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Goed voorbereid beginnen aan je nieuwe website 
 

Heb je besloten dat het tijd is voor een (nieuwe) website en wil je starten met de 
voorbereidingen? Goed idee. 

 
In deze gids vind je alle stappen, eenvoudig en duidelijk uitgelegd. 

 
Veel plezier ermee. J 

 
Ilse 
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Naam van je website 
Je website heeft een naam nodig en dan bedoel ik eigenlijk een domeinnaam. 
Zoals ahappylife.eu mijn domeinnaam is. 
 
Waarschijnlijk wil je iets doen met de naam van je bedrijf, maar als die niet meer 
beschikbaar is als domein, moet je wat creatief zijn. 
 
Op deze site kan je checken of je domeinnaam vrij is: https://www.versio.nl/domeinnamen 
 
Hosting 
Als je een website gaat of laat maken, heb je ook hosting nodig. 
Er zijn heel wat bedrijven die hosting aanbieden. Zelf zit ik bij Kyzoe (http://bit.ly/2Ujbcdo) 
 
Het is niet duur (45€ per jaar en je domeinnaam is inbegrepen) en je krijgt er hele goede en 
persoonlijke support bij. Heb je een vraag, is er iets dat niet meteen lukt? Dan stuur je een 
mailtje, Peter belt je vaak persoonlijk op en even later is je probleem opgeslost.  
 
E-mailadres 
Bij een nieuwe professionele website hoort ook een nieuw professioneel e-mailadres. 
 
Als ondernemer is het belangrijk dat je een e-mailadres hebt op je domeinnaam. 
Dus niet jebedrijfsnaam@hotmail.com of jebedrijfsnaam@gmail.com, maar 
xxx@jedomein.be. 
 
Welk e-mailadres wil jij?  
jevoornaam@domein.be 
contact@domein.be 
hallo@domein.be 
info@domein.be 
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Logo 
Heb je al een logo? Nee? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om een logo te laten 
maken afhankelijk van je budget. 
 
Je kan een grafisch ontwerper inschakelen, maar dat kan behoorlijk wat geld kosten.  
 
Fiverr.com is een site waar (o.a.) grafisch ontwerpers hun diensten aanbieden, vaak al voor 
5$. Dat klinkt aanlokkelijk, maar weet dat er ook veel ontwerpers tussen zitten die echt geen 
goede dingen maken.  
 
Ik heb al regelmatig samengewerkt met Scorpion6 (http://bit.ly/2uMJigL) en daar heb ik al 
vaak hele mooie ontwerpen van gekregen. Maar soms moet je toch een paar keer een nieuw 
ontwerp vragen voor het helemaal goed zit.  
 
Kleur 
Je website heeft ook altijd 1 (of 2) themakleuren. Dat is een kleur die wordt gebruikt voor 
bijvoorbeeld links, titels, woorden in de menubalk bovenaan, knoppen enzovoort. 
 
Welke kleur of kleuren wil jij voor jouw website?  
Vaak neem je een kleur die in je logo zit. 
 
Opgelet, lichte kleuren zoals geel zijn geen goed idee, want dat maakt het moeilijk leesbaar 
en we willen absoluut dat je site gebruiksvriendelijk is. 
 
Pagina’s 
Welke pagina’s wil je op je website? 
 
Waarschijnlijk deze: 

• Home 
• Aanbod / Samenwerken / Diensten 
• Over mij 
• Blog 
• Contact 

 
Maar misschien heb je nog andere pagina’s nodig die essentieel zijn voor jouw bedrijf? 
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Teksten 
Dan wordt het tijd om je teksten te gaan schrijven.  
En hier zal je waarschijnlijk het meest tijd in steken. 
 
Belangrijk voor je teksten is dat ze vlot leesbaar zijn. En dat doe je door je af te vragen hoe 
je het iemand zou vertellen als hij of zij  vraagt wat je doet en wie je bent. Door het te 
schrijven zoals je het zou vertellen, komt het natuurlijk en aantrekkelijk over.  
 
Als je de teksten schrijft, is het ook een goed idee om je een idee te beginnen vormen van de 
structuur van je website. 
 
Ga eens kijken naar andere sites die je goed vindt. Hoe bouwen zij het op? 
Zo krijg je inspiratie voor alle teksten die je moet schrijven. 
 
Belangrijk:  

• Zorg dat je teksten kort, krachtig en vooral duidelijk zijn. Ze moeten dus genoeg 
informatie geven, zonder je websitebezoeker te overdonderen. Mensen hebben heel 
weinig tijd. Ze hebben een bepaalde vraag of probleem, ze komen even op je 
website, willen zo snel mogelijk een antwoord op hun vraag en als ze dat niet meteen 
vinden, of ze moeten te veel tekst lezen voor ze weten wat ze willen weten, dan is de 
kans groot dat ze verder surfen. 

• Denk ook na over de teksten van de knoppen van je website. 
• En vergeet de titels niet van de verschillende blokken op je pagina’s. 

 
Hier een leidraad: 
 
Home 

• Een korte zin voor het bovenste stuk (header) die meteen duidelijk maakt wat je doet 
• Wat meer uitleg over wie je bent en wat je voor wie doet 
• Een overzicht van jouw diensten + korte uitleg 
• De voordelen van jouw aanpak of aanbod 
• Eventueel een onderdeel over jouw visie, waar je voor staat … 

 
Aanbod 
Meer uitleg over je aanbod. Voor wie het is, hoe het werkt, wat de voordelen zijn, welk 
probleem je oplost, waar het plaatsvindt, hoeveel het kost, hoe lang het duurt, hoe het eruit 
ziet, hoe ze het kunnen bekomen …  
 
Over mij 
Vertel wat meer over jezelf. Niet te veel, maar wel genoeg om je bezoekers kennis met jou 
te laten maken. Wie ben je en waarom zouden ze met jou moeten samenwerken? Met 
andere woorden, wat maakt dat jij de perfecte persoon bent om dit voor hen te doen.  
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Mensen vinden je werkervaring en gevolgde opleidingen meestal niet zo interessant. 
Probeer vooral duidelijk te maken wat jou uniek en geschikt maakt voor wat je aanbiedt.  
 
Contact 
Schrijf een korte zin in de aard van:  
Heb je een vraag? Stuur me een bericht en ik neem zo snel mogelijk contact met je op. 
 
Lijst ook op welke gegevens je allemaal op je contactpagina wil zetten. Je naam, adres, gsm-
nummer, misschien openingsuren, links naar je social media profielen, een link naar het 
inschrijvingsformulier van je nieuwsbrief …  
 
Misschien wil je ook een FAQ-sectie (vaak gestelde vragen) op je contactpagina, zodat 
mensen al antwoorden kunnen vinden op vragen die ze kunnen hebben. Schrijf dan 
mogelijke vragen en de antwoorden uit. 
 
Onderkant website 
Helemaal onderaan je website zijn er 3 zones waar je tekst in kan zetten. Denk na wat je in 
elk van die zones wil en schrijf de teksten hiervoor uit. 
 
Mogelijkheden: 

• Een korte tekst over wat je doet 
• Een overzicht van je aanbod in een lijstje  
• Je laatste blogposts als je een blog hebt 
• Je contactgegevens 
• Links naar je social media profielen en de inschrijving voor je nieuwsbrief 

 
Quotes 
Schrijf ook een paar quotes op die passen bij wie je bent, wat je doet of waar je voor staat. 
Die kunnen op verschillende plaatsen op de site komen. 
 
Geen zorgen 
Ben je geen ‘krak’ in het schrijven van duidelijke, korte en gebruiksvriendelijke webteksten? 
Geen zorgen. Als ik jouw website maak, zorg ik op basis van de teksten die jij me aanlevert 
voor de perfecte websteksten (enkel in het Nederlands). 
 
Aanbevelingen 
Heb je tevreden klanten? Vraag hen dan om een korte aanbeveling te schrijven.  
 
Mensen die interesse hebben in je aanbod, zullen sneller geneigd zijn om met je in zee te 
gaan als ze zien dat anderen heel tevreden waren over jou en waarom. 
 
  



 

 6 

 
 
Structuur 
Als je teksten klaar zijn, is het belangrijk om te gaan nadenken over de structuur van je 
website.  
 
Ga eens kijken naar andere sites die je goed vindt. Hoe bouwen zij het op? 
Zo krijg je inspiratie voor de structuur van jouw site. 
 
Het is een goed idee om het op papier te tekenen in blokken onder elkaar. Maak voor elke 
pagina zo’n tekening. 
 

 
 
Denk ook na over welke pagina’s in je menu bovenaan komen. Misschien wil je bepaalde 
pagina’s onder andere plaatsen? 
 
Home  Aanbod  Blog  Over mij   Contact 
  > Consultancy 
  > Coaching 
  > Training 
 
Geen zorgen 
Heb je er geen idee van hoe je de structuur van je website best kan opbouwen? Geen 
zorgen. Als ik jouw website maak, zorg ik daarvoor. 
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Foto’s 
Als je je teksten klaar hebt en je hebt een beeld van hoe je alle info wil structureren, dan 
begint ook duidelijk te worden waar je welke foto’s gaat nodig hebben. 
 
Begin met een leuke foto van jezelf te zoeken. Mensen (en bedrijven) willen met mensen 
werken. Mensen willen je zien en een beeld krijgen van wie je bent. We zitten in de 
‘connection economy’ en verbinding kunnen maken is meer dan ooit belangrijk.  
 
Belangrijk: Alle foto’s op je website moeten rechtenvrij zijn. Dat wil zeggen dat je enkel dit 
soort foto’s op je site mag zetten:  

• Zelfgemaakte foto’s  
• Gratis auteursrechtvrije afbeeldingen  
• Stockfoto’s die je hebt gekocht 

 
Websites waar je gratis rechtenvrije foto’s kunt downloaden: 
https://pixabay.com/nl/ 
https://www.pexels.com/ 
https://unsplash.com/ 
https://www.canva.com/photos/free/ 
 
Zelf getrokken foto’s geven je website helaas vaak een minder professionele uitstraling. Ook 
al heb je echt een goed oog voor mooie beelden. 
 
Daarom gebruik je best professionele foto’s, of laat je een professionele fotoshoot doen 
door een fotograaf die je foto’s ook mooi bewerkt. Hiervoor kan je bijvoorbeeld terecht bij 
Hans Stockmans die hele mooie foto’s maakt. 
https://www.stockmansvision.com/portretfotografie 
 
Denk eraan: niet zomaar foto’s van internet downloaden om op je website te zetten. Je kan 
hiervoor zware boetes krijgen (en ze vragen je niet eerst om de foto er af te halen, maar je 
moet meteen betalen). 
 
Denk ook aan: 

• Een foto voor het bovenste deel van je homepagina, je header 
• Foto’s om als achtergrond te gebruiken voor bepaalde blokken op je site 
• Foto’s voor de verschillende diensten die je aanbiedt 
• Eventueel icoontjes voor je diensten en je contactpagina (die kan je bv downloaden 

op https://www.flaticon.com/) 
• Een foto met een patroon voor bovenaan je pagina’s onder de naam van de pagina  

 
Geen zorgen 
Geen zin of tijd om de juiste stockfoto’s bij elkaar te zoeken? Geen nood. Als ik jouw website 
maak, kan ik daarvoor zorgen. 
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Hulp nodig? 
 
Ziezo. Als je dit allemaal gedaan hebt, dan ben je klaar om je website te maken of laten 
maken. 
 
Kan je wat hulp gebruiken? 
 
Wil je dat ik je website maak? Dat doe ik heel graag voor jou. J 
 
Ik kan de foto’s voor jou zoeken, de structuur uittekenen en je teksten herschrijven (enkel in 
het Nederlands) op basis van informatie die jij me (geschreven, maar niet in de perfecte 
bewoording) aanlevert.  
 
Je krijgt een mooie, professionele, duidelijke en gebruiktsvriendelijke website die past bij 
wie jij bent voor 1497€ (max. 6 pagina’s). 
 
Deze prijs is excl. btw en zonder hosting en extra’s zoals het opzetten van Mailerlite voor je 
nieuwsbrieven, meerdere talen … 
 
Voorbeelden 
Om een idee te hebben van hoe je website er kan uitzien, hier een paar voorbeelden: 

• https://www.hetkoesterhuisje.be/ 
• https://flipka.be/ 
• https://muna-mieke.be/ 
• https://www.equalified.be/ 
• https://ahappylife.eu/ 
• https://yogahoogstraten.be/ 
• https://solidhr.be/ 
• https://www.humanarchitects.be/ 

 
Kijk al eens wat je aanspreekt als je wil samenwerken. Of als je andere mooie websites ziet 
die je als inspiratie wil gebruiken voor jouw website, geef me die dan ook even door. 
 
Wat anderen over mij zeggen 
Wil je weten wat anderen zeggen over de websites die ik voor hen heb gemaakt? Klik dan 
hier: https://ahappylife.eu/website/#reviews 
 
Wat denk je? Zin om er in te vliegen? 
Stuur me een mailtje naar ilse@ahappylife.eu en ik neem snel contact met je op. 
 
Groetjes, 
 
A Happy Life  
https://ahappylife.eu/ | ilse@ahappylife.eu 


