


STOM.

Een boek lezen op een e-reader

Traag internet

Een dekbed dat niet netjes in de 

dekbedhoes blijft zitten, waardoor de 

bovenste 5 cm van je hoes leeg is 

De verleiding van lekker eten en snoep

niet kunnen weerstaan

Geen conditie hebben

Websites die het niet doen op een mobiel

E-mail nieuwsbrieven waar je je

niet voor af kunt melden

Behang waarbij je de muren met 

lijm in moet smeren.

Apparaten die niet werken of kapot gaan

Kapsalon Een dag die maar 24 uur heeft



Doel bepalen

• Producten verkopen

• Deelnemers vinden

• Kaartjes verkopen

• Zo veel mogelijk bezoekers trekken vanwege advertentie-inkomsten

• Inschrijvingen voor je nieuwsbrief

• Bezoekers contact op laten nemen

• Bezoeker een offerte aan laten vragen

• Merkvoorkeur creëren



Domeinnaam

• Domeinaam = adres van jouw website op internet: 
http://www.burostaal.nl

• Elke domeinnaam is uniek

• .nl = extensie

• Zonder domeinnaam, geen website

• Letters, cijfers en streepjes

http://www.burostaal.nl/


Vijf tips bij kiezen van een domeinnaam

1. Kies voor de extensie van het land waar je in woont of het land 
waar je je op richt

2. Houd het kort

3. Houd het eenvoudig

4. Probeer streepjes te vermijden 

5. Houd rekening met het auteursrecht



Beschikbaarheid controleren

• .nl domeinnaam >> http://www.sidn.nl

• Andere extensie >> http://www.whois.com

http://www.sidn.nl/
http://www.whois.com/


Teksten: schrijven of laten schrijven?

• Doel: bezoekers overtuigen

• Doel: scoren in zoekmachines

• Zelf schrijven

• Zelf schrijven + redigeren

• Zelf schrijven + herschrijven

• Laten schrijven

• U of je?



Teksten: zoekmachineoptimalisatie (SEO)

• Teksten zijn de basis voor SEO, die moeten dus goed zijn

• Continu bij blijven sturen

• SEO vaak niet inbegrepen bij website, vak apart

• Verdiep jezelf er in



Afbeeldingen

• Af eeldi ge  die je verhaal o dersteu e . Dit ku e  foto s zij , 
maar ook grafieken of screenshots

• Afbeeldingen van klanten

• Afbeeldingen van projecten

• Afbeeldingen van jezelf



Afbeeldingen

• Google

• Zelf maken (bewerken via canva.com of picmonkey)

• Laten maken

• Sto kfoto s (123rf.com = betaald, unsplash.com = gratis)



Het menu

• Eén van de belangrijkste onderdelen van je website

• Benoem je aanbod direct in het menu i.p.v. een kopje Diensten  et 
een submenu

• Meer dan 6 items in je menu? Maak dan een primair en secundair
menu.



Tips bij het maken van een menu

• Altijd een link naar Home

• Zorg dat de titel va  de pagi a s i  je e u iet te la g zij

• Items als refere ties  of testimonials zijn veel effectiever als je ze 
verspreidt over je website. 



Kleuren

• Zorg voor voldoende contrast tussen de achtergrond en de tekstkleur 

• Geel is lastig te gebruiken op een website

• Wees consequent

• Gebruik niet te veel kleuren

• Call to action afwijkende kleur



Drie laatste tips

• Zorg ervoor dat je website responsive wordt

• Probeer je huisstijl fonts (lettertypes) in je site te verwerken. Gebruik
niet te veel verschillende fonts en kies een schreefloos font voor je
bodytekst.

• Maak het persoonlijk



http://onlinebusinesstraining.nl/

product/help-ik-wil-een-website/

rosanne@burostaal.nl


