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WORDPRESS
Wat nog niet zo lang geleden als blogsoftware werd beschouwd, is uitgegroeid tot het Content Management 

Systeem (CMS) bij uitstek: WordPress. Dusdanig dat zelfs bedrijven en overheden dit CMS overwegen voor hun 

nieuwe of bestaande websites. 

De redenen hiervoor zijn veelvuldig: WordPress-websites zijn gebruiksvriendelijk, scoren goed in de zoekmachines, zijn 

schaalbaar en flexibel, en de doorontwikkeling van zo’n site kan vaak met een lager budget dan met andere CMS’en.

Inmiddels barst Nederland uit zijn voegen van de WordPress-bureaus. Vaak concentreren deze zich op de basis: 

WordPress op de server installeren, instellingen configureren, een thema zoeken en wat plugins toevoegen. Voor veel 

zelfstandigen en kleine MKB’ers kan dit een prima oplossing zijn, maar geldt dat ook voor jou? 

Hoe zit het als je een project hebt dat om maximale schaalbaarheid, beveiliging, toegankelijkheid en betrouwbaarheid 

vraagt? Dan ga je niet met zomaar een bureautje in zee. Nee, dan zoek je een ware specialist. En daar zijn er niet 

zoveel van. Met deze whitepaper laten we je zien welke vragen je aan potentiële partners kunt stellen. Je leest welke 

antwoorden wenselijk zijn en welke niet, zodat je hiermee al snel tot een shortlist komt.

HOE ERVAREN ZIJN JULLIE MET WORDPRESS?

In de wereld van WordPress-websites is ervaring 

misschien nog wel belangrijker dan kennis en 

vaardigheden. Practice makes perfect en daarom wil 

je er zeker van zijn dat jouw potentiële developers 

veel hebben gewerkt met verschillende WordPress-

oplossingen. Dat voorkomt dat er kostbare tijd verloren 

gaat aan het zoeken naar de juiste oplossing voor jouw 

specifieke vraagstuk. 

Een van de basisvoorwaarde voor een professioneel 

WordPress-project is in elk geval dat jouw technische 

partner een echte specialist is. Veel webbouwers doen 

WordPress ernaast, omdat ze ook met Joomla, Drupal, 

Magento of SiteCore werken. Daarmee verwatert hun 

focus en is de kans groot dat ze mogelijkheden en 

functionaliteiten over het hoofd zien.

HEBBEN JULLIE VERGELIJKBARE PROJECTEN AFGEROND?

Om te zien of je werkelijk met een ervaren WordPress-

specialist te maken hebt, vraag je naar eerdere 

projecten die op de jouwe lijken. Wat waren de vragen 

en wensen van de opdrachtgever en voor welke 

oplossing zorgde de WordPress-developer? Welke 

raakvlakken zie je en op welke punten verschilt jouw 

project van dat vorige project?

Des te meer het project op het jouwe lijkt qua grootte 

van de organisatie, doelgroep en doelstelling van de 

website, des te groter de kans van slagen is bij jouw 

WordPress project. In het algemeen kun je ook naar 

het aantal afgeronde projecten vragen. Als ondergrens 

zou je vijftig implementaties kunnen aanhouden. Maar 

daarmee ben je er nog niet. Lees verder om te zien aan 

welke voorwaarden een WordPress-specialist nog meer 

dient te voldoen.

MAG IK CONTACT OPNEMEN MET REFERENTIES?

Vooral wanneer het om een groter project gaat, 

kies je niet zomaar een partner. Je wilt kunnen 

verantwoorden dat je (een deel van) het budget in 

de juiste partij hebt gestoken, dus doe je uitgebreid 

onderzoek. En daar hoort praten met eerdere 

opdrachtgevers bij; bedrijven die in het verleden een 

website lieten maken door die ontwikkelaar. Vraag het 

bureau daarom om referenties. 
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Hierbij is het wat minder belangrijk dat je organisaties 

benadert die op de jouwe lijken; zo’n bedrijf of instelling 

kan immers terughoudend met informatie zijn wanneer 

ze een concurrent aan de lijn krijgen. Maar welke 

referenties je ook krijgt, er zijn altijd vragen die jou een 

indicatie geven van hoe de samenwerking met deze 

webbouwer zal zijn:

• Hoe snel werd er op vragen en verzoeken gereageerd?

• In hoeverre hield het WordPress-bureau zich aan de 

gemaakte afspraken?

• Waren er verborgen kosten die aanvankelijk niet 

werden genoemd?

• Hoe verliepen de oplevering en de nazorg?

HOE LANG GAAT HET PROJECT DUREN?

Een serieuze WordPress-partner doet geen beloften die 

hij niet na kan komen. Een ervaren specialist neemt de 

planning eerder ruim dan krap, met een ingebouwde 

marge voor mogelijke tegenslagen. Vraag om de gehele 

projectduur, maar ook om de verschillende mijlpalen 

gedurende het traject. Enkele van die mijlpalen kunnen 

zijn het verkrijgen van inzichten tijdens strategiesessie, 

de presentatie van de stijlrichting, de technische demo 

en vele stappen daar tussenin. 

Gemiddeld genomen is de doorlooptijd voor de realisatie 

van een professionele WordPress website 12 weken.

MAKEN JULLIE DE WORDPRESS-WEBSITE OP MAAT?

Natuurlijk is het met WordPress mogelijk om een 

premium theme te downloaden en enigszins aan te 

passen. Voor veel WordPress-bureaus die de laatste 

jaren als paddestoelen uit de grond zijn geschoten, is dit 

de standaard werkwijze.

Dat een bureau een kant-en-klaar thema installeert 

dat door een ander is gemaakt, is ook wel te 

begrijpen. Het is stukken sneller en goedkoper. Vaak 

gaat het ook om projecten zonder onderhouds- of 

doorontwikkelcontract: zodra de website af is, is het 

project afgerond. Dat een thema op een gegeven 

moment geen updates en support meer biedt, is dan 

jammer voor de klant. Die moet dan maar hopen dat 

de website niet gehackt wordt en zal vroeg of laat een 

nieuwe moeten bestellen. 

Voor een organisatie van jullie omvang is waarschijnlijk 

een oplossing op maat gewenst. Je wilt je niet laten 

beperken door de (on)mogelijkheden van een thema 

dat gemaakt is door een onbekende. Nee, je wilt een 

site die precies aan je wensen voldoet en rekening 

houdt met je groeiambities. Een site die niet het risico 

loopt om ineens uit de lucht te gaan, maar die op de 

achtergrond up-to-date wordt gehouden voor nieuwe 

browser- en WordPress-versies. Met andere woorden: 

je wilt dat de continuïteit en de veiligheid van jouw 

website word gegarandeerd. 

HOE MOBIELVRIENDELIJK WORDT MIJN WEBSITE?

Internetgebruikers grijpen steeds vaker naar hun 

mobiele telefoon om informatie op te zoeken. Van 

alle bezoekers van een gemiddelde website doet zo’n 

30% dat met hun smartphone. Nemen we gebruikers 

met een tablet mee, dan komen we al gauw boven 

de 50% uit. Het mag dan ook geen wonder heten dat 

Google de mobielvriendelijkheid van een site op waarde 

schat. Sterker nog: sinds kort indexeert Google de 

mobiele versies van websites als eerste. Met andere 

woorden loop je bezoekers mis als jouw website niet is 

geoptimaliseerd voor mobiele gebruikers. 

Vraag daarom aan een potentiële WordPress-partner 

hoe deze de mobielvriendelijkheid van jouw website 

garandeert. Wat je niet wilt horen is dat jouw 

WordPress-developer een aparte, mobiele website 

gaat maken. Een mobiele website maken is onnodig 

veel werk, terwijl een responsive of adaptive website 

betrekkelijk eenvoudig is te maken en goedkoper is. 

Een responsive website past zich aan de schermgrootte 

van de gebruiker aan. De zijbalk die je op een 

desktop of laptop ziet, verplaatst zich bijvoorbeeld 

naar beneden wanneer de gebruiker de site op zijn 

smartphone opent, de afbeeldingen worden kleiner 

gemaakt en het navigatiemenu verdwijnt achter een 

uitklapbare ‘hamburger’.

Download hier  

DE COMPLETE WHITEPAPER!

VERDER LEZEN?

https://www.2manydots.nl/
https://www.2manydots.nl/kenniscentrum/gratis-whitepaper-wordpress-specialist/
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Het is sowieso verstandig om te bekijken hoe groot 

het percentage bezoekers is dat een mobiel apparaat 

gebruikt. Is dit percentage hoger dan 40 procent, dan 

is het raadzaam om voor een mobile-first benadering 

te gaan.

IS MIJN WEBSITE UITBREIDBAAR?

Eén van de redenen waarom je voor WordPress kiest is 

de schaalbaarheid: het is relatief eenvoudig om je site 

uit te breiden of te kopiëren naar andere merken of 

talen. Maar niet alle WordPress-partners denken er zo 

over. Sommige bureaus maken van zo’n verzoek gebruik 

om je weer het volle pond in rekening te brengen, 

terwijl er heel wat minder werkzaamheden mee 

gemoeid gaan.

Stel dat je in de nabije toekomst jouw site ook in 

het Duits wilt hebben en enkele jaren later wellicht 

in het Frans. Dezelfde look en feel, maar dan in een 

andere taal. Behalve de kosten voor de professionele 

vertaling, zou de prijs van zo’n ‘kloon’ betrekkelijk laag 

moeten zijn. Leg deze en andere scenario’s aan het 

internetbureau voor om duidelijkheid te krijgen over de 

mogelijkheden en kosten. 

ZIJN JULLIE AVG-PROOF?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

verplicht bedrijven ertoe om zorgvuldig om te gaan met 

persoonsgegevens. Hiermee wil de overheid misbruik van 

persoonsgegevens voorkomen en wil het burgers meer 

grip over hun eigen data geven. Bedrijven die niet aan 

deze wet voldoen, kunnen een boete tot 20 miljoen euro 

van de Autoriteit Persoonsgegevens aan de broek krijgen. 

Een ideale WordPress-partner is bekend met de 

privacy wet- en regelgeving (AVG) en heeft de sites van 

eerdere klanten AVG-proof gemaakt. Ook zorgt zo’n 

internetbureau ervoor dat elk nieuw project aan deze 

wet voldoet. Hoe? Door niet méér persoonlijke gegevens 

van gebruikers te vragen dan nodig is, door deze data 

versleuteld te versturen en beveiligd op te slaan. 

Tip: een datalek kan grote gevolgen hebben voor 

bedrijven. Denk alleen al aan de imagoschade als het 

bericht over een datalek de voorpagina haalt. Het is 

slim om te vragen of jouw internetbureau in dergelijke 

situaties ondersteuning biedt en hier verzekerd is 

(een aansprakelijkheidsverzekering is doorgaans niet 

dekkend).

HOE GAAN JULLIE OM MET MIJN DATA?

De bestanden van de website en de databases met 

daarin persoonsgegevens en mogelijk gevoelige 

bedrijfsinformatie dienen op een veilige plek te staan. 

Heeft jouw internetbureau zelf een server of vertrouwt 

deze liever op de expertise van een gespecialiseerde 

hosting-partner?

Vraag, in het geval van externe hosting, waar de 

datacenters staan. Voor de laadsnelheid van de website 

en de vindbaarheid in zoekmachines is het wenselijk dat 

jouw server zo dicht mogelijk bij je doelgroep staat. Dus 

als je bezoekers vooral Nederlanders zijn, dan wil je dat 

de server in Nederland staat.

HOE REGELEN JULLIE DE BEVEILIGING?

In tijden waarin mensen hun halve leven online hebben 

staan, is een digitale inbraak een reëel gevaar. Niet 

alleen voor overheden en veiligheidsdiensten, want ook 

bedrijven, onderwijsinstellingen en burgers zijn steeds 

vaker slachtoffer. 

Om je een beeld te geven van dit probleem: 

2manydots is geen multinational en ook geen bank 

of overheidsinstelling. We zijn een echte WordPress-

specialist en daar valt weinig te halen voor een 

cybercrimineel, zou je zeggen. Toch worden we zo’n 

honderd keer per dag aangevallen! Gelukkig hebben 

we strenge veiligheidsmaatregelen genomen die 

ervoor zorgen dat onze gegevens en die van onze 

opdrachtgevers achter slot en grendel blijven.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Bij het zoeken naar een WordPress-partner zul 

je dan ook willen weten hoe deze specialist jou 

tegen hackers gaat beschermen. En dan hebben 

we het niet alleen over brute force attacks waarbij 

geautomatiseerde systemen willekeurige combinaties 

van gebruikersnamen en wachtwoorden uitproberen of 

verouderde software opsporen. Ook DDoS-aanvallen die 

als doel hebben jouw server plat te leggen zijn een reëel 

gevaar. Vraag daarom hoe jouw WordPress-partner 

jouw website beschermt tegen inbraken en aanvallen. 

MAKEN JULLIE REGELMATIG BACKUPS?

Mocht je website toch worden gehackt, verwijder je 

per ongeluk een database of is er een plugin die een 

foutmelding veroorzaakt, dan is het belangrijk dat je 

een eerdere versie van de site kunt terugzetten. Door 

bijvoorbeeld dagelijks een backup van je site te laten 

maken, dek je jezelf in tegen dergelijke situaties. Ook als 

je pas enkele dagen later ontdekt dat er iets niet naar 

behoren werkt, kun je dan naar een versie van de site 

teruggaan die het nog wél prima deed.

En, niet onbelangrijk, verzeker jezelf ervan dat jouw 

WordPress-specialist jou snel kan helpen om een 

backup te activeren, indien nodig. Ook als dit midden in 

het weekend of op een feestdag moet gebeuren. Vraag 

dus hoe vaak een backup wordt gemaakt, hoe je zo’n 

backup weer terugzet en naar de bereikbaarheid van 

het internetbureau in geval van storingen.

VERZORGEN JULLIE PERIODIEK ONDERHOUD?

Zoek naar een partner die zijn opdrachtgevers niet als 

eenmalige projecten behandelt. In feite is een website 

nooit af: er zullen steeds updates nodig zijn en dan 

nog zal er af en toe iets kapot gaan. Maar ook als jullie 

als bedrijf ontwikkelen zullen er veranderingen nodig 

zijn aan de website. Hoe dan ook, met een WordPress-

specialist die ook ná de oplevering jullie website-partner 

blijft, is dat geen probleem. 

Vraag dan ook of een onderhouds- of 

doorontwikkelcontract nodig is en wat zo’n contract 

precies inhoudt. Het is in elk geval belangrijk dat 

jullie WordPress-partner de omgeving regelmatig –bij 

voorkeur wekelijks– updatet. Wanneer een plugin niet 

langer wordt doorontwikkeld of ondersteund door 

de maker, is het zaak dat jouw WordPress-specialist 

proactief een alternatief aandraagt (en daarover 

adviseert).  

PRAAT EENS MET EEN SPECIALIST

Als je de bovenstaande vragen aan jouw lijst met 

potentiële partners stelt, zul je zien dat er enkele 

bureaus afvallen. Misschien omdat ze geen duidelijk 

antwoord geven of er gevoelsmatig omheen draaien. 

Dat is niet erg; het helpt jou alleen maar om de selectie 

aan te scherpen. Uiteindelijk krijg je een shortlist met 

WordPress-bureaus die de klappen van de zweep 

kennen en die niet terugdeinzen voor jouw project.

WordPress-sites bouwen is iets wat wij van 

2manydots al ruim 10 jaar doen. Onze focus 

ligt volledig op WordPress, waardoor wij alle 

uithoeken van dit CMS kennen. We bouwen 

sites op maat en ontwikkelen, indien nodig, zelf 

plugins. Op die manier halen we het meeste uit 

WordPress, zonder concessies te doen op de 

gebruiksvriendelijkheid en de flexibiliteit.

Benieuwd hoe een echte WordPress-specialist te 

werk gaat? Wij van 2manydots verrassen je graag. 

Dus neem eens contact op om de mogelijkheden te 

bespreken. Kies zelf een gaatje in onze agenda voor een 

vrijblijvende 20-minuten call.

https://hs.2manydots.nl/maak-afspraak


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  


