
Wanneer je een nieuwe website wilt maken is een goede 
voorbereiding het halve werk. Je wil niet halverwege het maken 
van je website ontdekken dat iets niet klopt en opnieuw 
beginnen. 

EEN GOEDE VOORBEREIDING

STAP 01

Aan de hand van een zoekwoord-analyse, krijg je inzicht in de woorden 
die jouw doelgroep gebruikt om naar producten en diensten te zoeken. 

En nog belangrijker: hoe ze zoeken naar oplossing voor de problemen 
die ze hebben. 

BEGIN MET SEO: JE WEBSITE VINDBAAR MAKEN

STAP 02

De sitestructuur is een van de belangrijkste onderdelen van je 
nieuwe website. Een goede sitestructuur zorgt ervoor dat 
bezoekers op een snelle en juiste manier op de pagina komen 
waar jij ze wilt hebben.

DE WEBSITE STRUCTUUR

STAP 03

Het bouwen van een nieuwe website is een uitdagend traject, dat 
de meeste bedrijven uitbesteden aan een webbouwer. Terecht. Als 

je een professionele en succesvolle nieuwe website wilt hebben, 
kan een gespecialiseerde partij je het beste helpen. 

DE TECHNIEK

STAP 04

Het is tijd om wat creatiever bezig te zijn! Het design van de website is nu aan 
de beurt. Wanneer je een nieuwe website opzet, moet jouw huisstijl terug-
komen in het design van je website. Dat zorgt voor herkenbaarheid. De logo’s, 
kleuren en lettertypen wil je over al je communicatiemiddelen gelijk hebben. 

HET DESIGN 

STAP 05

Als je een bestaande website hebt, zijn de pagina’s van je website al geïndex-
eerd in Google en andere zoekmachines. Als je geen maatregelen treft, loop je 
tegen allerlei problemen aan en wordt je gestraft voor je goede bedoelingen.

VINDBAARHEID BEHOUDEN 

STAP 09

Doelen zijn er om te halen. En als ze behaald worden wil je dat 
weten, toch? Je wil het trouwens ook weten als ze niet behaald 
worden. Daarom is het opstellen van een meetplan heel handig.

HET MEETPLAN

STAP 07

Als je live gaat, wil je natuurlijk dat je site goed werkt. Dus moet je 
testen. En het liefst laat je een flink aantal mensen testen. Testen 
is een vak apart, maar met deze tips kun je zelf een eind komen!

TESTEN, TESTEN, TESTEN!

STAP 08

Het vullen van de nieuwe website is het meest onderschatte onderdeel 
van het proces! Veel bedrijven gaan hier de mist in! Er moet heel veel 
content worden gemaakt: teksten, afbeeldingen en steeds vaker ook 

video’s en infographics.

CONTENT PLAATSEN OF “VULLEN”

STAP 06

Eindelijk is het zo ver! Na alle hoofdbrekers en noeste arbeid kan je 
website live. Natuurlijk moet je direct na livegang nog even flink testen, 

maar daarna kan het feest beginnen. Laat al die bezoekers maar 
komen… toch?

PROMOOT JE WEBSITE

STAP 10

STAPPENPLAN: 
IN 10 STAPPEN EEN NIEUWE WEBSITE LATEN MAKEN!


