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WEBSITE-BRIEFING TEMPLATE
Om een nieuwe website te laten bouwen, biedt een briefing een ideaal uitgangspunt. Met een website-briefing 

geef je potentiële bureau’s de achtergrond en context die hen helpen om jouw wensen te begrijpen. Daarnaast 

schept het de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking omdat het duidelijk maakt wat je in een online 

partner zoekt. 

Uiteindelijk is zo’n website-briefing bedoeld om de match met een internetbureau te polsen, vóórdat je eventueel de 

kennismakingsfase en uiteindelijk de beslissingsfase in gaat. Idealiter maak je een shortlist van drie bureaus waar je 

de website-briefing naartoe stuurt.

UITLEG EN VOORBEELDEN
Hoe beter je website-briefing is, des te beter wordt de samenwerking met het bureau en het uiteindelijke 

resultaat. Wij hebben deze whitepaper gemaakt om jou te helpen een (bijna) perfecte website-briefing of 

projectplan op te stellen. 

Wellicht heb je onze checklist voor een website-briefing al eerder gedownload. Daarin zie je welke items in 

een website-briefing horen. In deze whitepaper gaan we een stukje verder door er uitleg bij te bieden. Als 

internetbureau geven we je tips over hetgeen wij graag lezen in een briefing, aangevuld met voorbeelden die je vrij 

mag kopiëren en aanpassen. 

De ideale website-briefing zoals wij die voor ons zien, bestaat uit zes onderdelen of hoofdstukken – van inleiding tot 

budgetindicatie. In deze whitepaper gaan we ze stuk voor stuk bij langs, waardoor je van begin tot eind een leidraad 

hebt voor het opstellen van jouw website-briefing. 

Alle voorbeelden in dit document zijn in één 

word-document gebundeld te downloaden zodat 

je het makkelijk kan herschrijven. Wel zo handig!

https://www.2manydots.nl/kenniscentrum/website-briefing-schrijven-checklist
https://hubs.ly/H0lBnL-0
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INLEIDING
BESCHRIJVING ORGANISATIE

Hoe en wanneer is jullie bedrijf of organisatie ontstaan? Hoeveel werknemers en vestigingen zijn er? Hou het kort en 

bondig; het is geen verkooppraatje maar een presentatie van jouw organisatie aan een mogelijke partner. 

Voorbeeld

Wij startten in 2009 als parkeerbedrijf in de omgeving van Eindhoven Airport en groeiden daarbij al snel uit 

naar 6 fulltime en 8 parttime medewerkers. In 2014 openden wij een parkeerterrein bij Schiphol en in 2017 

kwam daar een parkeergarage in het centrum van Tilburg bij. Vandaag de dag werken er ruim 45 mensen bij 

ons en draaien we een omzet van meer dan 5 miljoen per jaar.

MARKT EN DOELGROEP

Vertel over de markt waarin je actief bent en vermeld de laatste ontwikkelingen en trends, waar mogelijk toegespitst 

op het online gedrag. Definieer hier ook je doelgroepen, gerangschikt op prioriteit. 

Voorbeeld

Wij richten ons tot de 30% van de Nederlandse mannen tussen de 30 en 50 jaar oud die zeggen dat ze ooit een 

boek willen schrijven. Alhoewel steeds meer van hen zich beseffen dat zelf een boek uitgeven steeds makkelijker 

wordt, is het nog niet laagdrempelig genoeg. Ons platform neemt de meeste nadelen weg; de doelgroep kan 

zich hierdoor volledig focussen op het schrijven. Naast auteurs richten we ons secundair tot ghost-writers. 

HUIDIGE SITUATIE

Hoogstwaarschijnlijk heb je al een website. Vertel hier over de huidige situatie: wanneer hij is gemaakt, hoeveel 

updates er zijn geweest, een indicatie van het aantal bezoekers en het huidige conversiepercentage (indien van 

toepassing), ervaringen met het beheer ervan en eventueel de relatie met jullie vorige internetbureau.

Voorbeeld

Onze huidige website is in 2011 in HTML gemaakt en heeft in 2016 een update gekregen naar WordPress, met 

minimale cosmetische wijzigingen. Omdat we een nieuwe huisstijl (waaronder een nieuw logo) krijgen, is het 

tijd voor een nieuwe website in dezelfde stijl. Onze bezoekersaantallen zijn sinds 2011 gegroeid van gemiddeld 

50 unieke bezoekers per dag naar zo’n 220 per dag in 2019. We zouden graag naar 400 unieke, organische 

bezoekers per dag willen groeien binnen een jaar.
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STERKE PUNTEN 

Waar staan jullie om bekend? Waar zijn jullie als organisatie goed in? Hoe is dit zichtbaar op jullie huidige website? 

Vermeld in deze alinea wat goed werkt aan jullie website en in welke mate deze aansluit op jullie online proces. Dat is 

een goed vertrekpunt voor de ontwikkeling van de nieuwe site(s).

Voorbeeld

Als cateraar zijn wij al 30 jaar een begrip in de regio ‘s-Hertogenbosch. Onze website biedt geïnteresseerden alle 

mogelijke informatie over de arrangementen, gerechten, het team en de mogelijke extra’s. Ons telefoonnummer 

is ook duidelijk zichtbaar. Onze website speelt een belangrijke rol in het offerte-aanvraagproces en het vinden 

van nieuwe leads.

VERBETERPUNTEN

Is jullie huidige site te traag, is hij niet gebruiksvriendelijk, of ontbreekt het aan functionaliteiten? Laat in deze 

paragraaf weten wat jij denkt dat er beter kan. Hoe je dat precies vóór je ziet, kun je verderop in de website-briefing 

formuleren.

Voorbeeld

Bezoekers bellen ons nog te vaak met vragen die de website beantwoordt, dus wij willen de navigatiestructuur 

onder handen nemen om deze antwoorden beter toegankelijk te maken. Ook lijken bezoekers liever contact op 

te nemen via het contactformulier, maar lijkt dat formulier moeilijk te vinden. Ook van onze kant moeten wij 

beter bovenop de binnenkomende aanvragen zitten.

DOELSTELLINGEN EN AMBITIES 

Succes is niet iets wat bij toeval ontstaat; in de meeste gevallen zit er een degelijk plan achter. Wat is jullie stip op de 

horizon, waar willen jullie koers heen zetten? Welke doelstellingen hebben jullie gesteld voor de komende 2-5 jaar? 

Spits deze, indien mogelijk, zoveel mogelijk toe op jullie online activiteiten. Zorg er ook voor dat je doelstellingen 

SMART zijn: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, 

tijdgebonden. 

 

Voorbeeld

• Conversie: gebruiksvriendelijkheid optimaliseren. In maximaal 3 stappen 

 naar een conversiepunt zoals offerte-aanvraag, inschrijving, download, etc. 

• Gebruiksvriendelijkheid: gebruikers moeten binnen maximaal 4 kliks antwoord op hun vraag kunnen vinden
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UITGANGSPUNTEN
STIJLRICHTING EN ONTWERP

Bezitten jullie een document met jullie stijlregels? Dan is het logisch dat jullie deze huisstijl op de nieuwe website(s) willen 

toepassen. Eventuele opmerkingen hierover kun je in deze alinea kwijt. Het eigenlijke huisstijldocument kun je als bijlage 

bij de website-briefing doen. Naast de stijlregels zien we altijd graag een 3-5 tal voorbeeldwebsites die jullie aanspreken.

Voorbeeld

Onze organisatie vereist het gebruik van een huisstijlhandboek (zie bijlage) waar de nieuwe website aan dient te voldoen. 

VOORBEELD URL MOTIVATIE

www.voorbeeld1.nl stijl van de navigatiebalk

www.voorbeeld2.nl indeling homepage

www.voorbeeld3.nl groot lettertype, schermvullende foto’s, buttons

BEHEER EN BEHEERDERSROLLEN

Heb je al een website en ervaar je problemen bij het beheren ervan? Een nieuwe website biedt een gouden kans 

om hier wat aan te doen. Vertel een potentiële partner wat je ideeën zijn over het beheer van de content. Wie 

mag content plaatsen en welke niveaus of rollen van beheerders zie je voor je? Zijn er daarnaast medewerkers die 

instellingen van de website mogen wijzigen?

Voorbeeld

Wij bestaan uit een hoofdkantoor en drie lokale vestigingen. De website en al zijn instellingen worden door 

enkele medewerkers in het hoofdkantoor beheerd, maar de werknemers van de afzonderlijke vestigingen 

gaan de content leveren. Deze moeten zij als ‘drafts’ klaarzetten, waarna één van de medewerkers op het 

hoofdkantoor de content redigeert en publiceert.

VINDBAARHEID IN ZOEKMACHINES

Door middel van Search Engine Optimization (SEO) wordt jouw website beter vindbaar in zoekmachines als Google. 

Is online vindbaarheid voor jullie belangrijk? Wil je deze zoekmachineoptimalisatie door het internetbureau laten 

uitvoeren of is dat niet nodig? Wil je zelf de mogelijkheid hebben om SEO-optimalisaties toe te passen? 

Voorbeeld

Wij zijn bekend met de concepten van inbound marketing en willen content publiceren die goed door Google 

wordt geïndexeerd. SEO past daardoor in onze strategie en wij hebben de kennis daarvoor in huis. Daarom 

willen wij alle bestaande en toekomstige content (pagina’s en blogposts) zelf kunnen optimaliseren. Ook vinden 

wij het belangrijk dat na het live gaan onze posities in Google behouden blijven.Download hier  

DE COMPLETE WHITEPAPER!

VERDER LEZEN?

https://www.2manydots.nl/
https://www.2manydots.nl/kenniscentrum/website-briefing-whitepaper-met-voorbeelden-en-template/
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LAADSNELHEID

Over het algemeen zijn websitebezoekers ongeduldig: als ze de gewenste informatie niet snel kunnen vinden, 

bijvoorbeeld omdat de website te langzaam laadt, is de kans groot dat ze afhaken. Net als bezoekers waardeert 

Google een snelle website. In hoeverre heeft de snelheid van jullie nieuwe website prioriteit? Je mag er in de basis van 

uitgaan dat de nieuwe website snel genoeg is volgens moderne standaarden. Maar je hebt snel en je hebt supersnel!

Voorbeeld

Niet alleen moet alle informatie op de site binnen maximaal 4 kliks te bereiken zijn, ook dient de laadsnelheid 

beter dan gemiddeld te zijn. Zo willen wij de gebruiker een positieve ervaring bieden, die hem of haar uitnodigt 

om in de toekomst terug te keren. Wij zijn ons ervan bewust dat een hoge laadsnelheid ook een positieve 

invloed op de rankings in zoekmachines heeft en daarmee ook bereid hier extra in te investeren. 

BEVEILIGING

Inlichtingendiensten, buitenlandse bedrijven en onafhankelijk opererende hackers zijn constant bezig om lekken in 

websites te ‘testen’. Daar kunnen ook partijen waar op het oog niets te halen valt slachtoffer van worden. Beschrijf in 

deze alinea wat de gevoelige punten van jullie website zijn en hoe jullie de beveiliging voor jullie zien. 

Voorbeeld

Wanneer cliënten hun gegevens in het contactformulier invullen, willen we dat die veilig bewaard blijven; 

niet alleen om de privacy en gemoedsrust van onze cliënten te waarborgen, maar ook om hoge boetes te 

voorkomen. Ook vinden we het belangrijk dat er dagelijks een back-up van de site wordt gemaakt en dat 

onze internetpartner deze urgent terug kan zetten, indien nodig. In de basis vertrouwen we erop dat jullie als 

specialist zorg dragen voor een veilige website.

CROSS-BROWSER ONDERSTEUNING

Met welke browsers bekijken jullie bezoekers de huidige website? Natuurlijk zijn Chrome en Firefox populair, maar 

het zijn lang niet de enige browsers die mensen gebruiken. Hoe belangrijk is het voor je dat jouw websites in alle 

(populaire) browsers er hetzelfde uitziet? Zijn er nog verouderde webbrowsers waar we rekening mee moeten 

houden of waarop getest moet worden?

Voorbeeld

Uit onze statistieken van Google Analytics blijkt dat 60% van de bezoekers Google Chrome gebruikt, terwijl 

Safari met 23% op een stevige tweede plaats staat. Er komen minimale bezoekersaantallen via Firefox en 

Microsoft Edge. Wij vinden het belangrijk dat de nieuwe site er in de meeste gebruikte browsers identiek uitziet. 

Een belangrijke doelgroep van ons, namelijk onderwijsinstellingen, zorgen voor een uitdaging: zij werken nog 

veelal op het verouderde Internet Explorer 8.
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ONLINE MARKETING

Als het voor jullie website belangrijk is om meer bezoekers te trekken, kan het interessant zijn om niet alleen aan 

zoekmachineoptimalisatie (SEO) te doen. Via campagnes op bijvoorbeeld Linkedin of Facebook kunnen jullie de juiste 

doelgroep targeten en zo nieuwe leads binnenhalen. Ook adverteren in Google kan zeer interessant zijn. Hoe beter de 

campagnes zijn ingesteld, des te minder je uiteindelijk per lead betaalt. Daarom besteden website-eigenaren dit vaak 

uit aan specialisten. 

Voorbeeld

Van tijd tot tijd willen wij een campagne in de social media opzetten om onze naamsbekendheid te vergroten en 

om meer offerte-aanvragen te genereren. Wij hebben hier eerder mee geëxperimenteerd op Facebook, maar de 

resultaten vielen tegen. We zoeken een ervaren partij die ons kan adviseren over de beste social media-kanalen 

hiervoor en die onze doelgroep relatief voordelig kan bereiken.

RESPONSIVE

Mobiel internet heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Meer dan de helft van de internetgebruikers is 

online via een smartphone of tablet, en de laptop- en desktopbezoeken verliezen snel hun aandeel. Geen wonder dat 

er zo vaak wordt gesproken over mobile-first: in de ontwerpfase eerst aan gebruikers met mobiele apparaten denken, 

en daarná pas een desktop-versie van de site maken. Maar niet voor elke website is dat relevant of wenselijk. Hoe 

zit dat bij jullie? Standaard leven wij een site die zich continu aanpast aan de schermgroottes, maar er zijn meerdere 

oplossingen te bedenken. Wellicht moet de site zelfs helemaal mobile-first zijn?

Voorbeeld

Wij merken dat een groeiend percentage bezoekers (nu meer dan 50%) onze website met een mobiel apparaat 

bezoekt. Wij willen daarom een mobile-first aanpak, waarbij ook een nieuwe website-structuur past om de 

populairste functies makkelijk bereikbaar te maken. 

BEHEER, ONDERHOUD EN SUPPORT

Een website vergt constant onderhoud om de veiligheid en snelheid en functionaliteiten ervan te optimaliseren. 

Kies je voor een WordPress-website, dan moet er ook kritisch worden gekeken naar de gebruikte plug-ins. Om je te 

ontzorgen, kan het internetbureau deze zaken voor je regelen. Hoe zie je het onderhoud voor je? Wat wil jij beheren 

en wat laat je liever aan het bureau over? Hoe zie je de support voor je?

Voorbeeld

Wij hebben graag dat het internetbureau de beveiliging regelt, instellingen beheert en ons, waar nodig, aanraadt 

om naar een uitgebreider pakket over te stappen. Ook willen wij graag ontzorgd worden op het gebied van 

updates, omdat wij hiervoor de technische kennis niet in huis hebben. We vinden het prettig om telefonisch direct 

antwoord op onze vragen te krijgen. Bij storingen hebben we graag binnen 24 uur een oplossing.
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TECHNISCH FUNCTIONELE EISEN
NETWERK VAN WEBSITES

Dit hoeft maar een korte alinea te zijn als je één website wilt laten bouwen. Maar sommige opdrachtgevers hebben 

behoefte aan een netwerk van websites. In dat geval zijn er mogelijk specifieke oplossingen nodig. Leg hier uit om 

hoeveel websites dit project gaat.

Voorbeeld

Aanvankelijk willen wij de overkoepelende website van ons merk (www.website.nl) laten vernieuwen. Voor 

onze vestigingen in de vier grootste steden willen wij vier sub-websites (www.website.nl/amsterdam) met een 

identiek design (maar verschillende content). Met het oog op nieuw te openen vestigingen willen wij dat het 

mogelijk is om een vijfde, zesde, enz. website voor een vestiging te maken.

MEERTALIGHEID

In welke taal of talen willen jullie de website aanbieden? Mochten jullie later willen uitbreiden naar meerdere talen-

versies, vermeld dat dan ook.

Voorbeeld

Net als de huidige website moet de nieuwe site in het Nederlands en het Engels zijn. Binnen enkele jaren willen 

wij daar Duits en Frans aan toevoegen. Daarom moet het design hier rekening mee houden (meer vlaggetjes).

TOEGANKELIJKHEID VOOR GEBRUIKERS MET BEPERKING

Ongeveer 20% van de bevolking heeft een vorm van lichamelijke of geestelijke beperking die het moeilijk maakt om 

sommige websites te lezen. Als het jouw doel is om een zo’n breed mogelijke deel van de bevolking aan te spreken, 

is het raadzaam om met deze beperkingen rekening te houden. Zo zou je bijvoorbeeld de WCAG-richtlijnen voor 

digitale toegankelijkheid (dit is voor overheden zelfs verplicht) kunnen volgen door een hoger contrast, teksten op 

B1-niveau en ondertitelde video’s aan te bieden.

Voorbeeld

Wij zijn actief in de B2B. Bij onze klanten werken in sommige gevallen met mensen met beperkingen, vooral 

op visueel gebied. Graag zouden wij met onze nieuwe website hier rekening mee houden. Als het budgettair 

haalbaar is om de WCAG-richtlijnen op A-niveau toe te passen, vinden wij dit interessant i.v.m. de certificering 

van de Stichting Drempelvrij. Mocht dit zeer kostbaar zijn dan is een tussenoplossing wellicht voldoende, 

bijvoorbeeld een functie voor een hoger kleurcontrast en een voorleesfunctie.
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CONTENTMIGRATIE

Als je de huidige website een facelift wilt geven, is de kans groot dat je (een deel van) de content wilt migreren. Laat 

in dit gedeelte van jouw website-briefing in grote lijnen weten wat de bedoeling is.

Voorbeeld

Wij willen alle bestaande blogposts van onze huidige website, inclusief auteur en publicatiedatum, migreren 

naar de nieuwe website. Omdat we de paginastructuur opnieuw willen bekijken en vaststellen, willen wij 

voor de statische pagina’s nieuwe content creëren. Dat gaat onze tekstschrijver voor ons doen, dus de kans is 

groot dat hij bij één van de eerste meetings zal aanschuiven. Kunnen jullie ons adviseren over welke aspecten 

belangrijk zijn bij een contentmigratie en waar we zoal rekening mee moeten houden?

KOPPELINGEN

Jullie maken ongetwijfeld gebruik van een softwareoplossing voor het registreren van klanten en het bijhouden 

van de contactmomenten. Zo’n CRM is een goed voorbeeld van een systeem dat van een directe koppeling met de 

website kan profiteren. Zo komen leads uit webformulieren direct op de juiste plaats in het CRM-systeem terecht. 

Op welke manier kan een goed ontworpen website jullie werk uit handen nemen?

Voorbeeld

Wij maken gebruik van projectmanagement- en CRM-systeem Teamleader. Wanneer bezoekers hun 

contactgegevens op de site achterlaten, zouden we die graag automatisch in Teamleader laten zetten, zodat 

onze sales-afdeling dit niet handmatig hoeft te doen.
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PRESENTATIE-EISEN
VORM EN INHOUD 

Je schrijft deze briefing met het idee om meerdere internetbureaus met elkaar te vergelijken. Dat is het makkelijkst 

als de presentaties vergelijkbaar zijn qua structuur en inhoud. Schep hierover duidelijke verwachtingen. In hoeverre 

de webdesigner hierop let, is een goede indicator van de werkrelatie die jullie kunnen verwachten. Uiteindelijk wil je, 

als je alle voorstellen hebt ontvangen, appels met appels kunnen vergelijken.   

Voorbeeld

Op basis van deze briefing vragen wij jullie een presentatie voor te bereiden die u op 20 februari aan ons 

presenteert. Wij stellen de volgende structuur voor:

1. Korte introductie bureau

2. Voorbeelden/cases van vergelijkbare projecten

3. Plan van aanpak voor ons project

4. Proces

5. Planning en budgetindicatie

Wij moedigen jullie aan om pro-actief mee te denken en vanuit eigen visie en ervaring deze briefing 

te interpreteren. Als dit betekent dat jullie voor een andere opzet zouden kiezen voor de indeling of de 

functionaliteiten van de website, dan staan wij daar zeker voor open. Wij verwachten dat jullie tijd en aandacht 

besteden aan de te geven presentatie met als doel het binnenhalen van de uiteindelijke opdracht en het 

aangaan van een langdurige samenwerking.

LOCATIE 

Waar wensen jullie de kennismakingsgesprekken te voeren en de presentaties te zien? Als je hiervoor een geschikte 

vergaderruimte op kantoor hebt, perfect. Als je liever langskomt bij het internetbureau om een beeld te krijgen van 

het bedrijf, stel dan gerust voor om het op locatie bij de opdrachtnemer te houden. Een alternatief is een centrale 

locatie, bijvoorbeeld een vergaderzaal in een wegrestaurant. Sommige bureaus vinden het prettiger als je naar hen 

toe komt. Zo hebben ze meer controle op de presentatie.

Voorbeeld

Om jullie een goed beeld te geven van onze organisatie, nodigen wij jullie graag bij ons op kantoor uit voor een 

kennismakingsgesprek en presentatie. Koffie en presentatiescherm zijn uiteraard aanwezig. Laten jullie weten of 

jullie verder nog iets nodig hebben?

TIJDSDUUR

Je hebt hierboven al een verwachting geschept over de vorm van de presentatie en de locatie. Laat ook weten 

hoeveel tijd deze in beslag mag nemen. 
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Voorbeeld

Na een korte rondleiding 30 minuten door ons hoofdkantoor, horen wij graag welke eerdere, vergelijkbare 

projecten jullie hebben volbracht. In maximaal 30 minuten zien wij vervolgens graag hoe jullie ons project 

aan zouden pakken en welke van jullie specialiteiten en ervaringen hierbij aansluiten. Een design-schets is 

in dit stadium nog niet relevant. We voorzien een totale tijdsduur van anderhalf uur voor de rondleiding en 

presentatie, met een aanvullende 30 minuten voor eventuele vragen. 

BESLISSERS 

Wie maakt de uiteindelijke beslissing over een samenwerking met het internetbureau? Is deze beslissingsbevoegde 

aanwezig bij de presentatie? Wie zullen er nog meer bij het kennismakingsgesprek zitten? Door dit van tevoren aan 

te geven, bied je het bureau de kans om zich goed voor te bereiden. 

Voorbeeld

Bij de presentatie zullen van onze kant de volgende personen aanwezig zijn: 

1. Dhr. John van der Velde (algemeen directeur)

2. Mw. Marianne Penninkhof (marketingmanager)

3. Mw. Dionne ‘t Hart (IT-manager)

PLANNING
BESLISSINGSTRAJECT 

Het internetbureau gaat tijd en moeite steken in de presentatie. Het is daarom wel zo netjes om het bureau te laten 

weten waar het aan toe is. Dus met hoeveel bureaus ben je in gesprek en hoeveel denk je uiteindelijk langs te laten 

komen voor een presentatie?

Voorbeeld

In totaal hebben drie internetbureaus deze website-briefing ontvangen. Op basis van de reacties komen er dus 

maximaal drie bureaus langs voor de kennismaking en presentatie.

SELECTIECRITERIA

Er zullen enkele aandachtspunten zijn waar je extra op let, niet alleen tijdens de presentatie en de beslissingsfase, 

maar gedurende het hele project. Welke zijn dat voor jullie organisatie?

Voorbeeld

Wij maken onze keuze op basis van de volgende selectiecriteria, in volgorde van belang:

1.  Visie op het project 

2.  Ervaring met soortgelijke opdrachtgevers 

3.  Aanpak 

4.  Prijsstelling 
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PROJECTPLANNING 

Tot nu toe kan een internetbureau een goede match met jullie briefing voelen. Maar hoe zit het met de tijdspanne? 

Is die realistisch? Schets daarom een overzicht van de verschillende mijlpalen en de bijbehorende deadlines om de 

verwachtingen te managen. 

Voorbeeld

November 2019 Pitch-presentaties internetbureaus

December 2019 Keuze voor definitieve partner; akkoord offerte

Januari–maart 2020 Ontwikkeling website

April 2020 Aanleveren content

Mei 2020 Testen en aanpassen

Juni 2020 Website live

BUDGETINDICATIE
BUDGET VOOR PROJECT

Het aanvankelijke project is natuurlijk de ontwikkeling van de nieuwe site(s). Daar komt een strategie bij kijken, het 

eigenlijke design, development door programmeurs en uitgebreid testen. Welk budget maken jullie daarvoor vrij?

Voorbeeld

Er is een globaal budget beschikbaar voor de realisatie van de nieuwe website van € 25.000,–. Dit is exclusief het 

schrijven van de webteksten, fotografie en het plaatsen van de content.

BUDGET VOOR OPTIMALISATIE 

Al lijkt een site bij oplevering helemaal perfect en werkt hij als een goed geöliede machine, het loont vaak om na 

livegang te testen. Een call-to-action van plaats veranderen kan zomaar tot een hoger percentage offerte-aanvragen 

leiden. Je komt daar vaak pas achter in een doorontwikkeltraject, dat samengevat neerkomt op: meten en verbeteren.

Voorbeeld

Wij hebben geen specifiek budget opzij gezet voor optimalisatie, maar zijn ons bewust van het belang hiervan. 

Wij staan open voor elk redelijk voorstel.
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BUDGET VOOR ONLINE MARKETING

Als je site eenmaal staat, biedt dat geen garantie op bezoekers. Natuurlijk helpt het als je bij de uitgangspunten 

(zie eerder in deze whitepaper) aangaf dat vindbaarheid in zoekmachines een aandachtspunt was. Maar met 

bijvoorbeeld campagnes in de social media of in Google Ads geef je jouw site vanaf de lancering een boost in 

bezoekers. Dus welk maandelijks of jaarlijks budget hebben jullie hiervoor beschikbaar?

Voorbeeld

Online marketing is iets dat wij óf intern gaan aanpakken, óf willen uitbesteden aan een ervaren 

internetmarketingbureau. In het laatste geval vinden wij het belangrijk om een intensief contact met jullie te 

hebben, waarbij we inzicht in de data en conversies krijgen.

TOT SLOT
Ondanks dat je veel tijd in een complete website-briefing steekt, kan het zijn dat er voor het internetbureau nog 

zaken onduidelijk zijn. Een goede manier om je website-briefing af te sluiten, is daarom door de mogelijkheid 

te bieden vragen te stellen. Om een level playing field te creëren voor alle uitgenodigde internetbureaus, is het 

verstandig om de vragen en de antwoorden daarop ook te bundelen en onder de bureaus te verspreiden.

Voorbeeld

Zijn er onduidelijkheden of wens je aanvullende vragen? Stel deze uiterlijk vóór 25 oktober via e-mail aan Jan 

Jansen (jan.jansen@voorbeeld.nl). We bundelen alle vragen en antwoorden en koppelen ze daarna terug aan 

alle bureau’s.

AAN DE SLAG!
Met deze whitepaper heb je een compleet overzicht van wat er in een complete website-briefing hoort. Hiermee 

maak je het jezelf makkelijk om internetbureaus onderling te vergelijken. 

Is de eerste versie van jouw briefing af, maar wil je zeker weten of hij compleet is? Wij checken met plezier of jouw 

document de gewenste boodschap overbrengt. Stuur hem naar mike.lelieveld@2manydots.nl en ontvang snel 

feedback van een ervaren internet marketing specialist met ruim 15 jaar ervaring.

mike.lelieveld@2manydots.nl


SPECIALIST IN CONVERTERENDE 
WORDPRESS-WEBSITES

FULL-SERVICE INTERNETMARKETING BUREAU

Voor middelgrote tot grote bedrijven zijn wij de 

full-service partner op het gebied van online. 

2manydots ontwerpt websites, ontwikkelt 

maatwerkoplossingen, stippelt je online 

strategie uit en zorgt ervoor dat jouw doelgroep

jou feilloos vindt.

TOP #3 WORDPRESS-BUREAU VAN NEDERLAND

Een markt die constant in beweging is, vraagt om websites 

die flexibel zijn. Daarom zijn we ons in WordPress gaan 

specialiseren. Niet voor niets is WordPress het populairste 

website-platform ter wereld. Inmiddels durven we het 

met zekerheid te stellen: 2manydots behoort tot de 

Nederlandse top 3 van WordPress-bureaus.

Naar Website  

https://www.2manydots.nl/

