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De ultieme checklist voor een sterke website 
 

 

Een bedrijf, zaak, zelfstandige of vrije beroeper zonder website? Je kan het je niet meer voorstellen. Maar het devies bij WebWinnaar is al jaar en 

dag ‘Beter geen website dan een slechte’! 

Vandaar dat we jou graag een gratis checklist voor jouw website aanbieden. Beantwoordt de vragen en je weet meteen wat je te doen staat. 

Succes!  

Bruno Van Leemput 

 

 

 

Klik hier en lees het begeleidende gratis E-Boek 

https://webwinnaar.be/
tel:0032478887568
mailto:bruno@webwinnaar.be
https://webwinnaar.be/WebWinnaar%20Ultieme%20Checklist%20voor%20een%20Sterke%20Website%20-%20E-boek.pdf
https://webwinnaar.be/
https://webwinnaar.be/WebWinnaar%20Ultieme%20Checklist%20voor%20een%20Sterke%20Website%20-%20E-boek.pdf
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                                                                                                                               De ultieme checklist voor een sterke website 
 

 

 

 

WebWinnaar.be – Wandelingstraat 29 Duffel – P. Parmentierlaan 135 2/1 Knokke-Heist – Bruno Van Leemput – 0478 88 75 68 – bruno@webwinnaar.be 

Het doel en de inhoud van mijn website JA NEEN GEEN IDEE 

1 Heb je de belangrijkste doelstellingen van je website gedefinieerd?    

2 Heb je duidelijk omschreven wat bezoekers op jouw website moeten kunnen doen?    

3 Zijn jouw contactgegevens op iedere pagina terug te vinden?    

4 Zijn er voldoende en duidelijke plaatsen waar de bezoeker tot actie kan overgaan?    

5 Is er iets als een ‘Over ons’-pagina op jouw website?    

 

De werking en snelheid van mijn website JA NEEN GEEN IDEE 

6 Ben je absoluut zeker dat iedere pagina en iedere link werkt?    

7 Wordt jouw website correct weergegeven op alle toestellen (smartphones, …)?    

8 Werken alle contactformulieren goed en komen de resultaten netjes binnen?    

9 Zijn alle afbeeldingen zichtbaar?    

10 Is er een goede 404-pagina om onbestaande URL’s (adressen) op te vangen?    

11 Is jouw website voldoende snel? Laden pagina’s onmiddellijk?    

12 Beschikt jouw website over een caching systeem?    
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Hoe ziet Google mijn website? JA NEEN GEEN IDEE 

13 Zijn de teksten op de juiste zoektermen geoptimaliseerd?    

14 Is jouw website gekoppeld aan Google Search Console?    

15 Zijn de paginatitels uniek?    

16 Zijn de adressen van jouw webpagina’s goed leesbaar?    

17 Zijn de meta-omschrijvingen uniek?    

18 Bevat elke belangrijke pagina minstens 300 woorden?    

19 Is jouw website voorzien van een xml-sitemap?    

20 Is jouw website gekoppeld aan Google Analytics?    

21 Werden de afbeeldingen in jouw website geoptimaliseerd voor de zoekmachines?    

22 Gebruik je sociale media en zijn deze gekoppeld aan jouw website?    
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De beveiliging van mijn website JA NEEN GEEN IDEE 

23 Heeft jouw website een SSL-certificaat?    

24 Zijn alle plug-ins, modules en thema’s in jouw website up-to-date?    

25 Is jouw website beschermd tegen spam-mail?    

26 Heeft jouw website een standaard login adres zoals /wp-admin, /administrator of /user?    

27 Hebben gebruikers van jouw website allemaal een krachtig wachtwoord?    

28 Gebruik je al ‘two-step authenticatie’?    

29 Heb je slechts 1 ‘Admin’ account op je website?    

30 Heb je een back-up plan voor je website?    

31 Staat je website bij een sterke hostingprovider?    
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Andere heel belangrijke aspecten JA NEEN GEEN IDEE 

32 Heeft jouw website een betrouwbare, professionele en verzorgde uitstraling?    

33 Weet je wat jouw website jou opbrengt?    

34 Is jouw website in orde met de privacy-wetgeving?    

35 Kan je jouw website zelf aanpassen?    

36 Bezoek je minstens 1 keer per maand jouw eigen website?    

37 Gebruik je een eigen Favicon en Touch Icon?    

 

 

TOTAALSCORE VOOR JOUW WEBSITE JA NEEN GEEN IDEE 

Tel het aantal ‘JA’, ‘NEEN’ en ‘GEEN IDEE’ antwoorden op en vermeld het hiernaast. __ __ __ 

 

 

Op de volgende pagina bied ik je graag enkele conclusies en adviezen aan. 
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BESLUIT 
 

▪ Heb je 30 tot 37 maal ‘JA’ geantwoord? 

o Top! Op het eerste zicht mag je tevreden zijn. Mocht je hier of daar toch ‘NEEN’ geantwoord hebben, let dan wel op dat dat 

bijvoorbeeld niet is bij de vraag of de uitstraling van jouw website OK is. Of bij de vragen rond de vindbaarheid in Google. Want 

ondanks al die positieve antwoorden zal jouw website dan toch niet behoorlijk presteren!  

 

▪ Heb je 20 tot 29 maal ‘JA’ geantwoord? 

o Geen slecht begin. Wel met dezelfde opmerking als hierboven. 

o Heb je op een flink aantal vragen ‘GEEN IDEE’ geantwoord? Dan mis je mogelijk een aantal kansen om met heel gemakkelijke en 

kleine ingrepen jouw website helemaal te optimaliseren. Een goede webdesigner zal jou daar graag bij begeleiden.  

 

▪ Heb je minder dan 20 maal ‘JA’ geantwoord? 

o Dan kan ik alleen maar hopen dat al die andere antwoorden ‘GEEN IDEE’ waren. Dan is er immers nog een waterkansje dat een en 

ander toch redelijk in orde is, maar jij zelf gewoon niet helemaal goed op de hoogte bent. 

o Op zich is dat laatste al niet OK. Een ‘ernstig’ webdesigner zal jou steeds begeleiden zodat je zelf heel goed kan inschatten waar je 

staat en goed begrijpt welke de kernpunten zijn om na te gaan of jouw website naar behoren presteert! 

 

Wil je jouw resultaten graag bespreken om sterker te staan en veel meer nieuwe klanten, en dus omzet, te genereren via jouw website? 

Twijfel dan niet en contacteer WebWinnaar! 
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