
  1. Ontdek je waarom
Ga voor jezelf na waarom jij je bedrijf bent 

begonnen, wat jou het meeste motiveert, waarvoor 

je je bed uitkomt in de ochtend, waar je in gelooft 

en wat jouw waardes zijn. 

 2. Omschrijf je aanbod
Kies het belangrijkste, de rest komt in een gesprek 

wel aan bod.

 3. Laat jezelf zien
Laat zien wie je bent, vertel iets over jezelf en met 

wie je eventueel samenwerkt.

 4. Verzamel je resultaten
Dit kan zijn: portfolio materiaal, referenties, 

aanbevelingen, geboekte resultaten of concrete 

cijfers.

 5. Verzamel je content
Heb je al eerder blogs, vlogs, filmpjes of artikelen 

gemaakt? Zorg dat je ze verzameld, zodat je ze kan 

verwerken in je website. Heb je dit nog niet? Dan 

kan dit ook nadat je website online staat.

 6. Hou een kort design onderzoek
Onderzoek waar je doelgroep naar op zoek is, 

wat bij jouw product of dienst past en wat de 

concurrentie doet (en jij dus jezelf van moet 

onderscheiden). 

 7. Maak een moodboard
Bepaal de kleuren, typografie en vormtaal. Plaats 

dit samen in een moodboard en je hebt snel 

overzicht of het bij jou en je bedrijf past.

 8. Bepaal tone-of-voice
Bepaal de manier waarop je de bezoeker wilt 

aanspreken. Is dit zakelijk of informeel?

 9. Bedenk een sterke oneliner
Een zin waarmee jij je onderscheid of positioneert, 

neem je waarom als uitgangspunt.

 10. Kwalitatief beeldmateriaal
Kan jij jezelf (nog) geen photoshoot veroorloven? 

Dan zijn er diverse stocksites waar je gratis beeld 

kan downloaden, zoals unsplash.com of pexels.com. 

Zorg dat de beelden die je gebruikt, qua stijl en 

kleur in een lijn liggen. Maar vergeet niet dat eigen 

beeld echt het verschil maakt. 
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en bouw zelf je eigen 
succesvolle website.

https://unsplash.com
http://pexels.com
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 11. Bepaal de structuur
Wat komt waar te staan? Teken dit voor jezelf uit 

met vlakken. 

 12. Call-to-Actions
Bedenk wat clickable of interactief moet zijn. Denk 

aan buttons, formulieren of downloads.

 13. Kies je domeinnaam
En registreer je domeinnaam.

 14. Schaf een webhosting pakket aan
Dit kan je laten doen of zelf doen via bijvoorbeeld 

Transip.

 15. Kies een Wordpress thema
Kies een thema dat aansluit bij jouw bedrijf via Divi 

theme of Astra theme. Bedenk dat je alle kleuren, 

fonts, beelden en structuur nog kan aanpassen. 

 16. Installeer Wordpress 
Heb je een webhostingpartij in de arm hebt 

genomen, dan kunnen zij dit voor je regelen. Heb 

je de hosting zelf via Transip geregeld, dan kun je 

Wordpress vanuit je account installeren.

 17. Zo installeer je je favoriete Divi 
of Astra thema
Lees in het artikel hoe dit moet.

 18. Ga van start met je thema
Bekijk het filmpje ‘getting started with the Divi 

Builder’ of ‘Astra Theme Quick Start Guide’ zodat je 

kunt beginnen met het vullen van je website. 

 19. Vullen van je website 
Hou de structuur aan zoals eerder bepaald bij  

punt 11, vul de inmiddels verzamelde content in 

waar mogelijk. Bekijk waar je nog content mist en 

vul deze aan. 

 20. Verklein je gekozen beelden
Maak je gekozen beelden zo klein mogelijk (met 

behoud van kwaliteit), waardoor de pagina snel 

genoeg kan laden. Dit kan heel makkelijk via de 

mediabibliotheek van Wordpress.

 21. Design van je website 
De website moet nu een eenduidige uitstraling 

krijgen, zodat deze herkenbaar is als die van jouw 

bedrijf. Zorg dat de je de kleuren aanpast naar 

jouw huisstijlkleuren en de fonts naar jouw huisstijl 

lettertype.

You can do this!

https://www.transip.nl/webhosting/
https://thekicktrip.nl/in-10-stappen-zelf-je-website-opzetten/


Wil je deze stappen onder 
begeleiding van experts 

doorlopen?

Ga dan mee op deze unieke trip 

en ontwikkel jouw website in 5 

dagen tijd. Dit doen we vanaf een 

prachtige, inspirerende locatie in 

Marokko! We maken het niet alleen 

makkelijk en snel voor je, maar ook 

nog eens ontzettend leuk.

YOUR MOST PRODUCTIVE TRIP OF THE YEAR
hello@thekicktrip.nl • www.thekicktrip.nl • 073 2032747

Vragen of loop je vast? Plan dan een gratis 20 minuten gesprek 
in met een van onze experts! Laat hier  je telefoonnummer 

achter, dan we bellen jou terug. Of bel ons via 073 203 27 47.

Loop je vast?

 22. Lanceer je website!
Ben je helemaal blij?! Lanceren maar! Klik op de 

knop ‘publiceren’ en schreeuw het van de daken, 

want dit pareltje mag gezien worden :)

http://thekicktrip.nl
https://thekicktrip.nl/in-10-stappen-zelf-je-website-opzetten/
https://thekicktrip.nl/
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