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website bouwen & vormgeven ! 

Joehoe! Jij wil een nieuwe website! 
 
Om dit zo duidelijk en goed mogelijk van start te kunnen laten gaan ben ik heel 

nieuwsgierig naar  je plannen! Er volgt straks een vragenlijst die je zo volledig mogelijk 

mag invullen. Eerst leg ik uit wat je van mij kunt verwachten. 

Dit is mijn aanbod...

Voor dat we jouw website kunnen maken hebben we een aantal dingen nodig.... 

Ik schrijf ze hieronder op, tijdens onze eerste afspraak kunnen we het hier nog even samen over 

hebben...

Ik maak website in Wordpress 
Zeg maar ‘de software’ die je nodig hebt om een website te maken. Waarom? Als jouw website 

klaar is kun je er helemaal zelf mee verder werken! Dat is het allerfijnst toch?

495,-



Een Hosting partij
Daar waar je wordpress en website op geinstalleerd gaat worden, een plekje in het digitale  

universum of zoiets... De Hosting zorgt er voor dat dit plekje voor jou gereserveerd wordt, ze 

doen een stukje onderhoud, er is beveiliging, opslag, ik noem dat de technische kant..

je Domeinnaam 
Hoe gaat je website heten, waar gaan mensen jou op vinden, je bedrijfsnaam of je 

eigen naam? Heb je al een domeinnaam bedacht of misschien al geregistreerd?

Hier kun je kijken of jouw domeinnaam nog beschikbaar is.

Heb je al een website, hosting en een domeinnaam en wil je een nieuwe website maar niet 

zo lang ofline zijn? Ik heb gratis  een proefdomein in ‘mijn speeltuin’ beschikbaar.

We kunnen je website verhuizen als hij helemaal klaar is. De verhuizing doe ik niet zelf. Hier 

schakel ik iemand voor in die rond de 40 euro vraagt. Dit zijn extra kosten.

Wordpress thema 
Op je wordpress website zet je een thema, er zijn gratis wordpress thema’s maar die zijn vaak 

wat beperkt met vormgeving en/of beperkter in mogelijkheden.

Je krijgt van mij het Divi thema, een super populair en vernieuwend thema met vele  

mogelijkheden (en belangrijk, iedereen kan hier mee leren werken). 

Kijk maar eens op  www.elegantthemes.com

samenwerking
Als we besluiten te gaan samenwerken maken we eerst een (skype) afspraak om te kijken of 

het klikt, of ik iets voor je kan betekenen en/of onze ideeen bij elkaar passen. Want als we 

iets moois willen gaan bouwen vind ik het belangrijk dat we fijn samen kunnen werken.

https://www.mijndomein.nl/producten/domeinnaam
https://www.elegantthemes.com/


Waar zorg jij zelf voor? 

Teksten
De inhoud is jouw pakkie aan. Ik zorg er voor dat jouw teksten op de pagina’s komen te staan

Afbeeldingen 
Afbeeldingen maken je website, vooral de eenheid in afbeeldingen. Je kan gebruik maken 

van (gratis) stockafbeeldingen maar afbeeldingen die je zelf (laat) maken spreken nog meer.

Natuurlijk mag een mooie (passende) foto van jezelf niet ontbreken. 

  Logo, Kleuren, fonts en Huisstijl
  Voordat we met de website starten is het fijn als deze elemenenten duidelijk  

  zijn. Nog geen idee? Tijdens onze eerste (brainstormafspraak) nemen we het  

  werkboek door waar je hier al over na hebt kunnen denken. Kijk alvast goed   

  ‘online’ in het rond en maak een pinterest pagina aan die je met me deelt, hier  

  kun je al je inspiratie en ideeen opslaan. Laat je me weten hoe ik je kan vinden?

  www.pinterest.com

Plugins, academies, extra diensten
Ik maak jouw website in de basis. Ik geef je na afloop of tijdens het bouwen een workshop in 

het thema. help je met de instellingen van je (gratis) plugins, het plaatsen van widgets, maak 

de koppelingen met een emaillijst en socialmedia. Ik geef je advies over hoe te updaten, een 

back-up te maken en over hoe je goed of beter in google gevonden kan worden. 

 

Daarnaast deel ik mijn (online) vormgevingstips.

Heb je naast deze basis nog specifieke (en/of technische) wensen, bijvoorbeeld specifieke 

(betaalde) plugins, facebookinstellingen (facebook pixel), uitgebreidde SEO Yoast,  

een webshop (woocommerce/Mollie), de bouw van een online leeromgeving/academie en 

of een specifiek afspraken of evenementen systeem. Dan bereken ik daar een extra 

bedrag voor of ik besteed het uit. Voor aparte vormgevingsopdrachten (bijvoorbeeld een 

logo, e-book, werkboek, visitekaartje o.i.d) bereken ik aparte kosten. Alles in overleg! :-)

https://nl.pinterest.com/somethingilse/


Je Naam & Beschrijf wat je doet of wat je gaat doen. 

Evt. je (huidige) website /facebook link. 

En.. is het duidelijk, heb je nog vragen?

Afspraak
Ik maak graag een afspraak met je om kennis te maken of te brainstormen.  

Vragenlijst
Om het ons (alvast) iets makkelijker te maken heb ik een aantal vragen voor je!

Je kan deze vragen op je computer digitaal invullen (sla dit pdf dan wel eerst even op).

Als je de vragen hebt ingevuld weer of tussendoor soms ook even opslaan en je kunt het pdf 

retourneren! Geef indien mogelijk zo uitgebreid mogelijk antwoord.

Werk je alleen als ZZp-er of in dienstverband? 

Hoe lang bestaat je bedrijf al, ingeschreven bij KvK?



Hoe ziet jouw droomwebsite of bedrijf er uit, wat staat er allemaal op?

Wie wil je bereiken met je website? Heb je een missie of visie?

Wat is je aanbod?  Wie behoort tot je  Doelgroep?

I love

........



Wat wil je graag houden aan je bestaande website/huisstijl? Wat spreekt je nu niet aan?

Heb je op dit moment een wordpress website (thema) en/of hosting  (waar?)

Heb je een logo en of andere huisstijlelementen of kleurcodes? Ben je hier tevreden mee?



Kun je aangeven welke vormgevingsstijl je aanspreekt? Kun je dit in een pinterest map delen? 
Denk aan lettertypes/fonts (en combinaties). Kijk eens bij www.google.com/fonts deze fonts zijn geschikt 

voor websites. Wat zijn je favoriete tijdschriften of (kook) boeken  als je naar de vormgeving kijkt.

Denk ook aan kleurencombinaties. Wat is je lievelingskleur, welke kleuren of lettertypes vind je echt niet 

mooi. Houd je van veel kleurgebruik of veel wit, contrasten, strak of speels. VInd je illustraties of icoontjes 

leuk (pijltjes, hartjes, symbolen of geometrische figuren. 

Welke plannen of  Ideeën heb je? Kun je je vraag aan mij formuleren? 

www.google.com/fonts


Welke 5 hoofdpagina’s wil je op website? Bijvoorbeeld...

Home - Over mij - Referenties - Aanbod of Werk met mij - Blog- Contact - Nieuws - 

Aanvulling...

Wil je gebruik gaan maken van afbeeldingen/fotos?
Heb je die al in je bezit? Wil je die zelf gaan (laten) maken, of wil je gebruik maken van stockfotos?

Welke websites vind je mooi vormgegeven en welke vind je juist duidelijk als het om inhoud gaat.



Heb je een termijn of planning in gedachten? Als we samen gaan werken kunnen we samen een 

agenda / planning maken. Houd rekening met (een proces) van minimaal 2 maanden. 

Welke bijzonderheden of extra’s waar je nu al weet van hebt wil je op website? 

Hieronder kun je evt. je social media kanalen alvast noteren zodat ik even kan gluren ;-)

Volg je mij al?

https://www.facebook.com/SomethingIlse/
https://www.instagram.com/something_ilse/
https://nl.pinterest.com/somethingilse/


Aantekeningen, vragen en/of opmerkingen

Ilse ten Broek   Witte de Withstraat 9   6712 HA   Ede    06 11197670   
info@somethingilse.nl
www.somethingilse.nl

KVK nummer 65653327   BTW nummer nL 169508766 BO1
Something Ilse NL29 INGB0006812099
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