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   Als je start met een website is het van belang dat de essentiële 
elementen erin verwerkt zitten. Daarom is het van belang om 
vooraf over een aantal onderwerpen na te denken omdat deze 
van invloed zijn op de inhoud en uitstraling van de website.  

Website               Vragenlijst

Vertel eens over je bedrijf?

OVER JOUW BEDRIJF

Wat is jouw drive?

Welke problemen van klanten los je op?

Wat voor gebeurtenis / aanleiding maakt dat ze op zoek gaan 
naar jouw bedrijf (marketingtriggers)

Wie is je ideale klant?

Hoe vinden klanten jou? 

Wat doe je nu aan promotie? Denk aan: flyers, social media, 
video, bloggen, email / nieuwsbrief

Wat onderscheidt jou van de concurrent?

Tip: denk aan het voorbeeld van de bakker, wat onderscheidt jou?

OVER JOUW HUIDIGE WEBSITE

Wat zijn drie plus- en drie minpunten?
Pluspunten    Minpunten
1.     1. 
2.     2.  
3.     3. 
Een goede oefening is om 3 websites te zoeken die je mooi vindt/
inspelen op jouw vraag en drie websites die je niet mooi vindt. 
Omschrijf erbij waarom.

Wat weet je van je online bezoekers? (denk aan: aantal, duur 
op de site, populaire pagina’s etc.)



Wat zijn belangrijke zoekwoorden?

OVER JOUW TOEKOMSTIGE WEBSITE

 Producten/diensten 
 Contactgegevens (naam, adres telefoon, email, KvK, btw)
 Contact en routebeschrijving 
 Over je bedrijf
 Team / Jezelf voorstellen
 Aanmelden Google Mijn bedrijf

Wat is het doel van je website? Denk aan: informeren, overtuigen, 
klantenbinding, unieke bezoekers, leads?

Wie wil je bereiken? Denk aan: leeftijd, opleidingsniveau, 
geslacht, hobby’s, interesse, gebruik divisies (mobiel, desktop, 
tablet)

Wie kan je eventueel helpen?

Welke Call-To-Action (CTA) kun je bieden? Dit is iets wat je 
gratis aanbiedt om de drempel te verkleinen om jouw product/
dienst te verkopen. Denk aan een e-book, vrijblijvende afspraak, 
open dag bijwonen etc.  

Wat zijn belangrijke pagina’s / onderwerpen?

HEB JE GEDACHT AAN?



Workshops
marketingster.nl/workshop  

Producten
marketingster.nl/producten 

Marketingster.nl

Google analytics
Marketingster.nl/Workshop/GoogleAnalytics

Design
Marketingster.nl/Workshop/Design

Marktonderzoek
Marketingster.nl/Producten/Marktonderzoek

Online marketing
Marketingster.nl/Producten/OnlineMarketing

Voorbeeld themapagina’s

Sitemap met thema pagina’s



   Om aan de slag te gaan met WordPress worden een 
aantal stappen doorlopen. We beginnen met het kiezen 
van een thema. Daarna kiezen we de kleuren en maken 
we voorbeeldpagina’s. Als dit gedaan is kan tot slot 
Google Mijn Bedrijf en Google Alerts ingesteld worden.   

Website            stappenplan

1. Thema kiezen
Een WordPress thema zorgt dat het design van je website op iedere 
pagina dezelfde ‘look and feel’ heeft. Wordpress biedt tal van gratis 
thema’s en hieruit kun je een keuze maken. Om tot een juiste keuze 
te komen kan er vooraf een aantal opties worden geselecteerd.  

1. Start in het Dashboard kies voor ‘Apperance > Themes’

2. Kies bovenin voor optie ‘Add New’

3. Kies optie ‘Feature filter’



4. Selecteer de opties die van toepassing zijn in de kolommen 6. Onderzoek de verschillende thema’s en bekijk details via ‘Detail en 
Preview’

5. Kies ‘Apply filters’ 7. Als thema goed is selecteer de optie ‘install’



8. Ga terug naar menu ‘Themes’

9. Stel het thema in voor je site door hem te activeren Bekijk de Wordpress Thema video op Marktingster.nl

Liever video kijken?



2. Kleurgebruik 

Nu het thema is gekozen is de volgende stap de kleurkeuze. Selecteer 
de kleuren die je wil gebruiken voor de achtergrond, header (balk 
bovenin), titels, kopjes.

Mocht je niet weten wat je mooi bij elkaar vindt passen voor de site:
kijk op andere websites naar het kleurgebruik. Om te zien welke  
kleuren goed samengaan. Eventueel kan je ook naar de verfafdeling 
van een bouwmarkt gaan en daar kijken naar de kleurstalen. 

Hoeveel kleuren je moet kiezen is afhankelijk van je thema. Om te 
onderzoeken hoeveel kleuren je nodig hebt is onderstaand stappenplan.

1. Start in het Dashboard kies voor ‘Apperance > Customize’

2. In het menu kies je voor de optie ‘Colours’

3. Hier zie je het aantal kleuren en het doel



1. Start in het Dashboard kies voor ‘Apperance > Themes’



2. Kies bovenin voor optie ‘Add New’



3. Kies optie ‘Feature filter’



4. Selecteer de opties die van toepassing zijn in de kolommen



5. Kies ‘Apply filters’



6. Onderzoek de verschillende thema’s en bekijk details via ‘Detail en Preview’



7. Als thema goed is selecteer de optie ‘install’



8. Ga terug naar menu ‘Themes’



9. Stel het thema in voor je site door hem te activeren



4. Voorbeeldpagina’s maken
Om de pagina’s op te kunnen maken zoals jij het in gedachte hebt 
kun je in Word (of een soortgelijk programma) de tekst schrijven. 
In het voorbeeld verwerk je zowel de tekst als de locatie van de 
afbeeldingen. Op deze manier kunnen de pagina’s naar jouw wens 
goed opgemaakt worden in Wordpress.  

Om je op weg te helpen is hier een kleine checklist waar een pagina 
minimaal aan moet voldoen.  

Waar voldoet een goede pagina aan:

Algemeen
 Header (grafisch blok bovenaan een website).
 Beeldmateriaal dat tekst ondersteunt
.
Tekst
 Schrijf kort en bondig
 Zorg voor informatieve & unieke tekst. Dus niet kopiëren   
van andere websites.
 Zorg voor meerdere kopjes (zodat iemand de tekst kan   
scannen).
 Minimaal 150 woorden.
 Titel is maximaal 70 tekens.

Onderwerp
 Eén onderwerp per pagina (bijvoorbeeld cursus).
 Benoem het onderwerp in de titel (titel: cursus Wordpress).
 Benoem het onderwerp in de kopjes.
 Gebruik onderwerp in eerste en laatste alinea.

Links
 Voeg interne links toe (bijvoorbeeld: contactpagina,    
 achtergrondinformatie of andere relevante pagina) .
 Voeg externe links (naar andere relevante organisaties of   
 extra informatie).

3. Teksten schrijven
In de sitemap is de opzet voor de site gemaakt en dan begint nu 
het echte werk: het schrijven. 

Tip: Schrijf de homepage als laatste, als alles is geschreven is dit 
makkelijker te schrijven. De homepage moet een ‘samenvatting’ zijn 
van jouw site.

Voorbeeld opmaak voorbeeldpagina



5. Wat verstuur je
Nu dit is gerealiseerd kan ik voor je aan de slag met het inrichten 
van WordPress. Dit kun je mailen naar info@marketingster.nl
 Voorbeeldpagina’s
 Afbeeldingen
 Logo
 Site Icon

Mocht het zo zijn dat alles bij elkaar 
te groot is dan kun je dit versturen 
via WeTransfer

7. Google instellingen
In de tussentijd kunnen alvast een aantal instellingen worden gedaan.

Om te zorgen dat je weet wat er over het bedrijf wordt geschreven 
en om goed vindbaar te zijn kunnen Google Alerts en Google Mijn 
Bedrijf worden ingesteld. 

6. Dan gaat Marketingster aan de slag om:
 Al het beeldmateriaal website-proof te maken. Dit zorgt   
 ervoor dat de afbeeldingen snel laden en de website    
 niet onnodig langzaam maken.
 De Websitepagina’s te maken.
 WordPress verder in te richten.
 Pagina’s te testen, zodat er geen foutmeldingen zijn en   
 de site op zowel desktop, tablet als mobiel goed schaalt.

8. Tot slot
Samen gaan we
 CTA’s bedenken (Call To Action is een oproep aan de   
 bezoeker die overeenkomt met het doel van de website   
 of van de desbetreffende pagina. Bijvoorbeeld brochure   
 aanvragen, afspraak maken of ‘lees meer’
 De laatste pagina’s samen publiceren. Op deze manier   
 kun je straks zelf de website aanpassen en verbeteren.
  

Bekijk het stappenplan 
inclusief video voor 

Google Alerts op 
Marketingster.nl

Bekijk het stappenplan 
inclusief video voor 

Google Mijn Bedrijf op 
Marketingster.nl

Liever video kijken?
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Voorbeeld themapagina’s

   Met SEO (Search Engine Optimization) oftewel 
zoekwoordenoptimalisatie kan de website goed gevonden 
worden door zoekmachines zoals Google. De betaalde versie is 
SEA (Search Engine Advertising) ook wel bekent als Adwords.

SEO                  Stappenplan

Als (potentiële) klanten Googlen naar een bedrijf is het fijn als jouw 
bedrijf hoog in de zoekresultaten verschijnt. Om dit te kunnen doen 
zijn de juiste zoekwoorden en de strategische verwerking daarvan in 
jouw site van belang. Dit kan met SEO. 

JUISTE ZOEKWOORDEN
Er zijn tools die kunnen analyseren op welke woorden mensen zoeken 
zodat je de juiste zoekwoorden kunt gebruiken. 

Als voorbeeld: het woord ‘workshop’ wordt vaker bij Google ingevoerd 
dan de vergelijkbare woorden ‘training’ en ‘studie’. Het is vervolgens 
logisch om het woord ‘workshop’ in jouw site te verwerken. Daarmee 
komt jouw bedrijf hoger in de zoekresultaten. 

THEMA-PAGINA’S
De SEO-”spelregels” zijn onlangs uitgebreid met thema-pagina’s. 
Concreet betekent dit dat de structuur van de website anders 
opgebouwd moet worden. 

Voorbeeld frequentie zoekopdrachten zoekwoorden

Verschil SEO en SEA

   SEO 

   SEO 

   SEA 

   SEA 




