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Claim jouw stukje van het web
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Welkom in onze digitale leeromgeving – The digital Mentor. 

Misschien vraag jij je af waar de haak zit dat je deze omgeving met waardevolle
cursussen, e-boeken en anders handig materiaal, zomaar gratis kan gebruiken? 

De haak is er niet. 

Maar er zit wel degelijk een gedachte bij waarom wij van Schmuki dit doen. Want we
leren zelf heel erg graag. Leren vergt tijd en motivatie. En wanneer je vervolgens
voor een cursus moet betalen, dan stel je het leren mogelijk uit. Dat is zonde!
Tenminste, dat vinden wij. 

We bouwen op je enthousiasme.

Want wanneer je enthousiast wordt, geïnspireerd raakt over wat je ziet, leest en
leert dan wil je er ook concreet mee aan de slag. En hoe mooi is dat! 

Wanneer je vervolgens ook nog andere over The Digital Mentor vertelt en onze
naam verspreidt dan help je ons ook en daarvoor zijn we je dankbaar voor. 

Veel leerplezier. 

 
 

Een woord vooraf. 



Verschillen tussen landingspagina en website 
Bedenk hoe jij je stukje land wil gaan inrichten: content plan 

Wie is je doelgroep? 
De pijn en behoefte van je doelgroep. 
Aantrekkelijkheid - hoe realiseer je dat? 
Teksten 
Beeld

Waar kan je een domeinnaam regelen? 
Wat is hosting en wat kost mij dat ongeveer? 

Het nut en voordeel van Website Builders 
Kosten

Korte inleiding

Claim je stukje van het web

De essentiële elementen om je website doeltreffend te krijgen.

Technische elementen die noodzakelijk zijn. 

Website Builders

 
Aan de slag 
 
 

De onderwerpen op een rij: 



Wanneer je veel met sociale media doet dan zie je misschien op het eerste oog het nut van een
website minder in. Want sociale media is inderdaad een krachtig middel om je naamsbekendheid
te verstevigen en exponentiële marktgroei te bewerkstelligen. Maar het ene sluit het andere
zeker niet uit. En als een liefhebber van websites, die zelf honderden websites heeft ontworpen
en ontwikkeld, het curriculum op dit onderwerp heeft samengesteld voor een HBO-informatica
opleiding, nodig ik je hierbij uit om samen met mij de voordelen van jouw eigen website te
ontdekken.  

Allereerst zie ik een website tegenwoordig als mijn kantoor of praktijk. Ik kom letterlijk en
figuurlijk in iemands woon- of werkruimte binnen. Kortom, de website vormt een extensie van
mij als persoon en hoe ik mij wil presenteren als bedrijf.  

Wat je echter vaak ziet, is dat een heleboel websites er een beetje verloren en verlaten uitzien. Er
wordt weinig tot geen aandacht meer aan geschonken zodra de website live staat. En dat is
zonde, want een website, ook maak je deze zelfstandig met een Website Builder, kost je tijd en
ook altijd een kleine of grotere investering in termen van geld. 
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Wat is de reden dat ik graag een website wil? 

Voor wie maak ik een website? 

Wat wil ik aan mijn publiek, doelgroep laten zien? 

Hoe kan ik mijn publiek voeden? (website, content als blog, video dagboek etc...) 

Wat vind ik belangrijk dat de website mij gaat opleveren? 

Wanneer is voor mij de website een succes? 

Wees je dus bewust, dat wanneer jij met je website aan de slag gaat, je vooraf wel goed 
nadenkt wat je met je website wilt bereiken en hoe je deze ook in toekomst actief in kan zetten
om bijvoorbeeld je naamsbekendheid te vergroten of een product te verkopen of een dienst te
promoten. 

Begin met vragen als:  

Het is prettig wanneer je bij de vragen stil staat en voor jezelf beantwoordt. 



SCHMUKI.NL -  PAGINA  02

Geef op bovenstaande vragen antwoord en bekijk eens hoe je ervoor staat rondom je website
wensen. 

Waar dient je website voor? 
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Hoe ziet het eruit? 

In welk landschap ga jij zo straks je website maken?  

Wie zijn je buren? 

Wie zijn je concurrenten? 

Hoe ver is de afstand tot je publiek en hoe kan je deze het beste overbruggen?  

Misschien dat je nu meteen weerstand voelt bij het woord claim. Maar ik kies hier bewust voor
want te vaak gebeurt het dat we ons niet helemaal bewust van zijn dat we inderdaad op het
moment dat onze website live gaat, een stukje van het web huren (hosten) en daardoor bezitten.
Ik nodig je dan ook uit om je hier bewust van te worden wat voor een stukje van het web jij wil
gaan promoten. 
Je kan het als het waren zien als je stukje land dat je hebt toegeëigend. Kijk eens vanaf een punt
waar je het weblandschap goed kan overzien. 
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Wat kan je nu met deze informatie. Het stukje web dat je claimt bestaat dus vaak uit meerdere
web-gebouwen. Of hoe je het kan zien is dat je Website je hoofdgebouw vormt maar dat er
daarnaast nog een hele rij aan gebouwen bijgebouwd kunnen worden. Om het in webtaal
duidelijk te maken. Naast een website kan je denken aan landingspagina speciaal gemaakt voor
een aanbod en een Social Media-kanaal als bijvoorbeeld Facebook of Instagram. 

Laat ik nog even bij mijn metafoor blijven van het stukje land en laten we nu je huis bouwen
waarvan je zegt: "Wow maar daar wil ik graag in gaan wonen en werken." Heb je eenmaal zo een
huis ofwel een website gemaakt dat past bij wie je bent en dat exact weergeeft voor wat je staat,
dan voelt je website steeds waardevoller aan. Niet alleen voor jou, maar dit straal je ook uit en
toekomstige klanten herkennen de kwaliteit. 

Een tip: Voordat je met je website begint leg je ideale stijl, beelden, lettertype vast in een
moodboard. Tegenwoordig kan je met Padlet een digitaal moodboard maken. Zelf vind ik het
leuk om met zo een moodboard uit bladen als Happinez en woonmagazines aan de slag te gaan.
Hierin bepaal ik dan de sfeer die ik wil gaan uitstralen. Ik gebruik steekwoorden, in onderstaand
voorbeeld zijn dat klassiek, stijlvol, rustig.  
 

https://padlet.com/
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Je kan het direct hier in maken, maar voel je daarin zeker vrij in wat voor een formaat je dit doet.  

Mijn Moodboard 



dat mensen op een veilige manier met je kennis kunnen maken;
dat jij laat zien dat je er bent, 
waarop je laat zien wat je kan;
waar je mensen overtuigt van je kunnen;
waar je informatie deelt die jij belangrijk acht ervoor zorgt dat anderen dat te weten komen. 

Je boodschap te versterken; 
Je naamsbekendheid te vergroten;
Je vakkundigheid te claimen;  

Marketing toe te passen: promoten, brand, etc..  
Gericht om diensten en producten te verkopen, webshop etc... 
Gericht op informatie verstrekking, denk aan blog's etc...
Gericht op community te vergroten via webinars etc...

Mijn opdracht aan jou is, een website te realiseren die ook waarde heeft voor jou. Doe niet
zomaar wat, puur omdat iedereen vindt dat je een website nodig hebt. Wees je bewust van de
kracht van dit medium en dat is: 

Want een website kan je helpen bij: 

En een website richt zich op:

Maar een website is zeker niet alleen een visitekaartje. Uiteraard presenteer je het misschien wel
zo maar op een website kan je dus onvoorstelbaar veel zaken kwijt en er doelen mee bereiken.
Sterker nog, het kan zelf je business vormen. Nu is het zaak om dat voor jezelf duidelijk te
krijgen. 
Wat wil je promoten en wat wil ermee bereiken. Pas wanneer dat duidelijk is gaan we naar de
volgende stap en dat is het Hoe. 
 
  



L E T ' S  K E E P  I N  T O U C H

Misschien merk je het al op, ik kan uren praten over webdesign. Het is en blijft een prachtig vak
en ik ben superblij dat je tegenwoordig met de Website Builders dit je ook makkelijk eigen kan
maken. Mogelijk zie ik je live in een van onze cursussen en anders nodig ik je uit om eens zo een
cursus met ons te volgen. Ons streven is om je een stevig gevoel mee te geven dat je zelfstandig
met je website aan de slag kan gaan. Zie het als het soort van stok achter de deur. De tijd die jij je
gunt om aan je eerste deel van de marketing te gaan werken. Niets is zo vervelend dan het gevoel
van uitstellen. Dit is je kans om samen met twee professionals aan de slag te gaan. Hou je mail in
de gaten en of kijk op schmuki.nl wanneer jij je kan inschrijven voor een nieuwe cursusreeks
website maken. 

 

Laten we beginnen met
bouwen!

MAYA@SCHMUKI.NL

https://www.schmuki.nl/
mailto:maya@schmuki.nl

