INTERNET

Visitekaartje

op het web

1. Wat wil ik eigenlijk?
Vraag jezelf eerst af wat je met een website wilt bereiken en welk publiek je voor ogen hebt. Wil je burgers laten zien hoe het eraan toegaat op een melkveebedrijf? Of wil je je boerderijwinkel promoten?
Bedenk op welke manier je nu al communiceert met
je ‘publiek’. Wat voegt een website extra toe? Het
antwoord op deze vragen helpt je bepalen welke
informatie je op je website kunt zetten en zelfs op
welke manier je je website indeelt en bouwt.

Een mooie website is het visitekaartje van je bedrijf. En

2. Hoe begin ik?

het maken ervan is gemakkelijker dan je denkt, ook als je

Als je een eigen website wilt maken, heb je in elk
geval een domeinnaam nodig. Dat is het internetadres waarop bezoekers je site kunnen vinden. Ook
heb je een internetserviceprovider nodig die de
webpagina’s die je hebt gemaakt op zijn internetserver zet (hosten). Op deze manier kan iedereen je
website bekijken. Vaak kun je zowel de registratie
van de domeinnaam als de webhosting bij hetzelfde
bedrijf regelen, in ruil voor een bepaald bedrag. Dit
varieert per internetprovider tussen de 0,20 eurocent tot 2 euro per maand. Op internet zijn heel veel
binnenlandse en buitenlandse aanbieders te vinden
voor webhosting. Een ruim overzicht vind je op de
website van de Stichting Internet Domeinregistratie
Nederland (SIDN) via www.sidn.nl.

weinig internetervaring hebt. Wat heb je nodig voor het
ontwerpen van een website? De Boerin zet een aantal
handige tips op een rij.
TEKST jorieke van cappellen

3. Aan de slag!
Nu kun je aan de slag met het ‘bouwen’ van je website. Dat kan op meerdere manieren. Je kunt bijvoorbeeld webpagina’s op je computer aanmaken in een
tekstverwerkingsprogramma of met behulp van speciale ontwerpprogramma’s. Dit vereist wel technische
programmeerkennis.
Wil je het jezelf gemakkelijk maken? Op het internet is
veel kant-en-klare en veelal gratis software beschikbaar waarmee je online een complete website kunt
ontwerpen en bijwerken zonder dat je daar veel technische kennis voor nodig hebt. Een goed voorbeeld
hiervan is de vrije weblogsoftware van het publicatieplatform WordPress. Hierbij hoef je niet zelf te worstelen met ingewikkelde programmeercodes, maar kun
je kiezen uit standaard vormen (templates) voor je
webpagina’s. De pagina’s kun je vervolgens eenvoudig vullen met je eigen inhoud en foto’s en direct publiceren. De software van WordPress is als één pakket
gratis te downloaden en sommige internetserviceproviders bieden het direct aan bij hun webhosting.
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4. bezoekers trekken en houden
Je website staat online! Hoe trek je bezoekers naar je website? Door in je webteksten gebruik te maken van trefwoorden die mensen veel gebruiken bij het
zoeken met Google, zorg je ervoor dat je

website hoger in de zoekresultaten van
Google komt te staan en dus eerder gevonden wordt. Maak handig gebruik van
sociale media. Via Facebook en Twitter
stuur je gemakkelijk een berichtje de we-

reld in met een link naar je website. Natuurlijk zorg je regelmatig voor een update van je site met vers nieuws, zodat
mensen ook blijven terugkeren naar
jouw site.

Tip: beveilig je site tegen hackers

Tip: Webwinkel

• Bedenk een complex wachtwoord

Heb je plannen voor een eigen (boerderij)webshop op je site? Het bouwen van
een webwinkel vereist behoorlijke technische kennis, zeker als je de mogelijkheid wilt voor online afrekenen. Een veilig en relatief gemakkelijk alternatief is
het afsluiten van een webwinkelabonnement via bijvoorbeeld www.mijnwinkel.
nl. Je kunt dan gebruikmaken van kanten-klare webwinkelsoftware die je kunt
opmaken in je eigen stijl.

voor het inloggen op je site. Websites
worden het meest gehackt doordat er
te eenvoudige wachtwoorden worden
gebruikt. Gebruik een combinatie van
cijfers, hoofdletters en kleine letters,
zodat het voor een hackcomputer vrijwel onmogelijk wordt om je wachtwoord te kraken.
• Maak je gebruik van een open publicatieplatform zoals WordPress, installeer

beveiligingsupdates dan direct zodra
je een melding krijgt. Verouderde software kan lekken bevatten waardoor
het hackgevaar groter wordt.
• Sluit een contract af met een iets duurdere internetserviceprovider. Deze
providers geven vaak een betere service als je aanklopt voor websiteproblemen. Ga niet in zee met schimmige internetproviders die je alleen per
e-mail kunt bereiken.

Eerst proberen?
Wil je eerst kijken of een website echt iets voor je is
voordat je een domeinnaam en webhosting aanvraagt?
Een van de eenvoudigste manieren om een website geheel gratis te bouwen is via de website www.wordpress.
com. Je maakt een account aan, kiest een vorm en binnen vijf minuten kun je al je eigen tekst publiceren.
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