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KIES HET JUISTE PLATFORM
VOOR EEN NIEUWE WEBSITE
Het laten bouwen van een nieuwe site gaat niet over één nacht ijs. Wanneer jullie eenmaal de keuze hebben
gemaakt om voor een nieuwe website te gaan, kun je starten met het maken van een website briefing. Zo staan
alle eisen en wensen op een rijtje. Jullie hebben misschien al een idee hoe de huisstijl eruit moet komen te zien
of welke functionaliteiten de website moet krijgen. Maar hoe dan verder? De volgende stap is het uitzoeken welk
contentmanagementsysteem (CMS) past bij jullie eisen en huidige situatie.
Met de CMS keuzehulp helpen we jullie op weg naar de keuze van het juiste platform. De beste optie is voor iedereen
anders; laat je dus adviseren door een professional.

WAT IS EEN CMS?

VOORBEELDEN VAN CMS PLATFORMEN

Een contentmanagementsysteem is een

Een aantal voorbeelden van contentmanagement-

softwaretoepassing die het mogelijk maakt om, relatief

systemen (CMS) voor websites zijn WordPress,

gemakkelijk, content op het internet te publiceren. Zo

Drupal, Joomla, Craft, Sitecore, Umbraco, TYPO3 en

worden platte teksten, in een backend of admin-login

Sitefinity. Willen jullie een betaalsysteem op de website

van een platform, weergegeven in een goede lay-out

verwerken, dan zijn andere systemen van toepassing.

op de bijbehorende website. Dit is de basis van jullie

De meeste webshops draaien op WooCommerce

nieuwe website.

(onderdeel van WordPress), Shopify, Magento of
Contao.

Een CMS is voornamelijk van belang voor websites
waaraan regelmatig gewerkt wordt en waarvan de

WORDPRESS

inhoud steeds aangepast wordt. De inhoud wordt in een

WordPress is ooit ontworpen als een blogsysteem.

vaste lay-out, idealiter in de huisstijl, gepresenteerd aan

Tegenwoordig biedt WordPress allerlei thema’s

websitebezoekers. De mogelijkheden zijn eindeloos met

en plug-ins om de basisinstallatie uit te breiden.

maatwerk, maar ook met standaard thema’s en plug-

Deze extensies maken het mogelijk om de software

ins. Veruit de meeste bedrijven gebruiken tegenwoordig

te upgraden naar een compleet functionerend

een CMS voor hun website.

contentmanagementsysteem. WordPress kan daardoor
gebruikt worden met standaardoplossingen, maar ook

WAAROM IS HET BELANGRIJK?

met maatwerk is heel veel mogelijk.

Het kiezen van een CMS is een belangrijke keuze in het
proces naar een nieuwe website. Je kunt het vergelijken

WooCommerce is een plug-in van WordPress, en

met de motor van de website. Kiezen jullie namelijk voor

uitgegroeid tot een compleet systeem speciaal voor

een specifiek platform, dan kan het lastig zijn om dit in de

webshops. Hiermee kun je gratis een simpele webshop

toekomst nog te veranderen. Daarnaast scheelt het vaak

opzetten. Verder zijn er betaalde thema’s en plug-ins

een hoop tijd en geld om direct de juiste keuze te maken.

beschikbaar om een webshop uit te breiden.

Dit hangt volledig af van de huidige situatie en
het wensenlijstje.
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DRUPAL

UMBRACO

Drupal is een populair CMS, omdat het volledig naar

Umbraco is erop gericht om dynamische webpagina’s

eigen hand gezet kan worden. Dit kan dus alleen

te bewerken en beheren en is Open Source. Het is

ontwikkeld worden met maatwerk programmering.

gebaseerd op de .NET-technologie van Microsoft.

Drupal werkt met een custom beheeromgeving die from

Umbraco draait alleen op het Windows-platform.

scratch opgezet moet worden.

Er zijn veel mogelijkheden qua personalisatie en
maatwerk. Er zijn minder standaard thema’s mogelijk

JOOMLA

vergeleken met WordPress.

Joomla is vergelijkbaar met WordPress. Het is Open
Source en er zijn zowel gratis als betaalde thema’s

TYPO3

beschikbaar. De plug-ins (extensions) zijn over het

Na WordPress is TYPO3 waarschijnlijk het

algemeen gratis te installeren. Achter Joomla zit een

populairste Open Source CMS. Dit is een enterprise-

uitgebreide community, waardoor jullie met vragen

managementsysteem. Een ervaren team van

of problemen daar altijd terecht kunnen. Het nadeel

ontwikkelaars houden de software constant technisch

van Joomla is dat het systeem vrij beperkt is qua

actueel. Het wordt steeds meer gebruikt voor grote,

mogelijkheden en maatwerk opties. Zijn jullie op zoek

zakelijke portalen en e-commerceplatforms.

naar unieke mogelijkheden en een website in eigen
huisstijl, dan is WordPress een betere optie.

SITEFINITY
Sitefinity is een CMS dat redelijk eenvoudig in gebruik is

CRAFT

en gebaseerd op de programmeertaal ASP.NET. Pagina’s

Craft is een CMS dat afgelopen jaren steeds populairder

kunnen worden opgemaakt met een drag-and-drop

is geworden. Het onderscheidt zich in eenvoud en

systeem. Het voordeel van Sitefinity is dat websites in

flexibiliteit maar vooral in de ‘content first’ aanpak.

meerdere talen te creëren en onderhouden zijn. Je kunt

Je kunt snel content opbouwen in blokken met

eenvoudig van een pagina kopieën maken in andere

verschillende lay-outs. Craft heeft een gratis versie,

talen zonder voor elke taal een aparte pagina te maken.

maar die heeft de nodige beperkingen. Om er echt goed
gebruik van te maken is de betaalde versie beter.

WOOCOMMERCE
WooCommerce is een plug-in van WordPress, en

SITECORE

uitgegroeid tot een compleet systeem speciaal voor

Sitecore is een Experience Platform dat

webshops. Hiermee kun je gratis een simpele webshop

gericht is op klantbeleving. Het biedt allerlei

opzetten. Verder zijn er betaalde thema’s en plug-ins

personalisatiemogelijkheden. Door het monitoren

beschikbaar om een webshop uit te breiden.

van gedrag op eigen en externe kanalen en het
toevoegen van andere databronnen zoals je CRM, krijg

CONTAO

je een volledig beeld van websitebezoekers. Zo kun je

Contao is een gebruiksvriendelijke oplossing voor

gepersonaliseerde content laten zien aan

contentbeheer. De voordelen van het systeem zijn

specifieke gebruikers.

een intuïtief bruikbare, meertalige backend en een

VERDER LEZEN?

overzichtelijke beheeromgeving. Het softwareproject
besteedt in het bijzonder aandacht aan compatibiliteit
met webstandaarden en de toegankelijkheid van online
content in XHTML Strict of HTML 5.

Download hier

DE COMPLETE WHITEPAPER!
Whitepaper Wat kost een WordPress-website?

3

ONDERSCHEIDENDE FACTOREN VAN CMS

van het platform. Een Open Source platform is

We zetten een aantal factoren die platformen van

daardoor toekomstbestendig; het groeit mee met

elkaar onderscheiden op een rijtje. Zo kun je diverse

de ontwikkelingen in de technische online wereld.

contentmanagementsystemen met elkaar vergelijken.

Bij een Open Source ben je onafhankelijk van de
webbouwer omdat je zelf eigenaar bent van de

1. OPEN SOURCE VS. CLOSED SOURCE
Open en Closed Source: beide hebben elk hun

software. Je kunt dus altijd overstappen naar een
internetbureau met dezelfde kennis van het CMS.

voor- en nadelen. De keuze die je maakt heeft
gevolgen voor alle aspecten waarmee je tijdens de

Het risico van kiezen voor Open Source software

ontwikkeling van een website te maken krijgt.

is dat je als websitebouwer in bepaalde gevallen
verplicht bent om de code te delen van het

CLOSED SOURCE

ontwikkelde maatwerk. Dit hangt af van de licentie

Bij de aanschaf van Closed Source koop je in feite

die je gebruikt voor plug-ins en thema’s.

een licentie waarmee je de software mag gebruiken
volgens de vastgestelde richtlijnen. Je bent hierbij

Voorbeelden van Open Source zijn WordPress,

geen eigenaar van de broncode en extra functies

Joomla, TYPO3, Drupal, Umbraco, WooCommerce,

moeten op maat worden gemaakt, wat de kosten

Contao en Magento.

opschroeft. Bij Closed Source software wordt er
vaak gesproken van een zogeheten vendor lock-

2. PROGRAMMEERTAAL

in. Dit betekent dat je bij het aangaan van een

Onder elk platform ligt een specifieke

contract vastzit aan het bureau of de leverancier

programmeertaal. Je kiest welk platform met

voor producten of diensten. Je kunt dan niet van

bijbehorende taal passend is, op basis van het doel

leverancier veranderen zonder omschakelingskosten

van de website. Voorbeelden van programmeertalen

of andere restricties.

zijn PHP, .NET core, Java of Python.

Kies je voor een Closed Source dan mag je er

Veel contentmanagementsystemen draaien op

vanuit gaan dat problemen worden gecorrigeerd

PHP, zoals WordPress, Drupal en Joomla. Wil je een

door updates. Heb je optimalisatiewensen voor de

website integreren met systemen van Microsoft,

website, dan moeten deze op maat

dan heb je met .NET core een voorsprong. Richt je

worden gemaakt.

je meer op native applicaties, dan kun je kiezen voor
Java. Dit houdt in dat een app specifiek ontwikkeld

Voorbeelden van Closed Source zijn Shopify,

is voor een gegeven model of besturingssysteem

Sitecore, Craft en Sitefinity.

(bijvoorbeeld Android of iOS). Wordt er veel backend
werk toegepast, voor data science bijvoorbeeld, dan

OPEN SOURCE

kan er zelfs voor de nieuwe taal Python gekozen

Bij een Open Source platform kun je in de toekomst

worden. Er is dus veel mogelijk; vraag een expert

de broncode kopiëren naar een nieuwe site. Je hebt

om hulp.

geen vaste kosten en licenties waar je niet meer
vanaf komt. Wanneer je op termijn nieuwe features
aan je website wilt toevoegen, is het makkelijker
om met een Open Source te werken. Het grootste
voordeel is namelijk dat een enorme hoeveelheid
mensen toegang heeft tot het mee ontwikkelen
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3. LICENTIEKOSTEN

Een maatwerk website laten bouwen kan in je eigen

De licentiekosten per platform kunnen aardig

huisstijl, passend bij de online marketing doelen.

verschillen. Zo is Open Source software in de

Het is volledig uniek. Daarnaast is op het gebied van

meeste gevallen gratis en betaal je alleen voor de

stabiliteit, beheer, privacy, laadsnelheid, beveiliging

implementatie. Deze implementatiekosten zijn

en digitale toegankelijkheid maatwerk vaak vereist

afhankelijk van het internetbureau en het aantal

om een professionele website te kunnen bouwen.

uren dat nodig is om de website geheel naar wens in
te richten. Overige onderhoudskosten worden door

Al met al raden we aan om zowel de standaard- als

een internetbureau vaak vastgelegd in een Service

de maatwerkoplossingen mee te nemen in je keuze.

Level Agreement (SLA). Je hebt meestal de keuze uit

Een mix van deze twee is ook mogelijk, bijvoorbeeld

verschillende pakketten.

in WordPress. Ook hier geldt: vraag een specialist
om hulp.

Bij Closed Source betaal je eenmalige licentiekosten
en vervolgens een jaarlijks bedrag voor updates,
onderhoud en support.

PARTNERKEUZE
Ben je er eenmaal aan uit voor welk platform je wil

4. STANDAARD VS. MAATWERK

gaan, dan kun je door naar het kiezen van het juiste

Afhankelijk van het CMS ben je gelimiteerd aan

internetbureau. Voor alle opties geldt: er is geen goede

maatwerk, of zijn standaardoplossingen beschikbaar.

of foute keuze. Het is van belang om na te gaan wat past

WordPress is een van de weinige platforms die op

bij het bedrijf, de huidige situatie en de toekomstvisie.

grote schaal gratis plug-ins en thema’s aanbiedt.

Maak een website briefing en baseer de keuze op

De meeste platforms werken alleen met goed

basis van professioneel advies. Wat vind jij belangrijk

maatwerk. Drupal werkt bijvoorbeeld alleen op basis

bij het laten bouwen van een nieuwe website en met

van maatwerk.

wie heb je een klik? Download onze ‘bureauselectie
beoordelingsmatrix’ om verschillende internetbureaus

Wanneer je alleen een standaardthema gebruikt,

met elkaar te kunnen vergelijken.

kun je dat eigenlijk zelf installeren en configureren.
Daar heb je geen internetbureau voor nodig. Zo’n

Ontvang je liever direct advies over jullie nieuwe

standaard-thema is goedkoper dan maatwerk: je

website? Wij helpen je graag. Als full-service

gaat er zelfstandig mee aan de slag.

internetmarketingbureau voor middelgrote bedrijven
en organisaties zijn wij dé partner op het gebied van

Wat we vaak zien is dat zo’n standaardthema niet

online. 2manydots ontwerpt websites, ontwikkelt

voldoende is om een professionele website goed te

maatwerkoplossingen, stippelt een online strategie uit

laten werken. Het zorgt namelijk vaker voor trage,

en zorgt ervoor dat de doelgroep jullie feilloos vindt.

onveilige en instabiele websites. De problemen

Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

nemen doorgaans toe over tijd. Ook is het gebruik
van deze templates minder toekomstbestendig - het
past mogelijk niet bij jullie lange-termijn visie. Al met
al zijn de mogelijkheden dus beperkt. Het is daarom
verstandig om de maatwerkoplossingen voor een
website ook te bekijken.
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