
9 
MEEST 

GEMAAKTE 
WEBSITE
FOUTEN 

MARLOESMEERMAN.NL



Je denkt erover om zelf je eigen website te maken, anders zou je dit nu
niet lezen. En dat snap ik heel goed! Tegenwoordig wordt het steeds
makkelijker om zelf een website te maken zonder de hulp van
techneuten. 

Maar… dan loop je wel een risico! Namelijk: Een half afgemaakte website
die geen klanten aan trekt.

Als ‘gewone’ ondernemer kom je dan wel een aantal valkuilen tegen.
Want het lijkt zo gemakkelijk… maar ik spreek wekelijks ondernemers die
veel tijd kwijt raken in een later stadium, omdat ze ergens in het begin
een minder handige keuze hebben gemaakt. Keuzes met consequenties
die je niet kon voorzien… maar vaak genoeg blijkt dan dat je alsnog een
techneut nodig hebt om dingen bij te sturen, terwijl het ook in één keer
goed had gekund. Zo zonde! Niet alleen van je budget maar ook van je
ego… ja toch?

In dit E-book vind je de 9 meest gemaakte fouten. Om te voorkomen dat
jij die ook maakt. En om te zorgen dat jij sneller je einddoel bereikt
zonder al die tussentijdse stress en teleurstellende resultaten.

Marloes Meerman, webbouwcoach
 

J E  WI L T  J E  E I GE N
WE BS I T E  MAKE N

w w w . m a r l o e s m e e r m a n . n l

"Ik ben al maanden met mijn 

website bezig"



Te weten roomboter – suiker – eieren – bloem. Laat je een van deze
producten weg, dan gaat het je nooit lukken een lekkere cake te maken. En
het ergste: dat merk je pas als je de eerste hap neemt… terwijl het water je
al in de mond loopt… zodat de teleurstelling 2x zo groot is. 

Zo is het ook met je website, die bestaat ook uit 4 belangrijke onderdelen. Je
bent als DIY webbouwer vaak geneigd om je op de techniek te storten. Snap
ik, want voor je gevoel is dat het lastigste onderdeel van je website. Het
gevaar is alleen dat je vergeet je ook te richten op de andere 3
componenten die jouw website tot een succes maken.

#1  JE  DOET TEVEEL
DINGEN TEGELIJK

w w w . m a r l o e s m e e r m a n . n l

Oplossing: Focus op 1 onderdeel

INHOUD
raak het hart
van je klant

VORMGEVING TECHNIEK VERKEER
geef de kwaliteit van je

dienst helder weer
maak dat alles

goed werkt
nodig lekker veel

bezoek uit

1 2 3 4

Tja dit zie ik in de praktijk regelmatig. 

Ik zal even een ander voorbeeld geven,
als je een cake gaat bakken heb je 4
ingrediënten nodig. 



Begin voordat je gaat bouwen aan je website met een websiteplan ook
wel een blauwdruk te maken van de pagina’s die je wilt gaan maken.
Zodat je duidelijk alle teksten bij elkaar kunt zetten en dat je goed weet
wat je met je website wilt gaan bereiken. Wil je dat je website een plek
wordt waar jouw doelgroep informatie kan vinden of wil je bijvoorbeeld
direct jouw dienst verkopen? Dat verschil heeft namelijk flinke
consequenties voor zowel de benodigde tekst (tone of voice) als voor
de indeling en opbouw (salespage). 

Zelf laat ik nieuwe klanten altijd beginnen met het maken van een
websiteplan. Waarin ze kunnen ontdekken en voelen waarom ze dit
doen en voor wie ze dit doen. Door dit helder voor ogen te hebben,
wordt het schrijven van teksten een stuk makkelijker en wordt de
website dus ook een stuk beter! De tijd die je extra besteedt aan dit
voorwerk, verdien je dubbel en dwars terug in het laatste traject en niet
te vergeten: in de conversie van je website: meer mensen die er
enthousiast van worden en bij je gaan kopen. 

#2  J E  HE BT  GE E N
GOE DE  PL ANNI NG

w w w . m a r l o e s m e e r m a n . n l

Oplossing: Maak een websiteplan

"Ik wil een website die bij m
e

past en klanten aanspreekt"



De gemiddelde bezoeker maakt binnen 3 tot 5 seconden een beslissing:
“Should I stay or should I go?” Pak dus die aandacht door de spothlights
op de goede dingen te richten. En nee, dat is niet jouw geweldige
prijs/kwaliteit verhouding. Dat roept iedereen al. Schrijf iets wat opvalt
en wat direct uitnodigt om verder te kijken. In een echte winkel laten ze
je ook niet op de deurmat staan maar leiden ze je ook zo snel mogelijk
de winkel in… zodat je hebberig kunt worden van alles wat je ziet.  

Dus gebruik de over mij pagina waar die voor bedoeld is en schrijf
alleen dáár expliciet over jezelf. Op alle andere pagina’s ga je
FOCUSSEN op resultaat. 

En dan nog iets…. 

Vaak ga je de dienst beschrijven, zoals ‘die-en-die-methodiek gebruik ik,
je betaalt achteraf, zo lang duurt het …’. Op zich prima informatie. Maar
wordt de bezoeker daar warm van? Nou euh… nee! Informatieve tekst
is namelijk niet meteen goede marketingtekst. En daarom is je oude
folder meestal ook geen goede input voor je webtekst. 

#3  J E  S CHRI J F T  T E VE E L
VANUI T  J E Z E L F

w w w . m a r l o e s m e e r m a n . n l

Oplossing: door vanuit de klant te schrijven kom je zelf juist beter uit de verf

Laat zien welke impact jouw dienst op het
leven van je potentiële klant zal hebben
Ga uit wat je dienst oplevert voor je klant
ipv de kenmerken ervan te benoemen
Dan maak je verbinding met de echte
wensen van je bezoekers

BETER:



De eerste technische stap van het maken van je website begint bij het
uitzoeken van een geschikte hosting partij. 

Een hosting partij is een soort hotel, dat kamers op een server aanbiedt
waar jij je website in kunt bouwen. 

Jouw kamer wordt aan je domeinnaam gekoppeld en zo komen de
mensen die jouw domeinnaam intoetsen bij de juiste kamer uit. 

Je kunt je voorstellen dat de kwaliteit van het gebouw waar jouw
website in ‘woont’ super belangrijk is. Is dit fundament niet goed, dan
kun je nog zo’n mooie website maken, als’ie traag is met laden of eruit
vliegt als er teveel bezoekers komen, dan is al je werk voor niets. 

Ik heb ik nogal wat hosting partijen langs zien komen. Hieronder vind je
een lijstje met eisen die je ervan verzekeren dat jouw technische
fundament solide is.

#4  NI E T  NADE NKE N OVE R
HOS T I NG E N ONDE RHOUD

w w w . m a r l o e s m e e r m a n . n l

Oplossing: Een hostingpartij kiezen die nu aan je wensen voldoet maar
ook kan meegroeien naar de toekomst.

"Help m'n website ligt eruit e
n ik

kan niemand bereiken"



Een telefonische helpdesk

Grote partij 

 WordPress installatie 

Vriendelijk 

Waar let je op bij het kiezen van je hosting:

Mocht er iets mis zijn met de werking van je website wil je DIRECT
iemand kunnen bellen zodat zij dit voor je oplossen. Menige
hostingpartij is alleen bereikbaar per mail. Dat kan fijn lijken… totdat
je website een platgaat in het weekend en je niet kunt checken of
iemand jouw mail heeft gezien. Let dus ook op de vermelding 24/7…
 

Je buurjongen is vast ook telefonisch te bereiken maar wat nou als hij
op een dag besluit op wereldreis te gaan? Als je je hosting bij een
grote partij afneemt, ben je – normaal gesproken - verzekerd van een
lange en kwalitatieve service.
 

Een goede hosting geeft je de mogelijkheid om met 1 klik WordPress
te installeren. Laat je niet afschepen met een handleiding hoe je dit
via de FTP zelf kunt doen. Dat gaat je veel tijd en frustratie kosten.
Vroeger werkte dat zo, tegenwoordig zijn daar snellere oplossingen
voor. Als jouw partij die niet kan bieden, dan weet je eigenlijk al
genoeg… 
 

Heeft je hosting alle bovenstaande kenmerken maar geven ze je het
gevoel dat je een  onwetende nitwit bent? Niet ok. Andere partij
kiezen. Er zijn er genoeg met super goede nerds in hun werkplaats en
hele fijne mensen aan de frontoffice. Zo hoort het.

Ps. Heb je al een hosting en ben je tevreden? Top. Heb je nog geen hosting of ontevreden dan raad ik
je VIMEXX van harte aan. Zij kunnen ook helpen bij de verhuizing van je domein.

#4  NI E T  NADE NKE N OVE R
HOS T I NG E N ONDE RHOUD

w w w . m a r l o e s m e e r m a n . n l



Tja in deze tijd zit tegenwoordig iedereen, dus ook jouw website
bezoeker, op zijn/haar mobiele telefoon. Wat als je website dan niet
goed zichtbaar is op dit device. Daar gaan je 3-5 seconden. Ze
vertrekken.

Dit is makkelijk te voorkomen door aanpassingen te maken dat als
mensen op een klein device kijken de layout van je website er anders
uitziet. Dus maak het responsive. 

En o ja. Check alle linkjes en contactknoppen. En verzeker je ervan dat
je rechten vrije foto’s hebt gebruikt en dat er niet per ongeluk eentje
instaat van een professional… daar kun je flinke schadeclaims van
krijgen en met de moderne software hebben ze hun foto op jouw
website zó ontdekt!

#6  J E  VE RGE E T  DE  L AAT S T E
L OS S E  E I NDJ E S . . .

w w w . m a r l o e s m e e r m a n . n l

Oplossing: reserveer tijd en budget voor het mobielvriendelijk maken
van je website.



In de praktijk zie je het maar al te vaak; een dienstenpagina waarop
alles over de dienst wordt verteld (helaas vaak met veel vaktermen) en
onderaan de pagina is de dienst niet af te nemen; er valt niets te kopen,
want er is geen afrekenknop, geen online boekingssysteem en soms
zelfs geen linkje naar contactgegevens. In professionele termen: de call-
to-Action ontbreekt. 

De oplossing: maak het de bezoeker zo makkelijk mogelijk om klant bij
jou te worden. Dit is toch wat je wilt? Om zoveel mogelijk mensen te
helpen met het oplossen van hun probleem? Zorg dan dat de bezoeker
direct op de dienstenpagina contact kan opnemen. Of iets online kan
bestellen en afrekenen. Of zelf een afspraak kan inplannen. Dit laatste
is handig voor beautysalons en kappers, maar ook voor coaches die
druk zijn met klanten en niet na elke sessie een rijtje voicemails wil
afluisteren. 

TIP! maak een WebsitePlan

#7  DE  D I E NS T  I S  N I E T  AF  T E
NE ME N

w w w . m a r l o e s m e e r m a n . n l

Oplossing: bedenk nog voordat je gaat schrijven wat je aanbiedt aan het
eind van die pagina.

"Met het WebsitePlan had ik de

basis van mijn website zo voor elkaar"



Kies! 

Als je je website in WordPress gaat bouwen dan doe je dit altijd met
behulp van een thema. Dit is een soort van gereedschapskist die je
gebruikt bij de vormgeving. Denk hierbij aan instellen van kleuren,
lettertypes en stijl, als ook de lay-out van je pagina’s.

De verleiding is groot om een gratis thema te kiezen. En als je nul
budget hebt dan is dit natuurlijk je enige optie. Wees je alleen bewust
dat gratis thema’s vaak beperkingen met zich meebrengen. En dan heb
ik het niet alleen over de gratis diensten als WIX en Jimdo. Die zijn
helemaal een verhaal apart. Maar ook over de gratis thema’s die
meekomen bij het installeren van Wordpress. 

Zo ging Monique zelf aan de slag met de builder en thema van
WordPress (Gutenberg) maar was zo gefrustreerd door de beperkingen
van dit thema dat ze er de brui aan gaf en de website maanden half
afgemaakt aan de kant schoof. Door dit te wijzigen naar Beaver Builder
heeft ze nu een prachtige website die helemaal bij haar en haar bedrijf
past.

Je komt er namelijk vaak halverwege het maken van je website achter
dat je maar bepaalde lettertypes niet kunt gebruiken, of kleuren. Of dat
je niks kun veranderen aan de indeling van je pagina’s. Of dat je website
niet geschikt is voor mobiele weergave .…

#8  DE NKE N DAT  HE T  T E HMA E R
NI E T  Z O T OE  DOE T . . .  J E  KAN T OCH

Z O WE E R  VE RANGE RE N?

w w w . m a r l o e s m e e r m a n . n l

Oplossing: Door nu goed te kiezen heb je meer opties, kun je makkelijk
wijzigen en ben je dus voor langere tijd gewaarborgd van een
goed werkende site… juist als je géén zin hebt om elk half jaar
een restyling te moeten doorvoeren. 



Flexibel 

Gebruiksvriendelijk 

Cutting edge 

Veel gebruikers 

Mijn tip voor jou: Beaver Builder thema
 
Een goed thema geeft je de gereedschappen om jouw unieke huisstijl
en dienst te vertalen in een professionele website die bij je past. Zelf
werk ik sinds vier jaar met het Beaver Builder thema. Dit thema voldoet
aan al m’n wensen:

Dit is geen thema met een vaste layout of stijl. Het is je toolbox om
elke stijl of indeling die je maar wilt te kunnen realiseren. 

BB heeft een intuïtieve interface om je stijl en pagina’s op te maken.
Je ziet direct wat je doet. 

BB komt heel erg regelmatig met updates. Om je meer
mogelijkheden te geven op het gebied van vormgeving en
functionaliteiten. 

Hierdoor ben je gegarandeerd dat ze hun best doen om up to date te
blijven en om hun gebruikers gelukkig te houden.
 

w w w . m a r l o e s m e e r m a n . n l

"Dat thema dat je aanraad kan ikniet vinden"

#8  DE NKE N DAT  HE T  T E HMA E R
NI E T  Z O T OE  DOE T . . .  J E  KAN T OCH

Z O WE E R  VE RANGE RE N?



En dan kom ik aan het eind van mijn tips voor jou. En die eindig ik met
een constatering. En dit zeg ik niet zomaar, want in mijn werk zie ik hier
dagelijks de schrijnende verhalen van langskomen. De aller-allergrootste
valkuil is dat je er te gemakkelijk over denkt.

Je denkt dat het snel gaat. Je onderschat de tijd die andere taken van
jouw vragen. Je houdt geen rekening met de wachttijd als je iets van
anderen aangeleverd moet krijgen. Je hebt je niet gerealiseerd dat
fotobewerking bijna een dagtaak op zich is… etcetera etcetera.

En weet je wat dan zo zonde is?

Die website moet er wel komen. Een slechte website doet afbreuk aan
alles waar jij zo hard voor werkt. Dus wordt menig ondernemer alsnog
gedwongen om het uit te besteden. En dan komen ze in 9 van de 10 keer
uit bij het reclamebureau dat ook hun logo heeft gemaakt… want ja… die
hebben de bestanden. Heb je enig idee wat dat gaat kosten? Bovenop
alle manuren die het jou al heeft gekost en die je niet in de boekhouding
kwijt kunt… maar wel jouw tijd heeft opgeslokt om andere (nuttige of
leuke) dingen te doen?

Maar.. er is een tussenoplossing.

Die heet Webbouwcoach. Een coach die jouw verder helpt. Zo iemand
ben ik. En ik kan jouw website bouwen… met heel veel inbreng van
jouzelf, met hele korte lijntjes en voor een scherp tarief, want die
overhead van het reclamebureau hoef je bij mij niet te betalen. 

Is dat wat voor je? 

#9  J E  DE NKT  E R  T E
GE MAKKE L I J K  OVE R

w w w . m a r l o e s m e e r m a n . n l

Oplossing: schroom niet om hulp te vragen

Gesprek
aanvragen

Websiteplan
aanvragen

https://tidycal.com/marloesmeerman/start-met-je-website-gesprek
https://forms.gle/VmzLZxDBSUTLy6Ru9
https://forms.gle/VmzLZxDBSUTLy6Ru9


Start nu met je
WebsitePlan

Marloes xxx
W E B B O U W C O A C H I N G  B Y  M A R L O E S

w w w . m a r l o e s m e e r m a n . n l

WebsitePlan
aanvragen

Met het werkboek WebsitePlan, ga je aan de
slag met je website zonder technisch gedoe. 

Bedenk van tevoren goed wat je op welke
pagina schrijft.

Ga aan de slag met je ideale bezoeker, verzamel
de juiste foto's en illustraties en schrijf de juiste

teksten.

https://forms.gle/VmzLZxDBSUTLy6Ru9

