
5 dingen die je moet weten voordat 

je een website gaat maken

Als jij een website wilt maken, dan zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Daarom 
hebben we hier in het kort een aantal belangrijke punten neergezet. Lees ze goed door! Het kost je maar 
een paar minuten om dit door te lezen, maar het kan je uiteindelijk enorm veel tijd en kosten besparen.

1. Beginnen is het halve werk

2. Bekijk of je idee genoeg potentie heeft

3. Doe niet hetzelfde als iedereen doet

4. Een website wordt niet vanzelf bekend

5. Houd jezelf niet voor de gek

Het moeilijkste aan een website maken is om te beginnen. Dit is dan ook wat de meeste mensen tegen-
houdt. Ze weten niet alles en zijn bang voor eventuele dingen waar ze tegen aan kunnen lopen. Ons ad-
vies? Gewoon beginnen. Eventuele problemen op de weg zie je wel als je ze tegenkomt en dan zie je ook 
wel hoe je ze kunt oplossen of omzeilen.

Het is belangrijk om te kijken of je idee genoeg potentie heeft. Je kunt namelijk wel een website of blog 
gaan maken over een bepaald onderwerp, maar er zullen weinig of zelfs geen bezoekers op je website 
komen als niemand geïnteresseerd is in het onderwerp. Gelukkig zijn er verschillende tools, zoals de 
zoekwoordplanner van Google en Google Trends, waarmee je de potentie van je idee kunt onderzoeken.

Wil jij succesvol zijn op het internet? Dan moet je dingen anders doen dan anderen. Waarom? Als je 
hetzelfde doet als iedereen doet, dan behaal je ook dezelfde resultaten. En het is een feit dat de meeste 
mensen geen succes hebben met hun blog of website. Als jij anders wilt zijn en wel succes wilt hebben, 
dan zul je de zaken dus anders moeten aanpakken. Je zult uniek moeten zijn.

Als je een website hebt gemaakt, dan ben je nog niet klaar. Er komen namelijk niet zomaar bezoekers 
naar je website toe. Voordat mensen naar je website of blog komen, moeten ze eerst wel weten dat deze 
bestaat. En daarom is website promotie zo belangrijk. Maak je een website en doe je vervolgens niks, dan 
gebeurt er ook helemaal niks. Ga dus aan de slag met online marketing.

Als laatst willen wij jou nog meegeven dat jij jezelf niet voor de gek moet houden. Dit klinkt misschien een 
beetje raar, maar dit is toch wat we bij veel mensen zien. Ze maken een website of blog, en verwachten 
dat ze de volgende dag met pensioen kunnen. Is dat niet zo dan? Nee, zet dat maar uit je hoofd. Een 
website succesvol maken is hard werken en de kans is groot dat je in het begin niks tot weinig verdient. 
Houd jezelf dus niet voor de gek!

Hoe nu verder?
Als je wilt beginnen met het maken van een website of blog, dan raden we jou aan om de artikelen op 
onze website te gaan lezen. Wil je meer begeleiding bij het maken van een website? Bekijk dan onze 
online cursussen eens. Als je nog vragen hebt of als iets je nog niet helemaal duidelijk is, stuur ons dan 
even een mailtje en misschien kunnen wij je helpen.

https://adwords.google.nl/KeywordPlanner
http://www.google.nl/trends/explore
http://www.deliberation.nl/
http://www.deliberation.nl/cursussen/
http://www.deliberation.nl/contact/

