
  
 

  

5 

INSPIRERENDE TIPS 

VOOR JE START MET 

JOUW WEBSITE 



  
 

  

Tip 1  Logo 
Een goed logo is belangrijk. Jouw klanten gaan jou herkennen aan je foto 

maar ook je logo. Denk alvast na over wat je zou willen. Het is belangrijk 

om je logo op je website te plaatsen voor een stukje herkenbaarheid en 

professionaliteit. 

 

 

 

 

 

Je wilt natuurlijk snel zichtbaar zijn voor je klanten maar hebt geen 

geldboom in de tuin. Daarom de volgende tip: Je hebt al een mooi en 

vooral bruikbaar logo voor gemiddeld € 20,- 

www.fiverr.com  

Hier heb ik zelf mijn logo ook laten maken voor slechts €20,- Wel moet je 

via de chatbox op de site zelf en in het Engels aangeven wat je wilt. Maar 

zelf ben ik zeer tevreden over de werkwijze. Je kan op de site kiezen uit 

verschillende grafische vormgevers met ieder hun eigen kwaliteiten. 

http://www.fiverr.com/


  
 

  

Tip 2  Doelgroep en taal 

Kies een duidelijke doelgroep. Dit wordt ook wel je “ideale klant” 

genoemd. Wanneer jij weet wie jouw “ideale klanten” zijn, dit zijn de 

klanten waar jij blij van wordt, waar jij graag mee werkt, waar je graag 

een stapje extra voor doet, kun jij ze beter “bedienen”. 

 

Leef je in……….wat voelen ze, wat denken 

ze, wat lezen ze, wat houdt ze bezig, hoe 

praten ze, wat lopen ze tegenaan, wat 

hebben ze op dit moment nodig? 

 

 

 

 

Het is belangrijk je in te klant te gaan verplaatsen wanneer je aan je 

website teksten werkt. Door je in te leven in je klanten, weet je welke 

taal je het beste kunt gebruiken en hoe je je klanten het beste kunt 

aanspreken.  

 



  
 

  

Tip 3  Houd het simpel 
Voor veel mensen is het internet een “overprikkeling” van informatie. Je 

wilt je klanten het liefst zo lang mogelijk op jouw website laten blijven 

zodat ze ook daadwerkelijk een idee kunnen krijgen wat jij ze te bieden 

hebt. Om jouw klant zo lang mogelijk op jouw website te kunnen 

houden, langer blijven betekent vaak…eerder klant,  is het belangrijk dat 

je het simpel maar vooral ook duidelijk en overzichtelijk houdt.  

 

 

 

 

 

Wees voorspelbaar in het uiterlijk van de website. Je onderscheid je door 

je eigen kleuren, teksten, logo en foto’s. Klanten hebben vaak niet veel 

tijd. Blijven maar een paar seconden op je website en in die paar 

seconden is het jouw taak ze te verleiden…..over te halen…..op te vallen. 

Voorspelbaarheid in het menu en de structuur van de pagina is daarom 

heel belangrijk. Dus niet iets totaal nieuws verzinnen, maar het 

“standaard menu” gebruiken, kan ik je daarom aanbevelen. 

 



  
 

  

Tip 4  Kleuren 
Het gebruik van kleuren in je website is heel bepalend voor het uiterlijk 

van je website. Kleuren hebben veel invloed op jou en je klant. 

Iedere kleur heeft ook weer een eigen betekenis. Ook hier is het 

belangrijk om na te denken over welke klanten je wilt aantrekken en wie 

je wilt zijn voor je klant. 

Daarnaast geeft kleur ook vaak een 

gevoel weer. En een stukje uitstraling. 

Wat wil jij uitstralen? 

Rust….kies voor zachte kleuren 

Actie…..Kies voor felle kleuren als 

bijvoorbeeld rood. 

Wel wil ik je meegeven om slechts 2-3 kleuren te gaan kiezen voor je 

website. Zo blijf je helder communiceren. 

 

 

  



  
 

  

EXTRA TIP: 

Een hele handige tool die je kan gebruiken om de kleur uit een plaatje te 

pakken. Dit doe je door een extensie toe te voegen in je Chrome 

browser: Typ in de adresbalk…….chrome://extensions/ 

Bij zoeken typ je: ColorZilla. En dan kan je deze toevoegen. 

 

 

 

 

 

Na de installatie kun je vervolgens het  icoontje 

aanklikken, Color Picker (rechtsboven in je tabblad). Er 

ontstaat een plusje waarmee je op de kleur gaan staan 

die je mooi vind op een willekeurige pagina. Je klikt 

erop en dan verschijnt de kleurcode bovenin je pagina. 

Deze code(#ffa901) kan je bijna overal invullen bij 

kleurmodules. 

 



  
 

  

Tip 5  Foto en video 
Foto’s zijn nodig voor een eerste indruk op 

je website. Een foto vertelt meer dan…..je 

kent de uitdrukking wel. 

Het is heel handig is om vooraf te 

bepalen wat je wilt uitstralen… Wil je 

drukke achtergronden in de foto of juist veel rust. 

Wat moet er duidelijk op 

de foto naar voren komen Welk 

verhaal wil je met de foto 

vertellen. 

Hoe groter je foto, hoe meer 

laadtijd je nodig bent voor je 

website. Zorg er dus altijd voor 

dat je foto’s niet te groot zijn. 

Voeg ook een video 

toe aan je website. 

Vertel hierin wie je 

bent maar vooral 

wat je voor de klant kunt betekenen. Video is nog krachtiger dan foto’s. 

Dit omdat mensen je al een beetje beter leren kennen. 

 



  
 

  

Dankjewel 
Dankjewel voor het lezen van de tips. Dit ter voorbereiding op het maken 

van jouw website of juist het verbeteren van je eigen site. Ik hoop van 

harte dat jij hiermee weer een stapje dichterbij jouw eigen website bent.  

 

Merk je dat het veel tijd kost om je eigen website te maken? En ben je 

klaar met alles zelf uitzoeken? Schuif je het steeds voor je uit? 

Zou je toch graag hulp en begeleiding willen bij het maken van jouw 

website? Dat kan nu. 

Koop mijn ONLINE TRAINING.  

Ik help en leer je hoe jij zelf jouw website kunt maken zonder veel extra 

tijd en geld kwijt te zijn.  

 

Lieve groet, 

Rianne  

 

 

http://www.eenwebsiteineenweek.nl/online

