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In 3 stappen naar een eigen website 

Willy Goddaert – 6/1/2016 

België en Vlaanderen lopen volgens beleidsmakers achter als het aankomt op webshops en het 

online zaken doen. Dat er aan gewerkt om ook een wettelijk kader te creëren die online handel 

drijven vanuit Vlaanderen mogelijk maakt is alvast een eerste stap. Maar het is misschien nog 

erger dan dat: veel bedrijven, organisaties, vrije beroepen hebben geen eigen website of is hun 

website niet up-to-date en aantrekkelijk voor de bezoekers. Nu is een eigen website geen 

conditio sine qua non als het gaat om succesvol zijn als onderneming of organisatie. Wel is het zo 

dat een eigen website wel een krachtig én goedkoop communicatiemiddel is waarmee je met je 

klanten of prospects perfect kunt communiceren over je producten of diensten. De klant-

consument anno 2016 zoekt duidelijk online om zijn informatie te zoeken en te vinden. Een 

bedrijf of organisatie die online niet aanwezig is, bestaat die wel? 

Vanwaar dan toch die aarzeling bij de Vlaamse ondernemer om een eigen website op te zetten 

en te onderhouden? De reden hiervoor zijn voor het grootste deel terug te voeren op 3 vragen 

die de ondernemer zich stelt bij de wel of niet vraag bij een eigen website: wat zet ik als (kleine) 

ondernemer in godsnaam op een website, wie gaat dit allemaal up to date houden en de meer 

technische vraag van wie dit allemaal in mekaar gaat boksen. Dit artikel is bedoeld om KMO-

bedrijfsleiders of vrije beroepers aan te zetten om op zijn minst opnieuw de overweging te 

maken om toch maar aan een eigen website te beginnen of de bestaande te updaten. Uit wat 

volgt zal blijken dat het vandaag de dag heus niet zo ingewikkeld is als het lijkt. 

In 3 stappen kan je tegenwoordig al uitpakken met een state-of-the-art website die je in minder 

dan een dag opzet. Klinkt fantastisch en geeft de enthousiaste ondernemer in u misschien wel 

moed om er onmiddellijk aan te beginnen. Toch verdient het aanbeveling om even die 3 stappen 

te overlopen en je met wat huiswerk goed voor te bereiden.  

In dit artikel gaat het vooral over stappen 1 en 2 en slechts summier over stap 3. De derde stap – 

wat zet ik op mijn website?- wordt uitgebreider behandeld in een apart artikel “8 cruciale vragen 

voor u een website opzet”. Het is zelfs aangewezen om dat artikel eerst te lezen omdat het u 

doet nadenken over waarom u een website wil, wie de bezoekers zullen zijn en wie en hoe u de 

inhoud zult vastleggen. Stappen 1 en 2 zijn meer praktische en technische fases die je kunt 

aanvatten eens je een helder antwoord hebt geformuleerd op de eerste drie van de 8 vragen.  

 

Stap 1: Registreer de naam voor je website en reserveer plaats op een server 

Beide acties hebben weinig met elkaar te maken maar zijn evident en onontbeerlijk wil je dat 

surfers je website kunnen vinden op het net. De naam van je site is de domeinnaam (de naam 

van de site én de extensie zoals bvb. .be, .eu, .org of .com) en de server is de webserver waarop 

de bestanden staan waaruit je site is opgebouwd. 
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Kies een logische, duidelijke én vrije domeinnaam voor je site. Of een domeinnaam vrij is kun je 

eenvoudig checken door de naam voluit in je browser in te typen. Als je de boodschap krijgt dat 

de pagina onbeschikbaar is zit je al goed. Om zeker te zijn dat de domeinnaam vrij is check je dit 

best bij DNSBelgium, de instantie die in België de domeinnamen beheert of bij een erkende 

registrar. Registrars zijn door DNS erkende webservice aanbieders die domeinnamen mogen 

verkopen en websites hosten. Bij deze registrars kun je ook meer domeinnaam extensies 

checken dan bij DNS. 

Besteed ook aandacht aan de keuze van de registrar want tenzij je je website op een eigen server 

wil hosten kun je bij deze registrar in de meeste gevallen ook webruimte reserveren waarop je de 

website plaatst of ‘host’. De meeste webhosting bedrijven bieden het aankopen van de 

domeinnaam en webruimte in een pakket aan. Wij hebben onze diensten via Mediawax 

uitbesteed en voor minder dan €20 ben je al geholpen aan een domeinnaam én voldoende 

webruimte voor een flinke website. 

De meeste webhosting bedrijven bieden pakketten aan waarbij een aantal belangrijke elementen 

inbegrepen zijn: schijfruimte, dataverkeer, SQL databases, domeinnaam en subdomeinen, email 

accounts, enz. Vergelijk deze zaken voor de aanbieders die je interessant lijken maar besteed ook 

aandacht aan dienstverlening als uptime (% van de tijd dat de servers bereikbaar zijn), 

beschikbaarheid van de supportafdeling en uiteraard de prijs. 

Hoe kies je nu de naam van je site? Je hoort vaak reclameboodschappen die een website adres 

vermelden waarbij je die naam na een paar seconden alweer vergeten bent wegens te lang, te 

ingewikkeld of gewoon te moeilijk. Het lijkt evident om als naam de naam van je bedrijf, praktijk 

of organisatie te kiezen maar er zijn toch een paar overwegingen die ik wil meegeven.  

De naam van je website is minder belangrijk dan je op het eerste zicht zou denken maar toch 

heeft het zin om er even stil bij te staan. In veel gevallen komt de surfer toch bij je website uit via 

zoekmachines als Google. De schrijfwijze of lengte van je website naam doen er in dat geval 

eigenlijk niet toe en met een goede SEO (Search Engine Optimization) kom je al een heel eind.  

Enkele tips voor een goede naam: 

Kies geen naam met leestekens of cijfers. Behalve een koppelteken brengen andere leestekens 

enkel verwarring als je de naam moet doorgeven. Gebruik dan ook beter geen cijfers in je naam 

en al zeker niet als ze klanken vervangen. T42 kan ook als Tea For Two gelezen worden.  

Kies de naam zo kort en herkenbaar mogelijk. Meestal worden ook email adressen toegekend 

met dezelfde domeinnaam en dan is een korte naam makkelijker en duidelijker om te gebruiken 

en door te geven. Voeg daarom ook geen onnodige informatie toe zoals de rechtspersoonlijkheid 

(NV, bvba, vzw, …) van je bedrijf of organisatie maar kies eerder voor een naam die onmiddellijk 

aangeeft wat je doet.  

Vermijd verwarring met andere bedrijven, namen en al zeker concurrenten. Ongeacht of 

Tandartsjanssens.be, Transportpeeters.com of Schoonmaakjef.be al geregistreerd zijn kunnen 

deze namen toch verwarrend zijn ten opzichte van andere gelijkaardige domeinnamen: is het 

mailto:info@elica.be
http://www.dnsbelgium.be/nl
http://www.dnsbelgium.be/nl/domeinnaam/registrar-zoeken#/list/
http://www.dnsbelgium.be/nl/domeinnaam/registrar-zoeken#/list/
https://mediawax.be/nl


Pagina 3   

Elica bvba 
Magerstraat 20 – 9420 Erpe-Mere  Healthy Business Solutions 
T.: +32 (0)486 83 74 69 – info@elica.be   

Janssens met 1 of 2 s-en, Peeters met 1 of 2 e’s? In dat geval kun je eventueel meerdere 

gelijkaardige domeinnamen kopen en die allemaal naar 1 site laten omleiden of je kunt een 

plaatsnaam toevoegen. 

Kies de juiste extensie of Top Level Domains (TLD). Voor een bedrijf of organisatie in België is .be 

de logische extensie maar je kunt ook opteren voor .org, .vlaanderen of .eu om die maar te 

noemen. Als alternatief kun je ook de andere meest relevante beschikbare extensies voor de 

gekozen naam reserveren en die laten omleiden naar je basis website. Kijk ook even op de site 

van je registrar of op de site van Combell naar de mogelijkheden die nu bestaan als extensie. Die 

lijst is flink uitgebreid in de laatste jaren en misschien zit er wel een gepaste voor jouw activiteit 

tussen. Bovendien wordt verwacht dat specifieke extensies je online zoekpositie in zoekmachines 

zullen verbeteren. 

Als alternatief kun je je activiteit toevoegen in de naam die je kiest. Dikwijls is dat immers ook de 

zoekterm die gebruikt wordt om in zoekmachines te typen. Typische woorden als Bloemen, 

Tandarts, Deuren, Schoonmaak enz. in je naam geven niet enkel je activiteit aan maar zullen ook 

helpen om je site een hogere ranking te geven in zoekmachines. Gecombineerd met eventueel 

een plaatsnaam in de naam kan dit enkel maar een betere score opleveren. 

Koop indien mogelijk of nodig meerdere extensies aan voor je domeinnaam en link die door naar 

je basis website. Meerdere extensies aanschaffen kost misschien wat geld maar het voorkomt 

anderzijds dat je potentiële bezoekers mist of dat de concurrentie er mee wegloopt. Wil je 

vasthouden aan je bedrijfs- of organisatienaam en heeft die een moeilijke naam dan kun je ook 

opteren om de domeinnamen met foutieve schrijfwijze te registreren en door te linken naar de 

basissite. 

Is de domeinnaam die je wil gebruiken al bezet? Dan kies je eventueel dezelfde naam met een 

andere extensie. Het is echter ook mogelijk dat je deze naam en extensie toch nog kunt 

aankopen of overnemen van de huidige eigenaar omdat deze de domeinnaam niet gebruikt. Je 

kunt de eigenaar van de domeinnaam te weten komen via Whois. Via de DNS site of een registrar 

kun je er achter komen wie eigenaar is van de domeinnaam die jij wil gebruiken en misschien kun 

je die naam tegen een aanvaardbare prijs overnemen. Koop overigens zelf geen domeinnamen 

die verdacht veel lijken op de naam van een concurrent om die vervolgens niet te gebruiken of 

slechter nog, deze om te leiden naar jouw site. Niet alleen loop je gevaar op juridisch gehakketak 

maar het komt ook niet zo sympathiek over. 

Stap 2: De opmaak van je website met een CMS en een pagina editor 

Een website wil je liefst op een zo gemakkelijk mogelijke manier bouwen. Om dat te doen heb je 

minstens een Content Management Systeem (CMS) nodig. Veel gebruikte CMS zijn tegenwoordig 

Joomla of Drupal en zelfs Wordpress - dat oorspronkelijk blog-software was - laten toe om een 

website op te zetten. Maar ook deze platformen zijn voor de minder technisch aangelegde 

website beheerders mogelijk nog te hoog gegrepen. 

Wat je eigenlijk wil is een ontwerpomgeving die je op intuïtieve manier helpt je website pagina’s 

te ontwerpen en te beheren. Vergelijk het met een tekstverwerker of opmaakprogramma zoals 
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Word of Powerpoint dat zijn voor documenten of presentaties. Daarvoor heb je weinig of geen 

kennis van programmeren of ontwerpen nodig en kan je snel aan de slag.  

Die ontwerpomgevingen voor websites bestaan gelukkig vandaag en er zijn zelfs vele aanbieders. 

Sommige webhosting leveranciers bieden zelf een CMS en sitebuilder aan in hun dienstenpakket. 

Ook daar zijn heel veel mogelijkheden en aanbieders en is de juiste keuze afhankelijk van wat je 

in eerste instantie en in de toekomst wil doen met je website. Het is evident dat als je een CRM 

systeem (voor klantenbeheer, productbeheer en logistiek, facturatie enz.) wil koppelen aan je 

website of een webshop wil uitbaten dit een andere insteek heeft dan wanneer je enkel een paar 

informatiepagina’s wil opzetten. Mocht je dit overwegen probeer dan eerst even een pagina op 

te maken met de sitebuilder editor. Je hoeft de pagina daarom nog niet online te publiceren 

maar dat geeft je alvast enig gevoel bij de gebruiksvriendelijkheid. 

Andere CMS en sitebuilders werken onafhankelijk van je webhosting en zijn evengoed bruikbaar. 

Vele bieden zelfs gratis hosting van je website aan. Het is af te raden om te kiezen voor zo’n 

gratis aanbieding. Niet enkel zijn de opmaakmogelijkheden beperkter maar je kunt ook de naam 

van je website niet vrij kiezen. Je site is dan altijd een subpagina van de aanbieder en dat is niet 

echt professioneel. Je kunt bij deze aanbieders echter wel een betalend abonnement kopen 

waarmee je meer mogelijkheden qua opmaak krijgt en je de site kunt hosten op de server van 

jouw keuze met een unieke zelfgekozen naam. De meeste CMS en sitebuilders bieden templates 

aan die je toelaten om snel een website en pagina layout te kiezen en implementeren die voor je 

gehele site. Die templates kun je tijdens het vullen of beheren van je site overigens wijzigen. 

In elk geval is het zo dat je CMS en site moeten gekoppeld worden met je server. Gebruik je de 

CMS en sitebuilder van je webhosting provider dan kan je dit zelf makkelijk instellen, gebruik je 

een ‘externe’ CMS en sitebuilder dan kan je webhost je helpen bij deze koppeling naar je 

webhosting server.  

De Savvident website is opgemaakt via Weebly, een CMS en sitebuilder platform dat zeer veel 

gebruikt wordt en veel mogelijkheden biedt qua opmaak maar ook koppeling naar andere 

toepassingen. Er zijn nog tal van andere goede alternatieven beschikbaar. Typ in Google ‘gratis 

website’ in en je krijg een lange lijst van aanbieders waarvan de meeste ook betalende pakketten 

aanbieden. 

Een andere mogelijkheid bestaat er natuurlijk in om je website te laten ontwerpen en aanpassen 

door een derde partij. Er zijn vele communicatiebureau(tjes) die zich bezighouden met het 

ontwerpen en onderhouden van websites voor kleine ondernemingen of organisaties. Al dan niet 

afhankelijk van de opzet bestaat de mogelijkheid om weinig of veel zelf de inhoud aan te passen 

of aan te vullen. In elk geval is het hierbij belangrijk dat je voldoende vrijheid hebt om zelf de 

inhoud van je site te bepalen, aan te passen of aan te vullen. Hou daar de flexibiliteit van de 

aanbieder en uiteraard ook de prijs voor deze dienstverlening in de gaten. 
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Stap 3: Content voorzien voor je website 

Misschien nog wel de moeilijkste stap in het proces: wat plaats je op je website en wat niet. Deze 

stap is cruciaal om een aantrekkelijke website te maken die veel bezocht en gebruikt wordt door 

je klanten, patiënten, leden.  

Zoals eerder aangegeven kun je daarvoor een apart document downloaden dat je in 8 vragen 

helpt om voor je website te bepalen waarom je de site opzet, wie je bezoekers zullen zijn, welke 

pagina’s je nodig hebt en welke de inhoud wordt. Hierna volgt kort de omschrijving van deze 8 

vragen. 

Vraag 1: Waarom wil je een website bouwen? 

Maak voor jezelf duidelijk waarom je een (nieuwe) website wil. Wil je nieuwe klanten 

aantrekken, wil je nieuwe diensten aanbieden of enkel je klanten, patiënten of leden 

informeren? Het antwoord op deze vraag zal onder andere mee bepalen hoe je site er uit zal 

zien. 

Vraag 2: Wie zal naar uw website surfen? 

Idealiter heb je al een beeld van wie je klanten zijn of wie de bezoekers aan je website zullen zijn. 

Breng voor deze groep(en) hun behoefte aan informatie in kaart en waarom en hoe jouw site 

hun zou kunnen aanspreken. Als je weet welke woorden en zinnen zij gebruiken en welke 

beelden en taal hen aanspreekt kan je de inhoud van je site daarop afstemmen. 

Vraag 3: Waar sta je met de inhoud? 

Inhoud komt voor design. Zonder inhoud is je website design geen design maar enkel decoratie. 

Misschien heb je al flink wat inhoud klaar of in je hoofd. Maak in elk geval een overzicht van alle 

rubrieken en informatie die je in je site wil opgenomen zien. Beperk je daarbij niet enkel tot 

woorden maar voorzie ook andere elementen zoals beelden, video’s, paper downloads, folders 

of brochures enz.  Zorg er voor dat je inhoud uniek en authentiek is en je zult beloond worden 

door de zoekmachines met een hogere ranking. 

Vraag 4: Welke zoekwoorden zijn belangrijk voor zoekmachine optimalisatie (SEO)? 

Iedereen wil immers zijn site zo hoog mogelijk laten opduiken in de ranking van de 

zoekmachines. Bepaal de zoekwoorden waarvoor je je site wil optimaliseren en verplaats je 

zoveel mogelijk in het hoofd van de mogelijke bezoeker. Probeer met die lijst het beste verkeer 

naar je site te genereren en niet zozeer het meeste verkeer. Als je een advocaat bent is het niet 

zo handig om vooral op dat woord te optimaliseren. Je krijgt dan misschien wel veel hits, inclusief 

diegenen die op zoek zijn naar de likeur… 

Vraag 5: Hebt of bent u een “gevestigd” merk? 

Als je al een merk bent met logo, stijlgids enz. kan je snel aan de slag. Is dat niet het geval dan is 

de ‘sky the limit’ en zorg je best eerst voor een duidelijke stijlgids voor je onderneming of merk. 

Dat zal later helpen om consistentie in lettertype, kleuren en gebruik van beelden te krijgen.  
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Vraag 6: Bent u bereid om te investeren in de site na de lancering? 

Eens je site live is houdt het natuurlijk niet op. Je zult nadien ook tijd en capaciteit moeten 

voorzien om nieuwe inhoud te voorzien, te analyseren welke pagina’s werken en welke niet, 

nieuwe mogelijkheden toe te voegen, interactie met je bezoekers te genereren, maken en 

uitsturen van nieuwsbrieven, eventueel linken met sociale media, enz. 

Dit betekent dat er zowel tijd, geld en middelen voorzien moeten zijn voor het verder uitbouwen 

en optimaliseren van de site. 

Vraag 7: Wat is uw concurrentie aan het doen? 

Kijk ook even wat je concurrenten aan het doen zijn. Welke woorden gebruiken zij, welke 

kleurstelling heeft hun site, welke functies of mogelijkheden biedt hun site? Dit alles kan je zelf 

ideeën geven voor jouw site. 

Vraag 8: Hebt u uw Analytics op orde? 

Google Analytics is een gratis website analytics pakket dat nogal wat website eigenaars of 

webmasters gebruiken om belangrijke informatie over het websiteverkeer te volgen. Ook je 

webhosting provider of zelfs de sitebuilder software voorziet mogelijk meetpunten voor je site. 

Zorg er voor dat je klaar bent om die op te volgen. 

 

Zo. Met deze 3 stappen kan je al een flink eind komen in het opzetten van je eigen website. Ik 

besef ten volle dat er mogelijk enkele moeilijkheden opduiken eens je aan de slag gaat. De 

mogelijkheden online veranderen bijna elke dag. Het dan ook kwestie van even door te zetten en 

uit te zoeken waar het fout kan gaan. Laat je daarbij helpen door een vriend, kennis of 

professionele hulp. Dikwijls gaat het om technische zaken waar u toch pas na lang zoeken 

uitkomt bij de oplossing. 

Succes! 
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