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Voorwoord

In 1999 schreef ik mijn eerste internettoepassing. Het was een online tool voor 

restaurants waarmee klanten via internet een tafel konden reserveren. Ik werkte 

in mijn studeerkamer in Amsterdam met een Linux server onder mijn bureau en 

de computer waarmee ik de tool testte in de woonkamer. 

In 1999 hadden de meeste particulieren en restaurants nog een inbelmodem voor 

internettoegang. KPN was net begonnen met de uitrol van ADSL, het concept 

‘altijd online’ was nieuw. Na veel telefoontjes kwam ik erachter dat restaurants er 

nog niet aan toe waren om mijn tool te gebruiken.

Maar de tool werkte en goed ook. Het is fantastisch om te zien hoeveel software 

beschikbaar is om online tools te bouwen die zeer betrouwbaar functioneren 

in bedrijfsomgevingen. In vervolg op de tool voor restaurants heb ik een online 

agenda ontwikkeld voor de afdelingen Werk en Inkomen van gemeenten. De 

online agenda draait nog steeds voor klanten – in een serveromgeving die 

volledig met open source software is ingericht – en is stabiel.

Na deze twee tools heb ik diverse andere online tools ontwikkeld en op de markt 

gebracht. In 2005 kwam ik in aanraking met online betalen. IDEAL was net 

beschikbaar en betalen via internet bleek mogelijk te zijn. Ondernemers konden 

hun producten via internet gaan verkopen.

Ik ben natuurlijk niet de enige die online tools is gaan ontwikkelen. Er zijn heel 

veel bedrijven die dat zijn gaan doen en er zijn momenteel duizenden online tools 

beschikbaar. Zoveel dat het voor ondernemers onmogelijk is om alle ontwikke-

lingen bij te houden. Sinds een paar jaar help ik ondernemers steeds vaker bij 

de keuze van tools en de installatie er van.

Na verloop van tijd viel het me op dat ondernemers het meeste succes met 

online tools hebben als zich aan drie principes houden. Allereerst gebruiken ze 

standaarden, ten tweede houden ze zelf de regie en tot slot doen ze niet alles 

tegelijk. Afhankelijk van de fase waarin het bedrijf zich bevindt beginnen ze met 
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tools voor meer zichtbaarheid, om zich daarna te focussen op online tools voor 

organisatie en structuur. Daarna groeien ze door met online tools voor samen-

werking. Op basis van deze praktijkervaring heb ik 12 online tools geselecteerd 

waarvan ik heb gemerkt dat ze nuttig zijn voor ondernemers. Het zijn handige 

tools waarmee je eenvoudiger kan verkopen, je bedrijf kan structureren en je 

klantenbestand kan opbouwen. 

In dit boek heb ik veel van mijn ervaringen en ervaringen van medeondernemers 

verwerkt. Voor tools waar ik minder deskundig op ben, ben ik bij andere experts 

te rade gegaan. Ik wil al deze ondernemers bedanken voor hun input.

Online tools bieden DE kans voor ondernemers om zeer gespecialiseerde en 

uiterst professionele bedrijven op te bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat we onze 

ervaring moeten delen zodat we elkaar kunnen helpen met groeien. Wil je je 

mening geven over dit boek of reageren, stuur dan een tweet met #12onlinetools. 

Wil je meedoen met de discussie en van andere ondernemers leren, meld je dan 

aan voor de LinkedIn groep 12onlinetools. Via deze groep kan je ervaringen met 

online tools delen.

Ik hoop je daar tegen te komen, je bent van harte welkom!

Sophie Fischer

Wassenaar, 2013 
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Inleiding

Steeds meer ondernemerschap speelt zich af op internet. Deze ontwikkeling komt 

van twee kanten.

Aan de ene kant komen er steeds meer ondernemers die via internet werken. 

Ze voeren klantgesprekken en overleg via Skype, verkopen via internet en zijn 

actief op social media. Er is grote interesse omdat je makkelijk een grote doel-

groep kan bereiken.

Aan de andere kant komen er steeds meer online tools op de markt. Van web-

sites tot nieuwsbrieven, webwinkels, online Customer Relationship Management 

(CRM) systemen, boekhoudpakketten en tools waarmee je webinars kan houden. 

Kijk alleen al naar de duizenden plug-ins waarmee je de functionaliteit van je 

website uit kan breiden en de bonte verzameling Google Apps. 

Als we het over online tools hebben dan hebben we het over software die je via 

het internet kan gebruiken. Een webwinkel is een goed voorbeeld van een online 

tool, Twitter is een ander voorbeeld. Met online tools kan je bijvoorbeeld:

• Een website maken

• Een nieuwsbrief uitsturen

• Klanten bijhouden en opvolgen

• De boekhouding doen

Bij online tools draait de software op een internetserver. De eigenaar van de 

server, in de meeste gevallen zijn dat zeer deskundige IT bedrijven, zorgt voor 

het technisch beheer van de hardware en mogelijk ook voor het beheer van de 

software die op de server draait. De leveranciers van online tools kunnen de kos-

ten van het beheer middelen over de klanten die zij hebben. Daardoor kunnen zij 

pakketten aanbieden die zeer aantrekkelijk geprijsd zijn. Deze leveranciers 

ontwikkelen hun pakketten razendsnel. Ze bieden supergoede hardware aan en 

de online software werkt zeer professioneel, is betrouwbaar, makkelijk in het 

gebruik en goed betaalbaar.
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Tegenover de online tools staat de software die je op je computer of laptop 

installeert. Denk daarbij aan tekstverwerkers (Microsoft Word), spreadsheets en 

fotobewerkingsprogramma’s als Photoshop. Jij bent verantwoordelijk voor het 

beheer van je computer, zowel van de hardware als de software. Installatie en 

onderhoud is dan veel duurder. Voor grote bedrijven en organisaties met een 

eigen systeembeheerder of hele IT afdeling misschien op te brengen, voor 

zelfstandige ondernemers en kleine bedrijven zeker niet. Zij kunnen beter online 

tools gebruiken.

Er  is wel een probleem met de enorme aanwas aan tools. Er is nergens een 

overzicht van welke tools er precies zijn en dat maakt de selectie lastig. Ook 

lijken tools soms erg op elkaar. Dat maakt de selectie nog lastiger. Als onder-

nemer heb je meestal niet de mogelijkheid om tools uit te proberen: dat kost 

te veel tijd.

Ik heb een selectie gemaakt van 12 online tools die nuttig zijn voor het opbouwen 

en laten groeien van je bedrijf. Ieder van deze tools wordt uitvoerig beschreven. 

Je vindt een beschrijving van wat de tool doet, hoe het je bedrijf helpt, hoe je het 

kan combineren met andere tools, wat je zelf kan en waar je IT ondersteuning bij 

nodig hebt en wat de eventuele valkuilen zijn. Ik deel ervaringen uit de praktijk 

en geef waar nodig technische achtergrondinformatie die je kan helpen de tool 

beter te begrijpen.1  

Dit boek is opgedeeld in drie delen. In het eerste deel staan vier tools die zorgen 

voor meer zichtbaarheid van je bedrijf. Het gaat over websites, blogs, social media en 

nieuwsbrieven. Deze tools zorgen voor meer zichtbaarheid:  samenwerkend kunnen 

deze tools elkaar versterken. 

In het tweede deel staan vier tools die de organisatie en controle van je bedrijf 

1 De beschrijving per tool heb ik gebaseerd op het template gebruikt in ´Applied Java Patterns´ van 

Stephen Stelting en Olav Maassen, ISBN 9780130935380 .
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versterken. Het gaat om internetverkoop, het online kantoor, Customer Relationship 

Management tools en tools voor de boekhouding.

In het derde deel staan vier tools die het makkelijker maken om met groepen te 

werken. Het gaat om tools voor webinars, het houden van enquêtes, het maken van 

presentaties en tools om kennis te delen. Er zijn nog veel meer tools, maar deze vier 

geven je een goede basis.

Ik heb deze volgorde aangehouden omdat ik zie dat ondernemers op deze manier 

groeien, maar het boek is zo opgezet dat alle delen afzonderlijke te lezen zijn. Dus als 

het voor jouw bedrijf anders werkt lees je dit boek gewoon in een andere volgorde.
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Fase 1 | Tools voor zichtbaarheid en interactie
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Fase 1 | Tools voor zichtbaarheid en interactie
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Fase 1 | Tools voor zichtbaarheid en interactie

Veel startende ondernemers beginnen vanuit hun expertise. Ze kunnen iets heel 

erg goed en willen daar hun geld mee verdienen. Ze zijn bijvoorbeeld goed in 

schrijven en willen andere ondernemers helpen met de teksten op hun website, 

of ze hebben een goed gevoel voor kleding, kleur en stijl en willen mensen helpen 

om zich beter te kleden. 

Goed zijn in een vak betekent nog niet meteen dat we goede ondernemers zijn. 

Voor ondernemerschap moet je weten wie je het beste met je expertise kan hel-

pen en hoe je dat het beste kan doen. In marketingtermen: je moet je doelgroep 

leren kennen en een product-portfolio opbouwen. Het boek ‘Start vanuit je hart’ 

geschreven door Patrick Roozemond beschrijft op een herkenbare manier deze 

situatie en Patrick komt met een logisch advies: ga op onderzoek, probeer, durf 

te falen en kijk hoe jij je klanten het beste kan helpen. Als je meer wilt lezen dan 

is het boek gratis te downloaden via DeVoorde.nl

In dit hoofdstuk vind je vier tools die je bij dat onderzoek kunnen helpen. Tools 

die de zichtbaarheid van je bedrijf verbeteren en waarmee je de dialoog met je 

klanten aan kan gaan. Zichtbaarheid creëer je met een goede website, een blog 

en een nieuwsbrief. De dialoog met je doelgroep ga je aan via social media, een 

blog en een nieuwsbrief.

Als je het goed doet dan versterken deze tools elkaar. Als je je blog integreert 

met je website dan straalt de autoriteit die jij met je blog opbouwt uit naar je 

website. Als je lezers van je nieuwsbrief attendeert op je blog dan versterkt je 

nieuwsbrief je blog. Interactie en discussie via social media kan je integreren met 

je website.

Is dit moeilijk? Nee, mits je de juiste tools gebruikt. Dat gaat niet altijd goed. 

Ondernemers geven dan bijvoorbeeld veel geld uit aan een website die er weinig 

professioneel uitziet en die ze zelf niet aan kunnen passen. Dit terwijl juist het 

snel kunnen aanpassen belangrijk is. Ook zie ik ondernemers via ingewikkelde 

constructies totaal afhankelijk worden van leveranciers en niet meer vrij zijn om 
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over te stappen. Dat is in deze tijd echt niet meer nodig. Je hebt als ondernemer 

behoefte aan eenvoudige tools die je zelf kan bedienen. IT leveranciers heb je 

nodig voor advies, installatie, uitleg en misschien voor het eens in de zoveel tijd 

uitvoeren van upgrades: zeker niet voor het dagelijks onderhoud.
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1 • De website

Drie tips

1 Neem een website die je zelf aan kan passen. Je wilt niet afhankelijk zijn van 

anderen als je iets wilt wijzigen.

2 Voorkom vendor lock-in. Je moet vrij zijn in de keuze van hostingpartij en 

 websitebeheerder.

3 KISS: Keep It Standard, Stupid. Bouw geen maatwerk in je website. 

 Dit maakt upgrades van websites lastig en vergroot de kans op virussen.

De praktijk

Filmpjes op een website, mits goed gemaakt, hebben overtuigingskracht. 

Elisabeth Griffioen weet dat. Elisabeth is programmamaakster en regisseur en 

heeft in het verleden programma’s gemaakt voor RTL 4, NET 5, SBS 6, de TROS, 

EO en AVRO. In 2011 is zij voor zichzelf begonnen met videovoorondernemers.nl. 

Haar doelgroep zijn vrouwelijke zelfstandige ondernemers.

Elisabeth heeft haar website in WordPress gebouwd. De website heeft veel beeld 

en het maken ervan kostte veel tijd. Je hoopt natuurlijk dat een website meteen 

veel bezoekers trekt en nieuwe klanten. Die bezoekers krijgt Elisabeth wel, maar 

de klanten melden zich niet in grote getalen. Er ontstaat wel interactie met haar 

doelgroep en met andere ondernemers.

Elisabeth gaat bloggen, past haar producten aan, schrijft een nieuwsbrief en zet 

social media in. Allemaal technieken om haar website te versterken en meer te 

leren over haar doelgroep. Dit kan omdat ze de verschillende tools goed weet te 

integreren. Ondertussen heeft de interactie tot de eerste klanten geleid.

Dit is ontzettend belangrijk bij het opzetten van je bedrijf: je gaat op onderzoek 

uit om je doelgroep beter te leren kennen, om beter het probleem dat jij voor hen 

oplost te snappen en om uit te zoeken hoe je hen het beste kan helpen. Daarbij 

hoort een website die je eenvoudig zelf aan kan passen. 
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waarom een website?

Zichtbaarheid van een onderneming is belangrijk. Als je mooie diensten levert 

en veel klanten kan helpen maar niemand weet dat je bestaat, dan gaat niemand 

iets van je kopen. Je moet dus zichtbaar zijn. Je moet op zo’n manier zichtbaar 

zijn dat je vertrouwen en deskundigheid uitstraalt en dat potentiële klanten 

meteen weten wat ze aan je hebben.

Hoe word je zichtbaar? Je kan naar netwerkbijeenkomsten gaan, gratis presen-

taties geven, een boek schrijven of je kan gaan bellen. Maar wat je ook doet, de 

eerste vraag die je kan verwachten is: ’Heb je een visitekaartje?’. En de tweede 

vraag is: ‘Wat is je website?’. Als je gaat netwerken spelen twee dingen een rol 

die er voor zorgen dat jouw boodschap minder goed blijft hangen. Ten eerste 

spreken je gesprekspartners meerdere personen tijdens deze bijeenkomsten. 

Zij kunnen zich soms moeilijk herinneren met wie zij gesproken hebben en wat 

diegene doet. Het is prettig als ze dat terug kunnen lezen. Ten tweede kan het zijn 

dat jij je boodschap niet goed overbrengt. In twee zinnen vertellen wat je bedrijf 

doet is een hele kunst. Zeker in het geroezemoes en de hectiek van netwerkbij-

eenkomsten. Je website is je tweede kans: je kan hier beschrijven wat je doet.

Veel zelfstandige ondernemers zijn geïnteresseerd in collega-ondernemers en 

bereid om hen te helpen in de vorm van contacten, maar ook door je aan te 

raden binnen het eigen netwerk. Ze moeten daarvoor weten wat je meerwaarde 

is. Kortom, een website is onmisbaar.

De geschieDenis van De website

In 1995, toen de browsers Internet Explorer, Opera en Firefox (heette toen Netscape) 

net op de markt waren, was het bouwen van een website ontzettend moeilijk. Je had 

een techneut nodig voor het technische gedeelte en een designer voor het grafische 

gedeelte. Er was veel gedoe over cross-browser technieken, want een website die er 

goed uitzag op Internet Explorer, zag er gek uit op Netscape en vice versa. Gelukkig 

hoefde je toen nog geen rekening te houden met smartphones en tablets.
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Ik heb in die tijd een paar websites ontwikkeld, maar ben daar snel van afgestapt. 

Het was echt verschrikkelijk en het kostte heel veel tijd. Klanten met een beperkt 

budget waren niet in staat al die uren te vergoeden. Na de oplevering van een 

website begon de ellende pas goed. Iedere kleine aanpassing liep via de web-

designer, want als eigenaar van de website kon je niets zelf doen.

Al vrij snel ontstond bij de ontwikkelaars van websites het idee om met sjablonen 

te gaan werken, zoals die ook bekend waren bij Microsoft Word en PowerPoint. 

Je zet de grafische vormgeving klaar en de klant kan vervolgens zelf teksten en 

plaatjes toevoegen. Dit heet een Content Management Systeem (CMS). Content 

staat voor de teksten en plaatjes op je website. Een CMS klinkt makkelijk maar 

het heeft jaren geduurd voordat deze systemen beschikbaar waren en zo goed 

waren dat ze een grote groep volgers kregen.

Twee van deze oplossingen zijn Joomla! en WordPress. Joomla! en WordPress 

zijn software pakketten die draaien bij de partij waar je website gehost wordt. 

Je gebruikt WordPress en Joomla! via een internet browser. Omdat je deze 

pakketten niet lokaal installeert kan je deze pakketten zowel met een Windows 

computer, een iMac of een Linux computer gebruiken.

De meerwaarde van deze pakketten is dat ze techniek en vormgeving van elkaar 

scheiden. Dat heeft ervoor gezorgd dat grafisch vormgevers onafhankelijk van de 

techniek websiteontwerpen maken en die los verkopen. Je installeert WordPress 

en koopt daar vervolgens een los ontwerp bij. De prijzen van deze ontwerpen 

variëren van 0 tot 99 euro.

De kwaliteit van deze ontwerpen wisselt, maar op ThemeForest.net bij de sectie 

‘Popular Items’ vind je goede ontwerpen. Let er op dat je een ‘Responsive Design’ 

van een ‘Elite Author’ kiest. Responsive wil zeggen dat de website er ook op een 

smartphone en tablet goed uitzien. Elite Author is een titel voor ontwerpers die 

bij ThemeForest veel verkopen en dus populair zijn.

Mocht je de bestaande WordPress-ontwerpen niet mooi vinden en een eigen ont-

werp in je hoofd hebben dan kan je naar een specialist gaan die zelf WordPress-

ontwerpen maakt. Je kan hem of haar opdracht geven een ontwerp te bouwen.
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WordPress en Joomla! websites kunnen eindeloos uitbreid worden met extra 

functionaliteit, bijvoorbeeld met statistiekprogramma’s, social media plug-ins, 

webwinkels en eventmanagementoplossingen. De webwinkels en eventmanage-

ment zou ik overigens niet doen, zie mijn hoofdstuk over internetverkoop.

wat komt er technisch bij kijken als je aan een website begint

Bij het opzetten van een website komt nogal wat techniek kijken. Als zelfstandig 

ondernemer moet je dus een aantal technische termen kennen. Ken je deze niet 

dan is het lastiger om een leverancier kiezen. Hier een opsomming:

• URL of domeinnaam. Een URL gebruik je vaker dan je denkt. Een voorbeeld 

van een URL is www.sponiza.nl. Een ander voorbeeld is www.videovooronder-

nemers.nl. Een URL registreer je bij een hostingpartij. Een andere naam voor 

URL is domeinnaam.

• Hosting Je website moet 24/7 beschikbaar zijn voor bezoekers. De website 

kan nooit op je eigen computer staan. Want jouw computer zet je af en toe 

uit, bijvoorbeeld ’s avonds of op vakantie. De website moet op een computer 

staan die permanent met het internet verbonden is. Zo’n computer heet een 

server. Hosting wil zeggen dat je geheugen op een server reserveert voor je 

website. Hosting doe je bij een hostingleverancier. Je betaalt een maande-

lijks bedrag voor het gebruik van de server. In Nederland zijn ontzettend veel 

goede hostingleveranciers die websites hosten tegen een laag bedrag. Ik krijg 

vaak de vraag of ik een hostingleverancier aan kan raden. Die vraag is lastig 

te beantwoorden: ze zijn eigenlijk allemaal goed. Let op de prijs. Voor € 40,00 

inclusief BTW per jaar heb je prima hosting. Duurder is niet per definitie beter.

• CMS staat voor Content Management System. Met een CMS kan je zelf 

 teksten en plaatjes aanpassen. Alternatief voor CMS is dat de webdesigner de 

wijzigingen doorvoert. Jij stuurt de informatie naar je webdesigner.

• SEO staat voor Search Optimization. SEO heeft te maken met hoe hoog je in 

Google komt. Als ondernemer wil je hoog in Google komen, vooral als mensen 

op zoek zijn naar oplossingen voor problemen waarin jij de expert bent.

• Een blog is een online artikelenrubriek voor ondernemers die graag over hun 
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vakgebied schrijven. Het verschil tussen een website en een blog is dat de 

artikelen in een blog op volgorde van datum verschijnen. Vroeger waren een 

website en een blog twee verschillende dingen. Tegenwoordig zie je  vaker 

websites met daar aan gekoppeld een blog. Een blog is goed om je SEO te 

verbeteren. 

• Upgrade Als je een CMS systeem gebruikt dan krijg je regelmatig met up-

 grades te maken. Een upgrade betekent dat de software van je CMS gewijzigd 

is en dat je de nieuwe software moet installeren. Tijdens upgrades kan van 

alles misgaan, maar ze zijn helaas noodzakelijk. In de nieuwe versies van de 

software zitten regelmatig beveiligingsverbeteringen die je niet wilt missen.

Een upgrade uitvoeren is makkelijker als je zo min mogelijk aanpast in de soft-

warebestanden. Weinig maatwerk dus. Wijzigingen in softwarebestanden worden 

namelijk overschreven. Je zal die wijzigingen steeds opnieuw moeten doen. 

Verder is het belangrijk om goede back-ups te maken voordat je met een upgrade 

begint. Mocht er iets misgaan dan kan je altijd terug. Zorg ervoor dat je een plan 

hebt voor als je een back-up terug moet zetten.

maatwerk

Een website is een middel om je bedrijf zichtbaarder te maken en vertrouwen 

en deskundigheid uit te stralen. Vooral in de beginfase van een bedrijf verandert 

een website nogal eens. Een groot gevaar is dat je door perfectionisme te veel 

tijd kwijt bent aan je website. Je kan voor veel geld je website precies zo laten 

bouwen als je hem hebben wilt. De vraag is of dat nodig is.

Perfectionisme is een reden voor maatwerk op websites. Onder het motto ‘de 

klant vraagt het’ wordt de basissoftware van WordPress aangepast voor de look 

en feel. Mijn advies: doe het niet! Websites zijn gevoelig voor virussen en moeten 

regelmatig bijgewerkt worden. Als je veel maatwerk hebt kosten upgrades meer-

dere dagen en heb je specialistische hulp nodig: duur en onnodig.

In de designwereld heb je het KISS principe: Keep It Simple, Stupid. Voor websites 

hanteer ik ook het KISS principe, maar dan in de vorm van ‘Keep It Standard, 
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Stupid’. Houd je aan de standaard, templates bieden genoeg mogelijkheden om 

je website er professioneel uit te laten zien.

search engine optimization 

We willen allemaal dat onze websites hoog in Google komen. Als je hoog in 

Google komt krijg je meer bezoekers en dus de kans om bezoekers te converte-

ren naar klanten. Er voor zorgen dat je website hoog scoort in Google heet SEO, 

Search Engine Optimization.

Google is in 1997 opgericht door twee Stanford University informaticapromo-

vendi, Larry Page en Stanley Brin (bron Wikipedia, http://nl.wikipedia.org/wiki/

Google). Ze ontwikkelden een zoekmachine en een programma dat alle web-

sites op de wereld automatisch afzoekt en indexeert op inhoud2. Centraal in die 

indexering staat het concept dat ik hier autoriteit noem. Waar het om gaat is dat 

het indexeringsprogramma van Google jouw website als autoriteit ziet op jouw 

expertise. Als jouw website de autoriteit is op jouw expertise en iemand zoekt die 

expertise dan komt jouw website hoog in de zoekresultaten te staan. Daarvoor 

doorzoekt het indexeringsprogramma de pagina’s van jouw website op sleutel-

woorden. 

In 1997 is het nieuw om websites volledig te laten beoordelen door een compu-

terprogramma. Er zijn dan nog niet zoveel websites. De zoekmachines tot dan, 

waarvan Alta Vista de bekendste is, gebruikten menselijke inbreng in de indexe-

ring. Larry Page en Stanley Brin voorzien dat er binnen een aantal jaar veel meer 

websites komen en dat het dan niet meer mogelijk is om ze door mensen te laten 

beoordelen. Dat kost te veel tijd en is te duur. Je mag aannemen dat ze goed 

kunnen programmeren: de zoekmachine en het indexeringsprogramma werken 

25 jaar later nog steeds goed. Een interessant boek over Google is ‘Planet Goog-

le: One Company’s Audacious Plan to Organize Everything’ van Randall Stross.

2 Er is nogal wat terminologie voor SEO. Met het indexeringsprogramma bedoel ik de software die websites 

naloopt en een ranking van de website bepaalt op basis van sleutelwoorden op deze website.
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Google verdient veel geld met de zoekmachine. De zoekmachine werkt snel en de 

zoekresultaten zijn zeer goed. Iedereen mag het gratis gebruiken. Google verdient 

geld met de advertenties3 die zij aan zoekresultaten koppelen. Een ondernemer 

kan adverteren op basis van de zoektermen die iemand intikt in de zoekmachine: 

een uitkomst voor bedrijven. Geen dure reclames meer voor een breed publiek 

waarvan misschien maar 0,5% geïnteresseerd is maar heel gericht adverteren 

tegen een lage prijs voor een doelgroep die met de zoektermen aangeeft dat ze 

potentieel geïnteresseerd is.

Niemand, behalve de mensen die er aan werken, weet hoe het indexerings-

programma werkt. Net als het recept voor Coca-Cola is dit programma een goed 

bewaard geheim. Specialisten die adviseren over SEO hebben een lastig vak. 

Ze moeten adviseren over de werking van een computerprogramma dat geheim 

is. Ze kunnen alleen afgaan op de richtlijnen van Google en wat zij in de praktijk 

zien gebeuren. Eigenlijk is het een spel: Google heeft een programma en SEO 

specialisten raden hoe het programma werkt.

Het is nog veel erger. Het recept van Coca-Cola verandert niet. Het indexe-

ringsprogramma van Google wijzigt om de haverklap. Als dat gebeurt zie je dat 

websites die eerst hoog scoorden door de wijziging lager scoren. Dit kan grote 

gevolgen hebben voor de omzet. De laatste wijzigingen waar veel over te doen 

is geweest worden de Panda en de Penguin update genoemd. De Panda update 

zorgt er voor dat een website met een betere inhoud hoger in Google komt. De 

Penguin update heeft als doel om websites die gebruikersvriendelijker zijn hoger 

in Google te tonen.  Om het nog ingewikkelder te maken, websites die ´teveel 

aan SEO doen´ krijgen een penalty4.

Ik ben blij dat ik geen SEO specialist ben en ga er vooral heel praktisch mee om. 

SEO heeft alles te maken met expertise en zelfstandige ondernemers kunnen 

zich daar goed op profileren. Waarom zou je je in allerlei bochten wringen als je 

deskundig bent en je weet dat het in Google‘s belang is om juist websites met 

3 Deze advertenties worden Google AdWords genoemd.

4  Zie http://selnd.com/ZHUdeH
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deskundige informatie hoog in de ranking te zetten. Google wil goede websites 

adviseren bij zoektermen en jij levert de inhoud van een van die websites. Dat lijkt 

mij een perfecte samenwerking.

Google indexeert websites op basis van de inhoud. Als jij trucjes uit gaat halen 

en meer aandacht besteedt aan SEO dan aan waardevolle inhoud, dan is Google 

daar niet blij mee. De zoekmachine geeft dan geen betrouwbare resultaten meer. 

Als ze hier achter komen krijg je strafpunten die zorgen voor een lagere ranking.

Waar je wel rekening mee moet houden is dat het indexeringsprogramma druk is 

en dom, net als andere software programma’s. Er zijn zoveel websites dat het 

programma weken bezig is om alles af te lopen. Wat gebeurt er als iemand druk 

is? Dan heeft hij weinig tijd en reageert hij op hoofdlijnen. Je ziet het maar al 

te vaak om je heen: ouders die te druk zijn reageren geïrriteerd op kinderen die 

zeuren. Als je bij topmanagers niet in twee zinnen je punt maakt sta je weer 

buiten. Indexeringsprogramma’s gaan echt niet jouw website uitpluizen om te 

kijken wat je precies bedoelt, dus wees duidelijk. Geef met kopjes de structuur 

van je teksten aan, dan weet het programma wat belangrijk is. Gebruik sleutel-

woorden in de titel, dan weet het indexeringsprogramma waar het stuk over gaat. 

En verwacht niet dat het programma plaatjes of flash kan lezen. Dus als je een 

plaatje hebt, zet er dan bij waar dat plaatje over gaat.

Het zijn eenvoudige basisregels waar iedere ondernemer zich aan kan houden. 

Doe je dat dan komt jouw website hoog in de zoekresultaten op het moment dat 

dat moet. Scoort je website niet hoog genoeg dan zou ik me gaan richten op de 

sleutelwoorden van mijn expertise. Het volgende hoofdstuk gaat over sleutel-

woorden omdat je met sleutelwoorden ook goede onderwerpen voor je blog en 

nieuwsbrief kan bepalen.

alternatieven

Een aantal ondernemers maakt een Facebook bedrijfspagina aan in plaats van 

een website en laat de profilering en communicatie van het bedrijf via deze 

pagina lopen. Ondanks dat Facebook bedrijfspagina’s nuttig zijn voor je marke-
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ting zijn ze geen vervanging voor een website. Niet iedereen in je doelgroep is 

actief op Facebook en je hebt niet zoveel mogelijkheden qua vormgeving.

Er zijn alternatieve CMS tools in omloop. Webdesignbedrijven hebben een eigen 

CMS ontwikkeld en claimen dat deze gebruiksvriendelijker is dan Joomla! of 

WordPress. Op de korte termijn is dat misschien waar, maar op de lange termijn 

zullen deze maatwerksystemen het tempo van WordPress en Joomla! niet bij 

kunnen houden. WordPress en Joomla! trekken topprogrammeurs aan van over 

de hele wereld.

Een zelfontwikkelde CMS tool heeft nog een nadeel. Als je een CMS van een 

leverancier afneemt dan ben je aan die leverancier gebonden, met een duur 

woord heet dat vendor lock-in. Het prettige van WordPress en Joomla! is dat er 

duizenden leveranciers zijn die je graag willen helpen. Bevalt de een je niet, dan 

neem je een ander.

wanneer heb je it onDersteuning noDig?

Een website in WordPress opzetten en beheren zou je zelf kunnen doen. Er zijn 

voldoende documentatie en instructievideo’s op internet en er zijn genoeg 

collega-ondernemers die bereid zijn om te helpen, maar het kost veel tijd en je 

loopt het risico gaandeweg onnodig veel geld uit te geven. Er zijn gewoon veel 

beslissingen die je moet nemen en dat kan iemand met ervaring in het opzetten 

van website voor zelfstandige ondernemers beter.

Je moet beslissen waar je de hosting afneemt, WordPress installeren, een 

ontwerp kiezen en plug-ins installeren. Daarnaast moet je regelmatig je website 

upgraden en back-ups kunnen maken. Dat kan verkeerd gaan.

Je bent sneller klaar en loopt minder risico als je een IT specialist inhuurt. Deze 

zal WordPress installeren, je uitleggen hoe het werkt, hoe je back-ups en up-

grades uit moet voeren en zal je adviseren over ontwerpen en plug-ins. Als dat 
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gedaan is kan je zelf beslissen of je het onderhoud van de website zelf gaat doen 

of het bij de IT specialist laat en alleen de inhoud van de website zelf beheert.

Is WordPress beter dan Joomla!? Volgens WordPress en Joomla! expert Ariane 

Gordijn  van Ca-editors.com hangt het er van af. De technische mogelijkheden bij 

Joomla! zijn soms beter, maar Joomla! zit complexer in elkaar en je hebt meer IT 

ondersteuning nodig. Zeker wat upgrades betreft. Voor kleine websites is dat niet 

nodig en geniet WordPress de voorkeur.


