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Heeft jouw bedrijf een nieuwe website nodig? Zit je al jaren ontevreden tegen je eigen website 
aan te kijken? Neem dan is de tijd om deze echt goed aan te pakken. Een website is namelijk 
zoveel meer dan alleen een online visitekaartje. Een website kan een verlengstuk zijn van je 
volledige salesafdeling. Wanneer je goed nadenkt over hoe je je website inzet voor je bedrijf kan 
hij veel bereiken. Zoals bijvoorbeeld nieuwe klanten binnenhalen of producten verkopen.

Een website is vaak een eenmalige investering die je doet. Je laat een webdesigner een nieuwe 
website voor je bouwen en hier kan je (hopelijk) weer de komende jaren mee vooruit. Uiteraard 
is het onderhouden en doorontwikkelen van een website ook belangrijk. Maar om die kosten te 
beperken is het dus belangrijk om goed na te denken over die eerste investering. Om er dus 
voor te zorgen dat er goed wordt nagedacht over alle onderdelen van een website is het 
verstandig om een website briefing te schrijven.

Wat is een website briefing?
Een website briefing is een document waarin de opdrachtgever instructies en informatie geeft 
voor de uitvoerder. In dit document neem je alle verschillende elementen mee die belangrijk zijn 
om te weten, voornamelijk voor de webdesigner. Wanneer je namelijk aanklopt bij een 
webdesigner met de vraag: “Ik wil een website”, dan kan hij daar nog niet zoveel mee. Het is 
belangrijk dat jij als bedrijf goed nadenkt over die website. Wat moet er op komen te staan, wat 
is het doel, voor wie is de website bedoeld? En ga zo maar door!

Waarom een website briefing?
Zoals ik net vertelde is een website vaak een eenmalige investering. Bij iedere investering die je 
als bedrijf doet, wil je natuurlijk wel dat hier goed over nagedacht wordt. Door het schrijven van 
een website briefing forceer je jezelf tot het nadenken over allerlei verschillende onderdelen van 
een website. Er komt namelijk meer bij kijken dan dat je misschien denkt. Door hierover na te 
denken voorkom je fouten en hoef je na de lancering van je website misschien minder 
aanpassingen te maken op de site.
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Wat moet er allemaal in je website briefing 
komen?
Ik kan me goed voorstellen dat het lastig is om in te schatten wat er nou allemaal in die 
website briefing moet komen. Want waar moet je allemaal over nadenken? Wat wil een 
webdesigner allemaal van je weten wanneer jij een nieuwe website wilt hebben? Want dat is 
namelijk een aardige lijst!
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1. Bedrijfsinformatie
Vertel in het kort wat over je bedrijf. Het is voor de uitvoerder prettig om te weten voor wat voor 
bedrijf hij moet werken. Denk aan de volgende onderwerpen:

• Wat doet je bedrijf precies?
• Wat is je positie in de markt?
• Wie zijn je concurrenten?
• Wat is de historie van het bedrijf

2. Kernwaarden, visie, missie
De kernwaarden, visie en missie zijn de fundering van jouw bedrijf. Daarom is het belangrijk om 
hier ook rekening mee te houden bij je website. Beschrijf en onderbouw waarom je het bij jullie 
bedrijf past en waar je dit nu al in terug kan zien. Wanneer je dit beschrijft kan de webdesigner 
ervoor zorgen dat deze kernwaarde ook terugkomen in de uitstraling van je nieuwe website.

3. Doelgroep
Wie is je doelgroep? Op welke groep focus jij je bedrijf? Is er een primaire en een secundaire 
doelgroep voor jouw bedrijf? Beschrijf deze doelgroepen specifiek. Je kan dit bijvoorbeeld doen 
door een persona uit te werken van je verschillende doelgroepen. Bij het maken van een 
persona beschrijf je een fictief persoon uit jouw doelgroep. Hierbij benoem je onderwerpen 
zoals sekse, interesses, leeftijd, opleidingsniveau, woonplaats etc.

4. Opdrachtomschrijving
Beschrijf de opdracht in een aantal zinnen. Vertel de uitvoerder van de opdracht waar je naar 
op zoek bent. Waarom heb je behoefte aan een nieuwe website? Wat is er mis met je oude 
website? Maak een beknopte opdrachtomschrijving over wat je wilt!
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5. Doelstelling
Wat zijn je doelstellingen van je nieuwe website? Wat is de reden waarom je een nieuwe site 
wilt? Beschrijf welke doelen je wilt behalen met je nieuwe website. Probeer daarbij niet alles te 
willen bereiken met je website. Kies een hoofddoel en misschien een of twee sub-doelen. 
Enkele doelen van je website kunnen zijn:

• Meer leads
• Meer sales
• Meer personeel aantrekken
• Betere positionering
• Meer online verkopen
• Meer bezoekers naar winkel / restaurant
• Hogere conversie
• Betere vindbaarheid
• Betere infrastructuur, sneller en duidelijker

6. Pagina’s
Vervolgens is het zaak om na te denken over de verschillende pagina’s die er op de website 
moeten gaan komen. Hier een lijst met allerlei verschillende voorbeelden van pagina’s die je 
kan gebruiken op je website:

• Home
• Over ons
• Geschiedenis
• Diensten overzicht pagina
• Dienst 1 detailpagina
• Dienst 2 detailpagina
• Etc.
• Services
• Producten
• Vacatures
• Contact
• Blog / Nieuws
• Klanten
• Referenties
• Offerte aanvragen
• Kennisbank
• Veelgestelde vragen
• Algemene voorwaarden
• Privacy policy
• Disclaimer
• Sitemap

Gebruik deze lijst als inspiratie, kijk hoe concurrenten het doen, en bedenk zelf wat jij belangrijk 
vindt voor jouw nieuwe website.

www.mennovanpaassen.nl

https://www.mennovanpaassen.nl/


7. Functionaliteiten
Het is belangrijk om te weten welke pagina’s er op de website moeten komen, maar daarnaast 
is het voor de webdesigner ook heel belangrijk welke functionaliteiten er op de website moeten 
komen. Functionaliteiten zijn vaak onderdelen die bepaalde websites naar een volgend niveau 
kunnen tillen. Ze kunnen ervoor zorgen dat je gebruiker meer kan doen dan alleen teksten 
lezen. Echter kunnen bepaalde functionaliteiten je website ook complex en daardoor duurder 
maken. Je hebt zeker niet alle functionaliteiten nodig. Probeer niet te veel en te breed willen 
gaan met je website. Zorg dat je focus houdt op je doel. Een aantal voorbeelden van 
functionaliteiten kunnen zijn:

• Blog bijhouden
• Vacatures bijhouden
• Portfolio bijhouden
• Calculator
• E-mail adressen verzamelen voor nieuwsbrief
• Pagina’s online delen
• Contactformulieren
• Cookie melding
• Social media feed
• Agenda
• CAPTCHA
• Chatfunctie
• Downloads
• Reviews
• Zoekfunctie
• Online afspraak inplannen

8. Inspiratie websites
Om de webdesigner een goed beeld te geven van hoe jullie de website er graag uit willen laten 
zien, is het altijd prettig om wat inspiratie te ontvangen. Natuurlijk gaan we geen websites 
kopiëren. Maar mocht er een bepaalde stijl of een bepaald onderdeel van een website jullie erg 
aanspreken kan hier wel rekening mee gehouden worden in het ontwerp. Bijvoorbeeld:

• Wij vinden de algemene stijl van deze site erg mooi.
• Wij vinden de typografie van deze site erg mooi.
• Wij vinden de witruimtes van deze site erg mooi.

En ga zo maar door!
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9. Hosting
Dit is een iets technischer onderdeel van je website. Om je website overal ter wereld 
beschikbaar te maken moet je ‘hosting’ hebben voor je website. 

Eigenlijk bestaat hosting over 4 verschillende onderdelen, namelijk:
• Hosting
• Domeinnaam
• SSL (Beveiliging)
• Email

Hosting
Wanneer je een website wilt hebben moet deze natuurlijk toegankelijk zijn via het internet. 
Hiervoor moet je website op een server staan bij een hostingbedrijf zodat je website altijd 
online staat.

Domeinnaam
Om je website te kunnen bereiken via het internet heb je een domeinnaam nodig. Een 
domeinnaam bestaat uit een naam en een domein extensie. Bijvoorbeeld, bij de website 
mennovanpaassen.nl is “mennovanpaassen” de naam, en “.nl” de domeinextensie. 

De domeinextensie is dus het gedeelte wat achter de punt staat. De meeste bekende zijn 
bijvoorbeeld .nl of .com. Maar tegenwoordig heb je meer dan 500 verschillende extensies zoals 
.fashion .shop .online.

Een domeinnaam moet je registreren bij een hostingpartij. Iedere domeinnaam kan maar van 1 
iemand eigendom zijn. Is de site die jij graag wilt hebben bezet? Dan kan je dus gebruik maken 
van een andere extensie die nog niet gebruikt is. Deze registratie moet je jaarlijks verlengen, 
anders kan je de kans krijgen dat je je domeinnaam kwijt raakt.

Mocht je nog geen domeinnaam hebben moet je dus alvast goed nadenken over welk domein 
je graag wilt hebben en controleer goed of deze nog beschikbaar is.

SSL (Beveiliging)
Wanneer je een website live gaat zetten heb je een SSL certificaat nodig. Dit is een 
beveiligingscertificaat die aan Google laat weten dat je een betrouwbare website heb. Wanneer 
dit goed staat ingesteld komt er in de adresbalk een slotje voor je domeinnaam staan. Bij veel 
hostingpartijen kan je gebruik maken van een gratis certificaat bij het aanschaffen van je 
domeinnaam.

Email
Wat veel mensen vaak niet weten, is dat je email onderdeel uitmaakt van de hosting. Want 
wanneer ik een domeinnaam zoals mennovanpaassen.nl heb, dan pas kan ik een email adres 
aanmaken zoals info@mennovanpaassen.nl. Een zakelijk email adres is dus onderdeel van je 
domeinnaam. 

www.mennovanpaassen.nl

Zodra je een domeinnaam heb kan je verschillende mailboxen aan laten maken door je website 
bouwer. Denk dus goed na over welke mailboxen je wilt hebben. Sommige bedrijven willen 
alleen gebruik maken van een info@ e-mail adres. Maar je kan er dus ook voor kiezen om 
bijvoorbeeld je personeel een eigen e-mailadres te geven. Of aparte adressen aan te maken 
zoals facturen@, of support@.

Klinkt dit allemaal veel te ingewikkeld en te technisch? Laat mij het dan voor je regelen! Voor 
€85,- (excl. btw) per jaar kan je je website laten hosten bij Menno van Paassen. Ik zorg dan dat 
je domeinnamen worden verlengd, dat je website gehost wordt en altijd online staat, en ik 
maak je mailboxen voor je aan! Je hoeft dus niet te kiezen tussen ingewikkelde pakketten bij 
hostingbedrijven, maar gewoon 1 vaste prijs die je jaarlijks betaald.
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10. Planning
Heb je een duidelijke planning in je hoofd? Of wil je de site voor een bepaalde deadline online 
hebben? Dan is het goed om daar van te voren over na te denken. Het is erg belangrijk voor de 
webdesigner om te weten als er bepaalde urgentie achter het project zit. Als deze er niet achter 
zit, ook prima. Maar communiceer dat dus goed!

De duur van het bouwen van een website is ook heel erg verschillend per project. Hoe complex 
en groot de website is heeft veel invloed. Maar ook de snelheid van de communicatie tussen 
opdrachtgever en webdesigner is erg belangrijk. Het bouwen van een nieuwe website is 
namelijk vaak de bal heen en weer kaatsen. De webdesigner maakt een voorstel, de 
opdrachtgever reageert en geeft feedback. Dit zal een aantal keer gebeuren tijdens het project, 
en hoe sneller die bal heen en weer wordt gekaatst, hoe sneller het project opgeleverd kan 
worden.

Normaal gesproken duurt het gemiddelde project van start tot oplevering ongeveer 4 tot 6 
weken bij mij. Het kan ook binnen 1 week hoor! Maar bedenk wel, dat jij als opdrachtgever ook 
de nodige tijd nodig heb om de teksten te schrijven, afbeeldingen te verzamelen en om 
feedback te geven.

Dit is een iets technischer onderdeel van je website. Om je website overal ter wereld 
beschikbaar te maken moet je ‘hosting’ hebben voor je website. 

Eigenlijk bestaat hosting over 4 verschillende onderdelen, namelijk:
• Hosting
• Domeinnaam
• SSL (Beveiliging)
• Email

Hosting
Wanneer je een website wilt hebben moet deze natuurlijk toegankelijk zijn via het internet. 
Hiervoor moet je website op een server staan bij een hostingbedrijf zodat je website altijd 
online staat.

Domeinnaam
Om je website te kunnen bereiken via het internet heb je een domeinnaam nodig. Een 
domeinnaam bestaat uit een naam en een domein extensie. Bijvoorbeeld, bij de website 
mennovanpaassen.nl is “mennovanpaassen” de naam, en “.nl” de domeinextensie. 

De domeinextensie is dus het gedeelte wat achter de punt staat. De meeste bekende zijn 
bijvoorbeeld .nl of .com. Maar tegenwoordig heb je meer dan 500 verschillende extensies zoals 
.fashion .shop .online.

Een domeinnaam moet je registreren bij een hostingpartij. Iedere domeinnaam kan maar van 1 
iemand eigendom zijn. Is de site die jij graag wilt hebben bezet? Dan kan je dus gebruik maken 
van een andere extensie die nog niet gebruikt is. Deze registratie moet je jaarlijks verlengen, 
anders kan je de kans krijgen dat je je domeinnaam kwijt raakt.

Mocht je nog geen domeinnaam hebben moet je dus alvast goed nadenken over welk domein 
je graag wilt hebben en controleer goed of deze nog beschikbaar is.

SSL (Beveiliging)
Wanneer je een website live gaat zetten heb je een SSL certificaat nodig. Dit is een 
beveiligingscertificaat die aan Google laat weten dat je een betrouwbare website heb. Wanneer 
dit goed staat ingesteld komt er in de adresbalk een slotje voor je domeinnaam staan. Bij veel 
hostingpartijen kan je gebruik maken van een gratis certificaat bij het aanschaffen van je 
domeinnaam.

Email
Wat veel mensen vaak niet weten, is dat je email onderdeel uitmaakt van de hosting. Want 
wanneer ik een domeinnaam zoals mennovanpaassen.nl heb, dan pas kan ik een email adres 
aanmaken zoals info@mennovanpaassen.nl. Een zakelijk email adres is dus onderdeel van je 
domeinnaam. 
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Zodra je een domeinnaam heb kan je verschillende mailboxen aan laten maken door je website 
bouwer. Denk dus goed na over welke mailboxen je wilt hebben. Sommige bedrijven willen 
alleen gebruik maken van een info@ e-mail adres. Maar je kan er dus ook voor kiezen om 
bijvoorbeeld je personeel een eigen e-mailadres te geven. Of aparte adressen aan te maken 
zoals facturen@, of support@.

Klinkt dit allemaal veel te ingewikkeld en te technisch? Laat mij het dan voor je regelen! Voor 
€85,- (excl. btw) per jaar kan je je website laten hosten bij Menno van Paassen. Ik zorg dan dat 
je domeinnamen worden verlengd, dat je website gehost wordt en altijd online staat, en ik 
maak je mailboxen voor je aan! Je hoeft dus niet te kiezen tussen ingewikkelde pakketten bij 
hostingbedrijven, maar gewoon 1 vaste prijs die je jaarlijks betaald.
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11. Budget
En dan…. misschien wel het meest belangrijke voor jou als opdrachtgever, wat gaat het 
allemaal kosten? Het is goed om voor jezelf na te denken hoeveel budget je te besteden hebt 
voor je website. Er zijn namelijk heel veel verschillende bureau’s die compleet andere prijzen 
hanteren. Je kan een website laten maken voor ongeveer €650,- maar bij andere bedrijven 
starten ze pas vanaf €20.000,-. Uiteraard krijg je hier ook een hele andere website voor terug. 
Maar bedenk dus goed hoeveel jij over heb voor het laten maken van een nieuwe website.

De prijzen van de websites die ik bouw liggen vaak tussen de €1500,- en €2500,-. Deze prijs is 
niet vast. Dat komt omdat iedere opdracht weer anders is. De ene site is een stuk complexer of 
uitgebreider dan de andere. Wel zijn al mijn website 100% op maat ontworpen. Er wordt dus 
geen gebruik gemaakt van standaard templates of kopieën van andere site. Ik vind het 
belangrijk dat jouw bedrijf een nieuwe site krijgt die volledig aansluit bij het bedrijf, en de 
wensen en eisen van de opdrachtgever.

12. Vervolg
Wat gebeurt er nadat je website live is? Is het een statische website en was het een keer 
bouwen en dan klaar? Of ga je nog regelmatig aan je website werken? Het is belangrijk om dit 
van te voren aan je webdesigner door te geven. Dan kan hij hier rekening mee houden tijdens 
het bouwen van de website.

Daarnaast is het ook belangrijk om je website te laten onderhouden. Net als dat je je auto af en 
toe naar de garage moet brengen voor een APK beurt, moet dat met je website ook 
gebeuren.Een Wordpress website maakt namelijk gebruik van allerlei verschillende stukjes 
software. Deze software blijft zich verbeteren en met nieuwe versies uitkomen. Het is dus 
belangrijk dat deze worden bijgewerkt, maar wel op zo een manier zodat ze nog wel goed met 
elkaar kunnen samenwerken.

Ik adviseer altijd om dit minimaal een aantal keer per jaar te laten onderhouden. Daarnaast 
wordt er bij een een onderhoudsbeurt ook vaak een back-up gemaakt van je site, zodat 
wanneer er ooit iets misgaat, je niet heel je website kwijt bent.

Onderhoud bij Menno van Paassen kost €50,- per keer. Afhankelijk van hoe belangrijk je 
website voor je business moet je bepalen hoe vaak je dit laat uitvoeren. Voor de meeste 
websites voer ik minimaal 2 keer per jaar website onderhoud uit, maar er zijn ook websites die 
het maandelijks laten uitvoeren. De jaarlijkse onderhoudskosten liggen dus tussen de €100,- en 
€600,- per jaar per website. Genoemde prijzen zijn exclusief btw.
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Nu je eigen briefing maken?
Dat waren de punten die je allemaal zou moeten verwerken in jouw website briefing! Ik weet 
zeker wanneer je met deze punten aankomt bij je webdesigner dat hij erg blij met je is! 
Hierdoor kan er veel beter een concrete offerte opgesteld worden.

Wil je je eigen website briefing gaan maken, maar weet je nog steeds niet precies hoe je moet 
beginnen? Geen paniek! Ik heb namelijk een template ontwikkeld waarin alle bovenstaande 
punten aan bod komen. Hiermee kan je dus gemakkelijk al jouw informatie invullen.

Je kan de hier Microsoft Word template downloaden.

Je kan de hier Pages template downloaden.

Bedankt voor het lezen!
Ik hoop dat je wat geleerd heb over wat er allemaal komt kijken bij het laten maken van een 
nieuwe website. Het is een complex proces en vaak een grote investering, dus is het belangrijk 
om dus goed voorbereid te zijn.

Heb je interesse in het laten maken van een nieuwe website? Dan kan ik je daar mee helpen! 
Vul gerust de template in en stuur deze naar info@mennovanpaassen.nl. Je mag me natuurlijk 
ook altijd bellen mocht je nog vragen hebben! Ik ben tijdens kantooruren te bereiken via 06 123 
35 70 55.
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