 
zo goed in elkaar zit dat Google jouw website 
ziet staan. Dit zal er uiteindelijk ook voor zorgen 
dat Google ervoor zorgt dat jouw website beter 
vindbaar wordt.

OPTIMALISEER VOOR GOOGLE
STAP 3
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KIES VOOR 
ZOEKWOORDENONDERZOEK

Het optimaliseren van je website bestaat 
uit een flink aantal stappen. Deze stappen 
zal je goed uit moeten voeren en je zal 
hier echt je tijd voor moeten nemen. Vind 
je dit zelf erg lastig of heb je hier geen 
tijd voor, dan is het misschien wel een 
goed idee om hier een expert voor in te 
huren. Online marketingbureaus kunnen 
jou hier erg goed bij helpen. Zij zijn hier 
namelijk in gespecialiseerd.

De eerste stap van het optimaliseren 
van je website is het doen van 
zoekwoordonderzoek. Dit kan je doen 
met de Google Keyword Planner. 
Deze tool kijkt namelijk voor jou wat 
interessante zoekwoorden voor jouw 
website kunnen zijn. Je kunt vervolgens 
zelf bepalen welke zoekwoorden 
interessant voor jou kunnen zijn. Zo 
zou je bijvoorbeeld voor zoekwoorden 
kunnen kiezen met een laag volume 
en weinig concurrentie. De kans dat 
je hierop zult scoren is al meteen een 
stuk groter. Echter bereik je dan wel 
minder mensen dan bij een zoekwoord 
met een hoog volume. Juist daarom is 
het absoluut een aanrader om dit met 
elkaar te combineren. Kies bijvoorbeeld 
voor een aantal zoekwoorden met een 
hoog zoekvolume en veel concurrentie 
en voor wat zoekwoorden met een 
lager volume en minder concurrentie.
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Een ander punt dat erg belangrijk is, is de snelheid van de website. Een slome website 
zal ervoor zorgen dat mensen afknappen en dat zij overgaan op een ander alternatief. 
Zij zullen dus naar de website van de concurrent gaan die waarschijnlijk wel snel 
is. Ook Google geeft websites met een hoge snelheid voorrang boven langzamere 
websites. 

Een punt dat bij het optimaliseren 
van je website erg belangrijk is, is het 
technische gedeelte. Je website zal 
technisch in orde moeten zijn! Zo zal je 
ervoor moeten zorgen dat de structuur 
van de code goed is en dat de website 
mobielvriendelijk is. Vooral dat laatste 
is tegenwoordig erg belangrijk. Enorm 
veel mensen bekijken websites op hun 
mobiele telefoon. De website zal er op 
de telefoon dus ook goed uit moeten 
zien. Mocht dit niet het geval zijn, dan 
verlies je al snel een groot gedeelte van 
je doelgroep. 

DE WEBSITE MOET 
TECHNISCH IN ORDE ZIJN
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HET TOEPASSEN VAN DE 
ZOEKWOORDEN IN DE CONTENT

In de vorige alinea’s heb je al kunnen lezen dat 
het van groot belang is om goede content op je 
website te hebben. Echter is dit niet het enige 
dat belangrijk is aan de content. In de content zal 
je namelijk ook de zoekwoorden terug moeten 
laten komen. Gelukkig zijn er handige plugins 
voor je Wordpress website zoals Yoast die je kunt 
downloaden voor je website. Met deze plugin kan 
je precies zien hoe vaak je het zoekwoord terug 
moet laten komen in de tekst. 
Dit zal niet te veel en niet te weinig moeten zijn. 
Mocht jij het zoekwoord te weinig terug laten 
komen, dan zal de pagina minder snel gevonden 
worden, echter zal je het ook weer niet al te veel 
terug moeten laten komen want dit wordt namelijk 
gezien als spam. Het zoekwoord zal ongeveer 
1.5% van het totale woordenaantal moeten zijn op 
de betreffende pagina.

Bovenstaande punten zijn dus erg belangrijk bij 
het optimaliseren van je website. Echter zijn dit 
niet de enige dingen die je moet doen. Je zult 
namelijk ook de meta titels en beschrijvingen 
goed in moeten vullen. Dit zal ervoor zorgen dat 
mensen eerder op je website klikken en Google 
ziet dit ook als een belangrijk punt. Verder is het 
belangrijk dat de afbeeldingen goede alt-tags en 
titels hebben.

Mocht jij echt goed vindbaar willen 
worden, dan zou je aan linkbuilding 
kunnen doen. Links vanuit 
verschillende websites zullen dan 
naar de pagina’s op jouw website 
linken en hierdoor zullen deze 
pagina’s stijgen binnen Google. Je 
zou je bijvoorbeeld al aan kunnen 
melden voor bedrijfsgidsen. Voor 
meer informatie over linkbuilding 
willen we je vragen om even contact 
met ons op te nemen, zodat we je hier 
meer over kunnen vertellen. Bij stap 
5 gaan we hier nog iets verder op in.
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Nadat je bovenstaande stappen hebt 
gevolgd heb je nu waarschijnlijk een 
prachtige en goed-vindbare website 
staan. Echter is het wel belangrijk om 
actief aan de slag te blijven gaan met 
je website. Wees niet te snel tevreden 
en zorg ervoor dat de website zich 
blijft ontwikkelen. Kies er daarom voor 
om alles te blijven meten. Je kunt met 
handige tools namelijk bekijken wat 
bezoekers doen. Denk hierbij aan tools 
zoals Hotjar en Analytics.

Met een mooie website wil je 
waarschijnlijk voor conversie zorgen. Er 
zijn een hoop manieren om dit te doen,  
je zou de bezoeker iets kunnen laten 
downloaden. Je zou er ook voor kunnen 
kiezen om de bezoekers zich in te laten 
schrijven voor een mailinglijst. Zo kan je 
de bezoekers bijvoorbeeld maandelijks 
handige tips uit de branche geven. 
Hiermee zorg je ervoor dat bezoekers 
jouw website niet snel vergeten en dat 
zij met jou in verbinding blijven staan. 
Je zou er ook voor kunnen kiezen om 
wekelijks een mooie nieuwsbrief te 
versturen. Let er wel op dat je alleen 
zaken met echte meerwaarde verstuurt, 
zodat het niet overkomt als spam.

Mocht jij ervoor willen zorgen dat er 
bezoekers naar je website blijven komen? 
Zorg er dan voor dat je goed up-to-date 
blijft. Je zult namelijk moeten weten wat 
er wel en wat er juist niet werkt op je 
website. De punten die wel werken zal je 
uit moeten breiden en de dingen die niet 
werken kan je het beste verwijderen, want 
je hebt hier immers niets aan. De pagina’s 
die wel succesvol zijn kan je vervolgens 
extra onder de aandacht brengen.

DE EERSTE BEZOEKERS OP 
JE WEBSITE

STAP 4
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Je website ziet er nu waarschijnlijk fantastisch uit. 
Mocht jij bovenstaande stappen uitgevoerd hebben, dan 
zal je website intern nu helemaal in orde zijn. Dit is erg 
belangrijk voor de vindbaarheid van je website, echter 
ben je er nog niet. Met alleen interne factoren kan je er 
namelijk niet voor zorgen dat je website vindbaar wordt 
in Google. Het is namelijk de mix van zowel interne 
als externe factoren die ervoor zorgen dat je website 
vindbaar wordt op het internet. Wil jij ervoor zorgen dat 
je website echt vindbaar wordt op het internet? Ga dan 
structureel aan de slag met online marketing. Met online 
marketing zorg je ervoor dat je website echt goed gaat 
scoren op het internet. Tenminste als je dit op de juiste 
manier toepast of hier een expert voor inschakelt. Je 
zult in ieder geval minimaal 1 keer per maand aandacht 
aan je website moeten besteden mocht je ervoor willen 
zorgen dat deze gaat stijgen in Google.

Om ervoor te zorgen dat je website gaat 
stijgen in Google is het belangrijk om 
nieuwe content te blijven creëren. Zo zou 
je bijvoorbeeld het aantal pagina’s van je 
website uit kunnen breiden. Echter kan 
je er ook voor kiezen om een blog aan 
te maken en om hier regelmatig nieuwe 
artikelen op te plaatsen. Zorg ervoor dat 
deze artikelen minimaal 500 woorden 
hebben. Google heeft namelijk niet 
veel aan hele kleine en nietszeggende 
artikelen. Vooral dat laatste is van groot 
belang, dus zorg ervoor dat de artikelen 
relevant zijn. De lezer zal er wat aan 
moeten hebben.

GA STRUCTUREEL AAN DE SLAG 
MET ONLINE MARKETING

STAP 5
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LANDINGSPAGINA’S

In een eerder onderzoek heb je kunnen 
lezen dat het belangrijk is om aan 
zoekwoorden onderzoek te doen. In deze 
alinea zal je het verband gaan zien tussen 
dit onderzoek en de landingspagina’s. Je 
zult namelijk speciale pagina’s aan gaan 
maken die je niet in het menu plaatst 
maar in de footer van je website. Deze 
pagina’s worden gemaakt op basis van de 
zoekwoorden die voor jou interessant zijn. 
De zoekwoorden waar je dus op wilt gaan 
scoren. Dit soort pagina’s noem je dus 
landingspagina’s.

Landingspagina’s worden in de footer 
geplaatst omdat deze pagina’s er puur zijn 
om meer mensen op je website uit te laten 
komen. Mocht jij bijvoorbeeld een bedrijf 
hebben in een klein dorp naast Amsterdam, 
dan is het misschien wel interessant 
om je te focussen op zoekwoorden met 
Amsterdam erin. Hier zoeken namelijk 
veel meer mensen op en de kans dat je 
hier nieuwe klanten uithaalt is een stuk 
groter. Maar…, je bent met je bedrijf niet 
gevestigd in Amsterdam, maar in het dorp 
ernaast; omdat dit voor verwarring kan 
zorgen, is het slim om deze pagina dus in 
de footer te plaatsen. Mensen zullen het 
zoekwoord intypen op Google en zij komen 
vervolgens op jouw landingspagina uit.

Wil jij echt goed scoren in Google? Kies er 
dan voor om landingspagina’s aan te maken.

De landingspagina zet je dus in de 
footer, maar dit betekent niet dat deze 
pagina’s niet belangrijk zijn. Sterker 
nog, deze pagina’s zijn juist enorm 
belangrijk. Dit zijn de pagina’s die 
mensen zullen lezen omdat zij via 
Google naar deze pagina verwezen 
zijn. Zorg er daarom voor dat deze 
pagina’s goed geoptimaliseerd zijn. In 
dit artikel heb je al kunnen lezen hoe 
je een website moet optimaliseren. 
Het is dan ook zeer belangrijk dat 
jij de landingspagina’s ook goed 
optimaliseert. Mocht jij dit niet doen, 
dan is de kans zeer klein dat jouw 
landingspagina’s goed zullen scoren.
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Nadat je de website goed geoptimaliseerd 
hebt en landingspagina’s aangemaakt hebt 
is het belangrijk om aan linkbuilding te 
doen. Dit kan je het beste uitbesteden aan 
een online marketingbureau. Zij zijn hier 
namelijk in gespecialiseerd en zij hebben 
waarschijnlijk de beschikking over een 
gigantisch netwerk. Mocht jij niet goed weten 
wat linkbuilding is, lees dan onderstaande 
zeker even door.

Met linkbuilding zorg je ervoor dat er links 
van verschillende websites uitgaan naar 
jouw website. Deze links ziet Google, als 
het ware als stemmen voor jouw website, 
tenminste als dit goede websites zijn. Aan 
de hand van Moz toolbar of andere online 
marketingtools kan je bijvoorbeeld meten 

of het domein van een website (DA) of een 
bepaalde pagina (PA) door Google als goed 
gezien worden. Vervolgens is het belangrijk 
dat je maandelijks links naar je website toe 
laat sturen vanuit verschillende websites 
die door Google als erg goed gezien worden. 
Echter is het wel belangrijk dat je aan 
natuurlijk linkprofiel opbouwt. Dit houdt 
in dat je niet te snel te veel links naar je 
websites toe laat sturen en dat er af en 
toe ook wat mindere links bijzitten. Het is 
namelijk totaal niet realistisch als er alleen 
maar goede links naar je website toe gaan. 
Dit zijn allemaal punten waar je op zult 
moeten letten. Mocht jij dit echt goed willen 
doen, dan is het verstandig om hier een 
expert voor in te schakelen. Linkbuilding is 
namelijk zeker niet eenvoudig en buiten dat 
gaat hier ook een hele hoop tijd in zitten.

Wel verstandig is om zelf een eerste 
basis te maken. Vraag bijvoorbeeld 
aan je leveranciers om een link naar 
jouw site op hun website te plaatsen. 
Meld je ook aan bij verschillende 
bedrijfsgidsen. Vraag klanten die een 
website hebben om een linkje naar 
jouw bedrijf te plaatsen (eventueel 
plaats je zelfs ergens een link naar 
die klant op jouw website terug, al 
neemt de waarde van deze link dan 
wel meteen af).

LINKBUILDING
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Kies dus altijd voor een betrouwbare partner voor het maken van je website. Let op: goed-
koop is in dit geval niet altijd duurkoop, en een dure website is alles behalve een garantie 
voor een goede site. Kies ook nooit voor een samenwerking met een webdesigner die zelf 
geen sites kan programmeren. Deze bedrijven zijn namelijk gespecialiseerd in het maken 
van mooie websites, niet in het maken van renderende websites. Als je het ons vraagt, is de 
werkzaamheid en het resultaat belangrijker dan hoe deze eruit ziet. Er is altijd een minimale 
basis waar een site aan moet voldoen, maar het daadwerkelijke effect zit in het resultaat dat 
de website je oplevert.

Het mooie is dat dankzij de technologische ontwikkelingen we tegenwoordig steeds meer 
zelf kunnen doen. Er zijn zelfs al programma’s waarmee je zelf je website in elkaar kunt 
zetten. Over hoe effectief dit is zullen we onze mening maar even niet delen, maar de moge-
lijkheid is er. Toch even heel kort: door het geklik en gesleep met verschillende blokken, heb-
ben deze websites vaak een gigantische rommelige code, simpelweg omdat ze niet op een 
gestructureerde manier gebouwd worden. Het resultaat: Google kan deze sites amper lezen 
en deze zullen dan ook niet echt scoren in de zoekmachines en dan erbij: ben jij ondernemer 
geworden om zelf websites in elkaar te zetten ?

Wij wel!

CONCLUSIE
Het bouwen van een goede website doe je niet zomaar even. Er zijn gigantisch veel as-
pecten waar je rekening mee moet houden. Niet alleen moet de site er goed en modern 
uitzien, hij moet ook nog eens aan verschillende technische eisen voldoen om echt voor je 
te gaan werken.
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