
Een website
die werkt

Weer trots kunnen zijn op jouw
goedwerkende, strakke website.



Het digitale uithangbord
van jouw organisatie
Of jouw virtuele marktkraam, jouw online brochure, jouw etalage op het
internet… Er zijn veel metaforen om een website te omschrijven. Het belang van
het hebben van een goede website kunnen we echter het beste onderstrepen
door een aantal cijfers.

Wist je bijvoorbeeld dat volgens onderzoek* de zoektocht naar een product of
dienst in 2 op de 3 gevallen online begint? En dat de eerste indruk over jouw
website, en daarmee jouw bedrijf, binnen 50 milliseconden gevormd is? Je
begrijpt: een slechte website zorgt ervoor dat er omzet weglekt. Dat is zonde. 

BURO210 dicht het lek in jouw omzet. Dit doen we door het bouwen van
websites die niet alleen een goede eerste indruk achterlaten, maar ook nog eens
functioneel zijn en goed werken.

Een rekensommetje

2 op de 3 gevallen

*Consumentenonderzoek Shopping Tomorrow



 

Wat zeggen de cijfers?*
Stel: van alle bezoekers van een website gaat slechts 0,5% over tot de gewenste
actie: de start van een aankoop, een aanvraag of een contactopname. Van de
personen die dit doen, wordt 1 op de 4 mensen ook écht klant.

Wat gebeurt er als je deze aantallen zou kunnen verdubbelen?

In plaats van slechts 10 aanvragen, heb je er 20
In plaats van 2 à 3 klanten per maand, heb je er zeker 5
Jouw omzet uit online kanalen wordt twee keer zo groot

Conclusie: jouw investering in een nieuwe website heb je binnen no time
terugverdiend. Anders gezegd: binnen een aantal maanden gaat jouw nieuwe
website geld verdienen voor jullie bedrijf.

Wat gebeurt er als je deze aantallen zou kunnen verdubbelen?

*gerekend met 2000 bezoekers per maand



 

Een slechte website die onoverzichtelijk
is en niet in het oog springt, zorgt ervoor
dat je als bedrijf omzet misloopt.

Een goede website die opvalt tussen de
concurrentie, er goed uitziet en alle
benodigde informatie bevat, zorgt
ervoor dat je meer omzet genereert.

Jouw website kan een waardevolle
toevoeging zijn aan het
verkoopapparaat. Haal er het maximale
uit en laat een nieuwe website bouwen
door BURO210.

Samengevat

Zo ziet het proces eruit

meer omzet



Maar eerst: weet je zeker dat dit is
wat je wilt?
Natuurlijk: je leest deze tekst niet voor niets. Je bent hier terecht gekomen omdat je
waarschijnlijk graag een nieuwe website wilt. Toch willen we, voordat we je meenemen in
wat we daarin voor je kunnen betekenen, even een stapje terug doen.

Als fullservice marketingbureau voelen we onszelf daartoe verplicht. We hebben het
namelijk al vaak meegemaakt: bedrijven waarbij 'de vraag achter de vraag' nog niet
helemaal duidelijk is. Dit zorgt er vaak voor dat er gekozen wordt voor diensten of
werkzaamheden die helemaal niet aansluiten bij de doelen die je als bedrijf hebt.
Misschien is er wel een andere dienst die veel beter past bij de behoeften.

Heeft dit verhaal je aan het twijfelen gebracht? Dan is het wellicht verstandig om een
gesprek aan te gaan met een van onze strategen. Deze helpt je bij het definiëren van de
doelstellingen, het spotten van kansen en uitdagingen en het kiezen van de juiste kanalen.

Sta je nog steeds achter je keuze? Lees dan snel verder.



De startvergadering is de kennismaking met de projectbegeleidster.
We bespreken het doel van de website en de doelgroep die jullie
willen bereiken. Ook kijken we naar welke functionaliteiten jullie
website ten minste moet bevatten.

Moet jouw website een speciale zoekfunctie hebben, een
scrollytelling verhaal vertellen of een rekentool in zich hebben?
Dan bespreken we dit tijdens de startvergadering.

Tot slot bespreken we de planning van het gehele project en
worden duidelijke afspraken gemaakt.

Startvergadering1.

Het proces naar een
website die voor je werkt
Dit mag je van BURO210 verwachten.



Opzetten van de structuur van de website
Ontwerpen van de homepagina, vervolgpagina naar keuze en de
product- en/of dienstcatalogus
Presentatie van het concept ontwerp

Misschien wel de leukste fase in het hele traject. De dingen die er
besproken zijn tijdens de startvergadering, worden in deze fase
visueel gemaakt. Jullie krijgen een eerste beeld bij hoe jullie
eindresultaat eruit gaat komen te zien.

In de ontwerp & contentfase worden de volgende activiteiten
uitgevoerd:

Na de presentatie van het concept verzamelen we jullie feedback.
Met die feedback gaan we terug naar de tekentafel en schaven we
het ontwerp bij. Indien nodig houden we nog een tweede
correctieronde, zodat jullie ontwerp volledig past bij wat jullie voor
ogen hebben.

2. Ontwerpen en content creëren



3. Bouwen maar!

Productie van de website, inclusief implementatie van het
Wordpress CMS systeem
Testen en kwaliteitscontrole
Link toezenden voor feedback en correctieronde
Wijzigingen technische interpretatie doorvoeren (1
correctieronde)

Nu het ontwerp volledig akkoord is, gaat jullie website de steigers
in. We bouwen de website op basis van het overeengekomen
ontwerp.

De activiteiten in de productiefase:

Terwijl jullie website gebouwd wordt, houden we jullie op de
hoogte van de voortgang. We communiceren duidelijk wanneer
jullie een oplevering kunnen verwachten. Wel zo prettig!



4. Oplevering en training
Feest! Jullie website gaat live. Een moment waar we lang naartoe
geleefd hebben wat dan ook best gevierd mag worden.

Na de oplevering nemen jullie natuurlijk de website in gebruik. Om
te zorgen dat jullie daar het maximale uit kunnen halen, geven we
jullie een training over hoe jullie de website kunnen gebruiken. Ook
sturen we jullie een handleiding voor het gebruik van de website,
inclusief de benodigde inlogcodes.

Is met de oplevering en training het proces ten einde? Ja, en
gelijktijdig: nee. Jouw website is klaar en ziet er gelikt uit. Maar nu
moet je ervoor zien te zorgen dat de juiste mensen jouw website
weten te vinden.

Aan het eind van het traject bespreken we de mogelijkheden
hiertoe. BURO210 heeft als full service internetbureau alle
disciplines in huis om jouw website onder de aandacht van jouw
doelgroep te brengen.

*Het eind van deze presentatie bevat een

prijsindicatie en de verschillende projectopties



"Dit jaar laten we voor de tweede keer
een website door BURO210 bouwen.
Ook deze keer zijn we hartstikke
tevreden. Van het creatieve concept
tot de technische ontwikkeling. Alles
klopt."

-Sabine Gerrese, Disgover



Cases
Benieuwd naar eerdere resultaten? Voor deze klanten hebben we
succesvolle websites gebouwd.

Lees alle cases hieronder!



Gekoppelde
website Domicilie
Een persoonlijke, maatwerk website met directe koppeling met
Funda voor een zo breed mogelijke verspreiding van het
woonaanbod.



 

Domicilie Makelaars bedient de
woningmarkt én bedrijfshuisvesting in
de regio Ede-Nijkerk. Domicilie wilde een
nieuwe website waarbij zowel particulier
als bedrijfshuisvesting onder één dak
komt te staan. Daarnaast moest er een
koppeling tussen hun website en Funda
komen, zodat het aanbod direct
doorgezet wordt naar het grootste
woningplatform van Nederland. En, voor
we het vergeten, ook nog een
geavanceerde zoekmodule.

Zo gezegd, zo gedaan.

De vraag van
Domicilie



Bekijk de
website

Benieuwd naar het
eindresultaat?

https://domicilie.nl/wonen/
https://domicilie.nl/wonen/
https://domicilie.nl/wonen/


Multi-site voor
Stadsverwarming
Purmerend
Niet 1, niet 2, maar 6 websites voor
Stadsverwarming Purmerend. Ieder een
aparte doelgroep, ieder aparte content.



 

Ondanks de vele verschillende
doelgroepen wilde SVP een zo gericht
mogelijke ervaring bieden. Zo moest
iedere doelgroep een eigen website
ervaring krijgen, inclusief eigen design.
Daarnaast moest de website een module
krijgen die realtime storingen checkt op
basis van de postcode en huisnummer
van de gebruiker.

Een intensieve opgave, maar daarom
eentje waar we extra trots op zijn. Check
het resultaat hieronder!

De vraag van
SVP



Bekijk de
website

Benieuwd naar het
eindresultaat?

https://svpbv.nl/
https://svpbv.nl/
https://svpbv.nl/


Nieuwe website
Wim van Breda
Nieuwe website inclusief compleet nieuwe huisstijl ontwikkeld voor
een begrip in de agrarische sector.



 

Nadat we al een aantal jaar met Wim van
Breda samenwerkte, werd de roep om
een nieuwe website steeds groter.
Samen met een reclamebureau
creëerden we een nieuwe huisstijl die we
doortrokken in de gehele website.

Zij een passie voor agragische
machines, wij voor online. Wie had
gedacht dat dit zo'n goede combinatie
zou zijn?

De vraag van 
Wim van Breda



Bekijk de
website

Benieuwd naar het
eindresultaat?

https://wimvanbreda.nl/
https://wimvanbreda.nl/
https://wimvanbreda.nl/


Deze mensen werkten
aan deze projecten

Developer
Delano

Projectbegeleider
Kimberly

Projectbegeleider
Denice



Projectbegeleider
Rianne

Developer
Rick

Developer
Jeroen

Deze mensen werkten
aan deze projecten



Mogelijke
projectonderdelen



 

Een nieuwe website is niet zomaar iets. Je wilt dan ook dat een het project in goede
banen geleid wordt. BURO210 zorgt ervoor dat je, voordat de productiefase van start
gaat, je helemaal achter het ontwerp staat. Daarna zorgen we dat je op ieder moment in
het proces op de hoogte bent van wat er gebeurt. Een belangrijke, vaak onderschatte
pijler van het project. Vereiste fase voor het ontwikkelen van een nieuwe website.

Ontwerp & projectbegeleiding



Opzetten Wordpress
omgeving,
ontwikkeling &
styling
De belangrijkste fase van het hele traject.
Dit is waar jouw website in de steigers komt
te staan en al jouw wensen gebouwd gaan
worden. De Wordpress omgeving wordt
opgezet en ingevuld. Daarnaast
ontwikkelen en stijlen we jouw nieuwe
website zoals deze ontworpen is.

Deze fase is een vereiste voor het
ontwikkelen van een nieuwe website.



Speciale content en
speciale pagina's
Heb je al nagedacht over een blogpagina?
Of wil je misschien een pagina met veel
gestelde vragen? Wat dacht je van een
meertalige website, of mogelijke
aanpassingen voor slechthorenden en
slechtzienden? Voor al deze verschillende
doelen en doelgroepen zijn aparte pagina's
of aparte content nodig. Op basis van jouw
wensen passen we de website aan, zodat
deze voor ieder doel en voor iedere
doelgroep passend is.



Additionele
contentopties
Naast specifieke pagina's voor jouw
specifieke content, wil je misschien ook
jouw content op een speciale manier
aanbieden. Bijvoorbeeld door video's in een
hoog resolutie videokader aan te bieden of
door .PDF-documenten te laten
downloaden. Misschien wil jij wel een
chatmodule inbouwen of jouw website
Google- & AVG-vriendelijk maken. Al deze
additionele contentopties zorgen ervoor
dat jouw website nét dat beetje extra
waarde toevoegt.



Animaties & effecten
Wat onderscheidt een website die je
onthoudt van een website die 'gewoon
goed' is? Je raadt het al: de animaties en de
effecten. Ervoor zorgen dat de teksten
netjes invliegen. Dat bepaalde onderwerpen
gemarkeerd worden na een aantal
seconden. Dat er een confettikanon afgaat
zodra iemand het contactformulier heeft
ingevuld. Maar ook: dat de overgang tussen
pagina's soepel oogt. Je kunt het zo gek
niet bedenken: BURO210 bouwt het in jouw
website. En als je het ook écht niet zo gek
kunt bedenken, dan denken we graag met je
mee.



Prijsindicatie voor een nieuwe
website
Nu ben je natuurlijk benieuwd: hoeveel kost dit precies? Nu je alle opties gezien
hebt, begrijp je waarschijnlijk dat dit lastig in te schatten is. Iedere website is
immers maatwerk. Afhankelijk van de functionaliteiten van de website zal deze
meer of minder gaan kosten.

Natuurlijk kunnen we wel een bandbreedte geven. Een website laten bouwen
door BURO210 begint  heeft over het algemeen een prijsrange van tussen de
€7500,- en €25000,-. Voor dit bedrag krijg je een op maat ontworpen website. Hier
zit de projectbegeleiding en de training bij inbegrepen.



Dus, klaar voor online succes?
We hopen dat je, na het lezen van de uitleg, werkwijze, voorbeeldcases en prijzen,
net zo graag aan de slag wilt als wij dat willen. Dan blijf je waarschijnlijk met nog
één vraag achter: hoe nu verder?

Via de contactgegevens op de volgende pagina kan je contact met ons opnemen
en je enthousiasme met ons delen. Van jullie enthousiasme zullen wij minstens net
zo enthousiast worden! We zullen dan ook een brainstorm of
kennismakingsgesprek inplannen met één van onze strategen. Die zal jullie
meenemen in de kansen en mogelijkheden voor jullie bedrijf en kijken hoe we
jullie kunnen helpen met jullie vraagstuk.

Neem
contact op

Wil je liever door ons gebeld worden?
Klik dan op de button en vul het
contactformulier in. We nemen dan zo
snel mogelijk contact met je op!

https://buro210.nl/contact/
https://buro210.nl/contact/


0182 – 34 28 08

info@buro210.nl

www.buro210.nl

Samen jullie nieuwe
website bouwen?
Neem contact op!




