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Leeswijzer 
 

Dit document is opgemaakt als pdf. 

 

Wat wil ik met mijn website? 
Als je aan een websitebouwer vraagt ‘wat kost en website?’, zal zijn of haar antwoord 

meteen zijn ‘dat hangt er vanaf wat je wilt’. Aan de hand van dit lijstje kan je samen met 

de websitebouwer bekijken wat je wel en niet wilt.  

 

Voor je websitebouwer is dit ook een handig lijstje, want als de optelsom van wat je 

allemaal in je website wilt op een bedrag uitkomt dat je niet wilt of kunt investeren, kan 

je samen bepalen welke zaken in eerste instantie niet worden gebouwd, zodat je binnen 

je budget blijft. 

 

Hoe beter je je voorwerk zelf doet, hoe beter de offerte van een websitebouwer ook past 

bij wat je uiteindelijk betaalt. 

 

Bij elk aspect kan je bepalen hoe dat voor jou is: 

 

Is het een harde eis? 

Dit zijn aspecten die je sowieso in je website wilt hebben. Zoek hier 10-20 uit de 

onderstaande lijst uit en noteer die voor je websitebouwer en vraag hoe dat gerealiseerd 

wordt. 

 

Wenselijk: 

Dit zijn functionaliteiten die je niet direct nodig hebt om een goed functionerende website 

te krijgen, maar waar je wel van wilt weten wat dat betekent in financiële zin en voor je 

eigen kennis en kunde. Maximaal 10 aspecten selecteren. 

 

Zou ook leuk/handig zijn 

Dit wordt ook wel ‘Nice To Haves’ genoemd: als je budget toch nog toereikend blijkt te 

zijn kan je uit deze criteria kiezen die je nog toegevoegd wilt hebben. Maak hier 

maximaal 5 keuzes in 

 

 

Disclaimer 
 

De informatie in dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Pomar 

Bedrijfsadvies heeft zich ingespannen alle resultaten zo goed mogelijk te presenteren. 

Pomar Bedrijfsadvies is echter niet verantwoordelijk voor het toepassen van en de 

resultaten van de in dit document vermelde items. 
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Aanvullingen of verbeteringen? 
 

De inhoud van dit document wordt regelmatig gecontroleerd en zo nodig aangepast. Heb 

je waardevolle suggesties voor aanvullingen of verbeteringen van dit document, stuur 

dan een mail naar: verbeteringen@pomar-advies.nl onder vermelding van: 

 

Titel document: ’E-book Eisen en Wensen website’ 

Versienummer: 3.0 

Paginanummer: 

Zo concreet mogelijk een omschrijving van de verbetering en aanvulling. 

 

Alvast bedankt voor je moeite! 
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Eisen en wensen omschrijving 

Mijn website moet in elke browser goed uitkomen. 

Mijn website moet goed leesbaar en te gebruiken zijn op tablets 

Mijn website moet goed leesbaar en te gebruiken zijn op smartphones 

Ik wil dat mijn website uitstraling en vormgeving aansluit bij mijn andere 

materialen zoals visitekaartjes en brochures/leaflets/offertes 

Ik wil de meest belangrijke informatie over wie wat bezoekt op mijn website in 

Google Analytics in een aantal standaard rapporten hebben 

Ik wil concreet weten hoe het ontwerp van mijn website bijdraagt aan het goed 

gevonden worden en wat ik daar zelf aan moet doen 

Ik wil een contactformulier op mijn website 

Ik wil dat de software waarmee mijn website gebouwd is wordt ge-updated als dat 

nodig is en ik weet dat dat soms wat (betaald) herschrijven/her programmeren van 

bepaalde gebruikte modules met zich meebrengt 

Ik wil informatie over de nazorg en daarmee verbonden kosten 

Ik wil weten wat voor wijzigingen/aanvullingen in ieder geval extra investeringen in 

programmeerwerk met zich mee gaan brengen 

Ik wil advies over hosting van mijn website 

Ik wil dat de hosting en de domeinregistratie van mijn website op mijn naam staat 

Ik wil alle broncodes hebben om eventueel van websitebouwer te kunnen wisselen 

Het lettertype van mijn website moet schreefloos zijn en in de meeste browsers 

bruikbaar zijn en goed uitkomen op print 

Ik weet dat ik zelf voor de inhoud (teksten) moet zorgen voor elke pagina op mijn 

website 

Ik wil dat mijn websitebouwer de hosting en domeinnaamregistratie verzorgt. 

Ik heb al een websitenaam geclaimd en wil dat mijn websitebouwer die verhuist 

naar de hostingpartij die mijn website gaat hosten 

Ik wil aparte sub-website voor specifieke onderdelen van mijn aanbod 

Ik wil zelf de inhoud mijn website kunnen maken en aanpassen voor zover het 

Content Management Systeem (CMS) daartoe mogelijkheden biedt.  

Ik wil advies over welke mogelijkheden van de tekstverwerker in het CMS ik kan 

gebruiken 

Ik wil goede uitleg/training/handleiding van het gebruikte CMS 

Ik wil een standaard binnen de ontwikkelomgeving beschikbaar sjabloon/thema 

gebruiken voor de uitstraling en vormgeving van mijn website 

Ik wil een op maat gemaakte ontwerp en uitstraling hebben voor mijn website 

Ik heb al voor website gebruik geschikt huisstijl beeldmateriaal, zoals mijn logo 

Ik wil specifieke rapporten uit Google Analytics hebben 

Ik wil dat bepaalde pagina’s van mijn website via social media door bezoekers 

gedeeld kunnen worden via: 

Facebook 

Twitter 

LinkedIn 

Instagram 

Pinterest 

YouTube 

Ik wil mijn tweets op Twitter zichtbaar hebben op mijn website 

Ik wil informatie van derden op mijn website (nieuwsfeed) 
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Eisen en wensen omschrijving 

Ik wil een verwijzing op mijn website naar mijn: 

Persoonlijke Facebookpagina 

Facebook bedrijfspagina 

LinkedIn profiel 

LinkedIn bedrijfspagina 

Pinterest account 

Instagram account 

YouTube account 

Ik wil van legaal verkregen afbeeldingen gebruik maken voor mijn website en weet 

dat dat geld kost 

Ik wil professionele foto’s gebruiken voor mijn website 

Ik wil mijn eigen foto’s gebruiken voor mijn website 

Ik wil filmpjes op mijn website kunnen laten zien 

Ik wil presentaties op mijn website kunnen laten zien 

Ik wil een chatmogelijkheid op mijn website 

Ik wil een gastenboek op mijn website 

Ik wil polls (meerkeuze vragen) op mijn website hebben 

Ik wil een enquête op mijn website 

Ik wil een deel van mijn website alleen toegankelijk hebben voor geregistreerde 

gebruikers 

Ik wil dat mensen documenten kunnen downloaden op mijn website 

Ik wil ruimte voor acties/aandacht voor een bepaald product of dienst op mijn 

homepage kunnen laten zien. 

Ik wil een routebeschrijving op mijn website 

Ik wil goed lokaal vindbaar zijn m.b.v. Google Mijn Bedrijf 

Ik wil dat mensen mij op Skype kunnen bereiken via een button op mijn website 

Ik wil een nieuwsbrief kunnen versturen met mijn website 

Ik wil een blog hebben in mijn website 

Ik wil bezoekers vooruit kunnen laten betalen voor af te nemen diensten of 

producten met Ideal/PayPal 

Ik wil actie buttons op mijn website hebben 

Ik wil verschillende formulieren op mijn website hebben, naast het algemene 

contactformulier 

Ik  wil een webshop- in mijn website 
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