BUDGET OF FUNCTIONALITEIT: WAAR LEG
JE HET ACCENT MET EEN NIEUWE WEBSITE?
ALLE VOOR- EN NADELEN VAN WORDPRESS-WEBSITES
VAN € 100 TOT € 250.000 OP EEN RIJTJE
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INTRODUCTIE
Een nieuwe zakelijke website is een complexe puzzel. Wat is er nodig? Wat willen de
verschillende afdelingen? Is er in-house kennis over het bouwen van een website of moet
je dit uitbesteden aan een bureau? En vooral: welk platform kies je?

CMS-SYSTEMEN VOOR ALLE
WEBSITES WERELDWIJD
30%

WordPress

51%

Wix
Progress Sitefinity

3%
4%

Squarespace
Joomla!

5%
7%

Anders

Bron: BuildWith, oktober 2019 a

De kans is groot dat je uitkomt op WordPress. WordPress is het meest gebruikte platform op
het internet, goed voor ruim 50% van álle websites (bron: BuildWith, oktober 2019). De kracht is
namelijk het grote gebruiksgemak met (over het algemeen) lage kosten. Het is eenvoudig om
een website maken zonder ook maar één regel te coderen. Ook het plaatsen van nieuwe
content is zo gedaan. Afgezien van een aantal vaste kosten is het platform zelf bovendien gratis.
Een veelgehoorde misvatting is dat WordPress ook vrij basic is. Inmiddels is het platform
dusdanig ver ontwikkeld dat het met ruim 40.000 beschikbare plug-ins een reële optie is voor
zelfs de meest complexe websites. Zo wordt WordPress door ruim 30% van de top 100.000
websites gebruikt, inclusief TheWhiteHouse.gov, Walt Disney, Microsoft, Emerce en HP de Tijd
(bron: BuildWith, oktober 2019). Met een team van goede designers en developers is vrijwel alles
mogelijk met dit platform.
Maar juist die veelzijdigheid maakt het budgetteren voor een WordPress-website een uitdaging.
Wat heb ik nodig? Welk prijsniveau past bij mijn wensen? In deze whitepaper geven we
antwoord. We vergelijken de vier ‘soorten’ WordPress-websites met de bijbehorende voor- en
nadelen. Een perfect uitgangspunt voor een budgetbepaling.
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BRIEFING
De titel van deze whitepaper is geen overdrijving. De investering voor een WordPress-website
varieert van € 100 tot € 250.000. Wat een website exact ‘kost’ is onmogelijk in één zin te
beantwoorden. De grootste factoren zijn het inschakelen van een bureau en hoeveel maatwerk
er nodig is. Kan je uit de voeten met kant-en-klare templates of plug-ins, of moeten er custom
elementen ontworpen en ontwikkeld worden?
Om tot een realistisch budget te komen is het cruciaal om vooraf een aantal vragen te
beantwoorden. Overweeg je om een bureau in te schakelen? Verpak de antwoorden dan
in een briefing, die het beginpunt vormt bij het inschatten van de investering en tijd.

Wat staat er in een goede briefing?

DOEL(GROEP)

DESIGN

CONTENT

FUNCTIONALITEIT

◊

Wat doet je bedrijf? Voor wie?

◊

Wie gaat de website bezoeken?

◊

Wat doet ‘de markt’ en de concurrentie?

◊

Het doel(en) van de website:
□

Moet deze informeren of inspireren?

□

Kunnen bezoekers direct een offerte aanvragen of bestellen?

□

Heb je concrete doelstellingen qua bezoekers, omzet of leads?

◊

Wat moet de website uitstralen?

◊

Hoe belangrijk is design voor je merk?

◊

Welke beelden heb je al? Wat moet nog gemaakt worden?

◊

Welke websites vind je mooi?

◊

Welke content wil je op de site zetten?

◊

Hoeveel content gaat de site bevatten? Op hoeveel pagina’s?

◊

Is de content al geschreven? Wil je dit zelf doen of uitbesteden?

◊

Wil je bestaande content overzetten?

◊

Wat moet de website ‘kunnen’?

◊

Hoeveel contactformulieren wil je plaatsen?

◊

Zijn formulieren gekoppeld aan een actie (bijv. download)?

◊

Welke data moet vanuit een extern systeem naar je website?

◊

Welke data moet vanuit je website naar een extern systeem?

◊

Wat verwacht je van een bureau?

◊

Wil je zelf content aanpassen? Is hier training voor nodig?

◊

Zoek je nog andere disciplines bij een partner (bijv. online marketing)?

◊

Planning & deadline(s)

□

SAMENWERKING
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Wie doet wat qua design, teksten of uploaden van content?

FACTOREN DIE EEN INVESTERING BEÏNVLOEDEN
Paginatypes & design
Een website bestaat deels uit standaard designelementen, die op iedere pagina terugkomen.
Denk aan het menu, de footer, buttons en de opmaak van tekst. In kant-en-klare templates
staan deze veelal vast. Het eenmalig ontwikkelen van een unieke digitale styleguide vraagt
designwerk, sterk afhankelijk van hoe uitgebreid je bestaande huisstijl is.
Een andere belangrijke factor die de investering voor een website bepaalt is het aantal
paginatypes. Dit is iedere pagina waarvoor een unieke lay-out ontworpen en ontwikkeld moet
worden. Of je met dit paginatype uiteindelijk vijf of vijfentwintig daadwerkelijke pagina’s inricht
maakt weinig uit. Dit is puur een kwestie van teksten en afbeeldingen inladen. Kant-en-klare
templates bevatten al een selectie gangbare paginatypes waaruit gekozen kan worden.
Voorbeelden van paginatypes zijn:
◊

Homepage

◊

Pagina’s met beschrijving van een dienstverlening

◊

Pagina’s met een productomschrijving

◊

Een ‘over ons’ pagina

◊

Een vacaturepagina

◊

Een blog/nieuwspagina

◊

Een landingspagina

◊

Een contactpagina

Uniek paginatype
Zoek je een uniek design voor een paginatype? Of zit een type niet in het template? Een
designer is al snel vier tot tien uur bezig om een nieuw paginatype te ontwerpen, dat daarna
ontwikkeld moet worden. Hier geldt als leidraad: één uur design is ook één uur ontwikkeling.
Dit loopt snel op als de complexiteit toeneemt.
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Content
Een tweede factor die een budget bepaalt is de hoeveelheid (bestaande) content. Hoewel je
inderdaad kosteloos extra pagina’s in WordPress aanmaakt, beïnvloedt het aantal pagina’s sterk
de complexiteit van een project. Ook is van belang of er bestaande content van een oude
website overgezet moet worden naar de nieuwe.
◊

Meer dan 30 pagina’s? Dan wordt goed nadenken over structuur echt belangrijk!

◊

Draait de oude website al op WordPress? Dan is migreren relatief eenvoudig.

◊

Migreer je vanaf een ander platform? Dan vraagt dit om een uitgebreid migratieplan, mede
vanwege de impact op je vindbaarheid in zoekmachines.

◊

Wie gaat de content uiteindelijk in de website laden? Dit kan je door een bureau laten
doen, maar ook door mensen binnen je organisatie.

Vaste kosten
Bij alle websites, WordPress of anders, zijn er altijd vaste kosten om rekening mee te houden.
Een aantal is eenmalig, maar er zijn kosten die (regelmatig) terugkomen. Hieronder een
overzicht van de meest gebruikelijke kosten:
◊

Domeinnaam

◊

Hosting & SSL-certificaat

◊

Beveiliging

◊

Licentiekosten plug-ins

◊

Licentiekosten template

◊

Back-ups
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1. EEN HOME-MADE WORDPRESS-WEBSITE

Een voorbeeld van een kant-en-klaar designtemplate

Je hebt niet persé een bureau nodig om een website te bouwen. In de basis is WordPress
namelijk een gratis platform. Bovendien zijn er duizenden gratis of goedkope design-templates
te downloaden voor een basis-website. Voor veel kleine en startende bedrijven reden genoeg
om zelf met een website aan de slag te gaan. Slim toch?
Toch kleven hier veel nadelen aan. Allereerst loop je het risico dat je website oogt zoals het
gemaakt is: home-made. Je bent veel tijd kwijt aan het uitzoeken en testen van aanpassingen,
en je hebt geen garantie dat je website veilig is… en dat is toch lastig met die AVG. Bovendien
wordt niet iedere template of plug-in die je installeert even goed geüpdatet waardoor het risico
op fouten groeit. Ook is uitbreiding een uitdaging, bij aanpassing van het template kom je
vrijwel altijd bij een bureau uit. Maar dan blijkt vaak dat de gratis template beperkt is en de
code rommelig is, waardoor de hele website overnieuw gebouwd worden voordat er nieuwe
functionaliteiten aan toegevoegd kunnen worden. Zonde van alle tijd die je erin hebt gestoken!
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◊ Vanaf € 100 (zelf eenmalig een template aan te schaffen)
INVESTERING

◊ Onbekend aantal uren onderhoud door eigen medewerkers,
volledig afhankelijk van hun ervaring met WordPress

DESIGN

◊ Standaardtemplate met aangepaste kleuren & logo

CONTENT

◊ Homepage, één tot drie extra paginatypes en een contactformulier

FUNCTIONALITEIT

◊ Beperkt en afhankelijk van het gekozen template
◊ ‘Goedkoop’ voor startende ondernemers

VOORDELEN

◊ Kostenbesparing op de korte termijn door geen gebruik te maken
van een bureau
◊ Veel tijd kwijt aan het leren van WordPress en het maken van
aanpassingen

NADELEN

◊ Kans op bugs en problemen bij updaten plug-ins
◊ Mogelijk onveilig
◊ Grote kans op aanzienlijke extra kosten bij aanpassen/uitbreiden

IDEAAL VOOR
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◊ Zzp’ers
◊ Freelancers
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2. EEN GESTANDAARDISEERDE WORDPRESS-WEBSITE

Een website op basis van een bestaand template

Wil je snel online met een website plus de garantie van kwaliteit en veiligheid? Dan kan je al
voor ongeveer € 2.500 een professionele website laten ontwikkelen door een gespecialiseerd
bureau. Voor dit bedrag wordt vaak begonnen met een hoogwaardige bestaande
designtemplate, dat door het bureau wordt aangepast naar de wensen van de klant. Verder
worden essentiële plug-ins geïnstalleerd waarmee je websiteverkeer kan analyseren en
waarmee je content eenvoudig kan optimaliseren voor vindbaarheid in zoekmachines.
Het voordeel van deze aanpak is zekerheid, voor jou en voor het bureau. Een simpele website
zonder al te veel maatwerk op basis van een beproefd template is voor veel bureaus een
opdracht die binnen een vast budget en planning opgeleverd kan worden. Dit is een groot
voordeel: je bent immers zó online met een professioneel-ogende website.
Veel startende of kleinere organisaties komen bij dit type website uit. Maar ook voor
organisaties die online vooral willen inspireren of informeren in plaats van echt aansturen op
verkoop, volstaat een eenvoudige website met een aantal vaste pagina’s in het template.
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INVESTERING

DESIGN

◊ Ca. € 2.500 - € 7.500 (eenmalige uitgave aan een bureau)
◊ > € 100 per maand (doorlopend onderhoud door het bureau)
◊ Aangepaste designs op basis van een template
◊ Bestaande fotografie en illustraties
◊ ‘Een digitale brochure’

CONTENT

◊ Homepage, drie tot vijf extra paginatypes uit een template
◊ Bestaande teksten, eventueel licht herschreven
◊ Simpel contactformulier
◊ Google Analytics-installatie

FUNCTIONALITEIT

◊ Social media-koppelingen
◊ SEO plug-in
◊ Een blog
◊ Korte doorlooptijd, snel online
◊ Met relatief lage investering een mooie website

VOORDELEN

◊ Zekerheid van een externe partij
◊ Technisch geoptimaliseerd voor online vindbaarheid
◊ Garantie van veiligheid
◊ Weinig ruimte voor strategisch sparren met een bureau

NADELEN

◊ Risico op generieke uitstraling (bijv. standaard iconenset)
◊ Risico dat je tegen beperkingen van template aanloopt
◊ Risico dat template niet geüpdatet wordt
◊ Kleine bedrijven in traditionele branches
◊ Organisatie met een informerende, non-commerciële taak

IDEAAL VOOR

◊ Startups
◊ Organisaties die hun content niet regelmatig hoeven te updaten
(bijv. restaurants, medische praktijken, advocaten)
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3. EEN GEAVANCEERDE WORDPRESS-WEBSITE

Een geavanceerde website, met meerdere conversiepunten en een chatbox

Waar de grens tussen een gestandaardiseerde en geavanceerde WordPress-website ligt is
moeilijk exact aan te geven. Complexiteit is hierin de bepalende factor, vooral bepaald door het
aantal verschillende conversiepunten, paginatypes en plug-ins dat een website nodig heeft.
Kort kunnen we zeggen: als je website méér moet zijn dan een hiervoor besproken ‘digitale
brochure’, dan gaat de investering al snel richting € 10.000. Hiervoor krijg je dan wel een
volwaardig digitaal sales- en marketingkanaal, dat aantoonbaar bijdraagt aan je omzet.
In veel gevallen wordt ook hier nog begonnen met een (sterk aangepast) WordPress-template.
Simpelweg omdat het niet rendabel is om veelgebruikte functionaliteiten volledig opnieuw te
ontwikkelen. Vaak gaat het aantal pagina’s hier ook een rol spelen: zijn er tientallen pagina’s
aan content die een plek moeten krijgen, dan wordt een bureau ook ingeschakeld om
strategisch na te denken over een logische structuur van de website.
Populaire functionaliteiten die een website boven het ‘basisniveau’ uittillen zijn: chatbots,
formulieren gekoppeld aan een boekhoud- of crm-systeem of productinformatie die uit een
externe database wordt ingeladen.
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INVESTERING
DESIGN

◊ Ca. € 10.000 - € 25.000 (eenmalige uitgave aan een bureau)
◊ > € 150 per maand (doorlopend onderhoud door het bureau)
◊ Eigen design op basis van een (sterk aangepast) premium template
◊ Een volwaardig sales- en marketingkanaal

CONTENT

◊ Homepage, vijf tot zeven extra paginatypes
◊ Hulp bij schrijven van content

FUNCTIONALITEIT
(Bovenop de basisfunctionaliteiten)

◊ Meerdere contactformulieren, gekoppeld aan meerdere acties of
content
◊ Geavanceerde zoekfunctie
◊ Meertaligheid
◊ Ruimte om strategisch te sparren over het doel en de inhoud en
opbouw van de website

VOORDELEN:

◊ Projectmanagement
◊ Unieke(re) uitstraling
◊ Interactieve elementen
◊ Technisch geoptimaliseerd voor online vindbaarheid

NADELEN

◊ Ook interne capaciteit binnen je organisatie nodig
◊ Risico dat je tegen beperkingen van template aanloopt
◊ Grotere organisaties (> 30 fte) die sterk afhankelijk zijn van online
zichtbaarheid en presentatie

IDEAAL VOOR

◊ Mkb met meerdere producten/diensten die gepromoot worden via
meerdere contentvormen (bijv. whitepapers, testimonials, blogposts,
eventpagina’s)
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4. EEN MAATWERK WORDPRESS-WEBSITE

Een 3D-configurator in WordPress

Aan de premium kant van het WordPress-spectrum kom je websites tegen die volledig vanaf
scratch ontworpen en ontwikkeld zijn. Hierbij draait alles om een uniek design, gecombineerd
met functionaliteiten zoals 3D-configurators of aanvraagpagina’s met vele variabelen. Ook
komen we hier vaak dynamische elementen tegen waarin content bijvoorbeeld
gepersonaliseerd wordt aan het gedrag of de locatie van de bezoeker.
Websites van dit type hebben doorgaans tientallen paginatypes, waarmee soms wel
honderden pagina’s ontwikkeld worden. Behalve naar design, gaat in dit soort trajecten ook
veel energie naar het strategisch indelen van deze pagina’s. Zowel vanuit het perspectief van
techniek als gebruiksvriendelijkheid.
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INVESTERING

DESIGN

◊ Ca. € 25.000 - € 250.000 (eenmalige uitgave aan een bureau)
◊ > € 250 per maand (doorlopend onderhoud door het bureau)
◊ Maatwerk-design
◊ Eigen fotografie, video of illustraties
◊ Een totaal unieke ervaring rondom jouw merk

CONTENT

◊ Homepage plus 7 - 15 paginatypes
◊ Professionele teksten door een tekstschrijver

FUNCTIONALITEIT
(Bovenop de basis- en
geavanceerde

◊ API-koppelingen met externe databases & systemen

functionaliteiten)

VOORDELEN:
NADELEN

◊ Volledige vrijheid
◊ Projectmanagement
◊ Maatwerk creëert hogere afhankelijkheid van ontwikkelaar
◊ Websites met veel verschillende contactpunten (bijv. offerteaanvragen, aanmeldformulieren, vacatures, boekingen etc.)

IDEAAL VOOR

◊ Organisaties die zeer regelmatig content delen (nieuwsmedia,
makelaars)
◊ Websites gekoppeld aan grote databases (gemeentes, uitgeverijen,
groothandels, hotelketens).
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HOE BEPAAL IK WAT BIJ MIJ PAST?
Vooraf een exact budget opstellen waarin plaats is voor al je websitewensen, is vrijwel
onmogelijk. Tenzij je kiest voor een gestandaardiseerd template, zonder veel aanpassingen,
is het budgetteren van een website vooral een dialoog tussen jou en je bureau. Samen
inventariseren waar de prioriteiten liggen, welke functionaliteiten toch niet nodig zijn en
waar zaken eenvoudiger kunnen, is de enige weg naar een echt duidelijke inschatting van
investering en tijd.

Een aantal tips:
◊

Bepaal hoe belangrijk een website is voor je succes: is het de trechter waar al je omzet
doorheen loopt? Of een online visitekaartje voor omzet die op een andere manier
binnenkomt (bijvoorbeeld telefonisch)?

◊

Maak een zo compleet mogelijke lijst van je wensen en doelen op gebied van design,
content en functionaliteit. Verpak deze in een heldere briefing, vóórdat je een bureau
benadert. Begeleiding in dit denkproces kost namelijk ook geld.

◊

Denk in een horizon van minimaal twee jaar. Denk niet alleen aan wat je nu nodig hebt,
maar ook over twee jaar. Kies je bureau ook als partner voor deze termijn.

◊

Beperk je horizon tot vier jaar: de gemiddelde website is na vier jaar toe aan vernieuwing.

◊

Content tilt een website van generiek naar uniek. Dit vraagt om een goede tekstschrijver,
fotograaf en/of illustrator, die allemaal (ook) geld kosten.

◊

Een mooie website is niet hetzelfde als een goede website. De website moet zijn doel
bereiken: verkopen, informeren, inspireren. Schoonheid is hierbij secundair.

◊

Maak een strakke planning, zowel met je bureau als voor je interne organisatie. Werk in
duidelijke afgebakende stappen toe naar een realistische deadline.

◊

Werk toe naar een goed eerste product, en ga vanaf daar testen en optimaliseren. Een
website is nooit ‘af’. Reserveer daarom ook budget voor optimalisatie.

◊

Bespaar nooit op updates en onderhoud door een professional. Bij het ontwikkelen gaat
zelden iets mis, bij het onderhoud merk je het verschil in kwaliteit tussen bureaus.

14

BE DIGITAL, STAY HUMAN

CONCLUSIE
Iedere auto kan van A naar B rijden. Maar welke auto echt bij je past, en wat deze kost, is een
zoektocht. Een afweging tussen must-haves, en nice-to-haves. Dit geldt ook voor WordPresswebsites.
Het belangrijkste advies is: beschrijf en begrijp duidelijk wat je website moet kunnen. Wees
vervolgens niet bang om te investeren in deze wensen. Heb je echt een maatwerkoplossing
nodig omdat geen plug-in jouw uitdaging oplost? Ga hier dan ook voor. Concessies doen voor
een snelle en goedkope oplossing kost je uiteindelijk vaak meer tijd en geld. Maatwerk,
uitgevoerd door professionals, is dan echt een verademing.
Heb je andersom beperkte wensen, die perfect passen bij kleine aanpassingen aan een
bestaand template? Neem dan deze route. Kies niet voor een volledig custom-made website
simpelweg omdat het mooier is. Vaak kan je met frisse content en een paar unieke beelden
een (redelijk standaard) template al snel een bijzondere uitstraling geven.
En net als bij een auto is ook een website geen eenmalige investering. Reserveer altijd
een potje voor (technisch) onderhoud, waaronder periodieke updates van WordPress en
plug-ins. Bovendien is een website pas het begin: écht succes vraagt om een sterke online
marketingstrategie en het continu testen en verbeteren van elementen op je website. Succes!

Aan de slag
Het budgetteren voor een nieuwe website is een echte uitdaging. Bij RIFF helpen we je graag
op weg! Denk je aan een nieuwe WordPress-website of zoek je verbeterpunten op je huidige
site? Neem dan contact met ons op via 088-3450300 of simon.kriek@riffonline.com.
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OVER RIFF
Dé partner voor digitale strategie en operatie
De mensen van RIFF begrijpen als geen ander dat een digitale strategie resultaat moet
opleveren. Als één van de grootste full-service bureaus in Nederland helpen we bedrijven
digitaal transformeren, zowel op lokaal als (inter)nationaal niveau - van mkb tot multinational.
RIFF zorgt ervoor dat alles in een digitale klantreis bij elkaar komt. We make it click.

Onze werkwijze
Wanneer we samen met jouw website aan de slag te gaan is onze werkwijze als volgt:

Kennissessie

Technische sessie

We zijn benieuwd wie jij
bent. Wat zijn jouw wensen?
Wie is je doelgroep? Wat wil
je bereiken? En natuurlijk:
hoe kunnen wij jou helpen?

Een sessie waarin we dieper
in je technische wensen en
de mogelijkheden duiken

Wireframes

Design, teksten en
prototypes

Onze ontwerpers maken de
eerste schetsen gebaseerd
op jouw wensen en de
laatste ontwikkelingen!

Zijn de wireframes akkoord?
Dan duiken we in de
uitwerking naar een design,
inclusief de juiste teksten.

Live-gang
Het moment van de
waarheid!
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Optimalisatie
Testen, tweaken, verbeteren!
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Planning & budget
Een gedetailleerde planning
en budget, met een
duidelijke taakverdeling en
milestones

Development
Als jij tevreden bent gaan we
aan de slag met het bouwen
van je website. We leveren
eerst een testversie om alles
nog even goed te checken.

Updates & onderhoud
Uiteraard houden we je
website volledig veilig en
up-to-date

Klanten

Partners

Awards
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CONTACT
RIFF DIGITAL MARKETING
Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam
+31 (0)88 345 03 00
www.riffonline.com

