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Je eigen website maken is veel eenvoudiger dan je denkt. In dit ebook vergelijken we de
populairste systemen en kom je te weten welk systeem het beste is voor jou.
Je hebt absoluut geen technische kennis nodig! Stap voor stap zal je leren hoe je een
mooie en goed vindbare website maakt.

Welke mogelijkheden zijn er?
In grote lijnen zijn er 3 mogelijkheden om een website te make
Een website builder zoals Wix
Een CMS (Content Management Systeem) zoals WordPress
Zelf je website programmeren
De eenvoudigste en snelste manier om van start te gaan is een online website builder
zoals Wix. Met Wix is het echt mogelijk om op enkele uren een website te maken.
Uiteraard zijn er nog tientallen andere website builders, maar momenteel is Wix de
populairste optie (en met reden).
Iets moeilijker maar met veel meer mogelijkheden is een CMS. Het populairste CMS is
WordPress. Circa 30% van alle websites wereldwijd draait op WordPress(!). Daarmee is
WordPress dé populairste oplossing om een website te maken. Maar dat komt ook omdat
heel veel webdesigners WordPress gebruiken om websites te maken.
Wil je totale vrijheid, dan kan je je website zelf programmeren. Dit wordt echter nog zelden
gedaan, tenzij voor complexe webapplicaties op maat. De meeste websites van starters,
zelfstandigen en KMO's zijn gebouwd met WordPress, Wix, of een alternatief. Gezien de
moeilijkheidsgraad ga ik het in dit blogartikel verder niet hebben over het zelf
programmeren van je website.

In dit blogartikel ga ik mij beperken tot Wix en WordPress. Beiden zijn momenteel (2020)
de populairste keuze in hun soort: Wix is de populairste website builder en WordPress is
het populairste CMS.

Wix of WordPress: wat is de beste keuze voor jou?
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Hoe maak je een website?
Doe een rondvraag en de kans is groot dat quasi iedereen WordPress zal vermelden. Het
is echter heel belangrijk dat je vooraf goed nadenkt over wat je nodig hebt én over hoeveel
tijd je wil spenderen.
Het afgelopen jaar heb ik aan circa 150 personen opleidingen Wix en WordPress gegeven.
Mijn doelpubliek zijn meestal personen die zelf een website willen maken en die geen
voorkennis hebben.
Dit zijn mijn bevindingen in het kort:
Veel cursisten waren verbaasd hoe eenvoudig het was om een website te maken
met Wix
Aan de andere kant mispakten heel wat cursisten zich aan de complexiteit en de
tijdsinvestering in WordPress
Daarom heb ik hieronder opgesomd waar je rekening mee moet houden bij de keuze
tussen Wix en WordPress.

Je kiest best voor Wix als je...
een mooie website wil maken die niet al te groot is
maar enkele uren tot 1 dag wil spenderen aan het maken van je website
een zorgeloze website wil: als je kiest voor Wix hoe je je geen zorgen te maken over
backups, beveiliging, udpates,...
eerst alles eens gratis wil uitproberen
Het grote voordeel van Wix is dat je gratis kan starten met het maken van je website. Pas
als je tevreden bent met het resultaat en je domeinnaam wil koppelen, hoef je over te
schakelen op een betalend abonnement.
De prijzen hiervan vallen trouwens heel goed mee. Voor circa 100 eur excl btw / jaar is je
website up and running, inclusief je eigen domeinnaam.
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Kortom, heb je een eenmanszaak of ben je vrije beroeper en wil je zelf je website maken,
dan is Wix vaak een goede keuze.

Je kiest best voor WordPress als je...
bereid bent om uren tot dagen te leren en te zoeken
een uitgebreide website wil maken
een meertalige website gaat bouwen, want Wix kan nog steeds zo goed overweg
met meerdere talen!
een webshop wil maken
van plan bent om in de toekomst meerdere websites te maken
volledige controle en ﬂexibiliteit wil
zelf de nodige technische kennis hebt of gemakkelijk bij iemand terecht kan
Kortom, wil je meer dan een "kleine website", dan zal WordPress vaak de beste keuze zijn.

En wat met de vindbaarheid in Google (SEO)?
Er doen veel verhalen de ronde over het feit dat Wix-websites slecht zouden scoren op het
vlak van SEO (zoekmachine optimalisatie). Tot voor enkele jaren was dat ook effectief zo,
maar de laatste jaren is Wix zich echt gaan specialiseren in SEO.
WordPress is op dat vlak nog steeds beter, maar dan in combinatie met bijvoorbeeld de
Yoast SEO-plugin. Let wel, het installeren van Yoast SEO is niet voldoende om beter te
scoren in Google.
Je gaat pas echt een verschil merken als je je enorm verdiept in SEO of als je een SEOspecialist inhuurt. Huur je een copywriter in voor het schrijven van je teksten? Dan maakt
het eigenlijk niet uit of je Wix of WordPress gebruikt.

Twijfel je nog?
Als je nog twijfelt tussen beide, dan raad ik je aan om te starten met Wix. Met Wix kan je
namelijk meteen gratis beginnen en de mogelijkheden verkennen.

Hoe maak je een website met Wix?
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Een website maken met Wix is echt eenvoudig.

Zo ga je te werk
1. Maak een gratis account aan bij Wix
2. Kies een template of laat Wix een layout samenstellen op basis van enkele vragen
3. Maak de nodige wijzigingen in de layout
4. Voer je eigen inhoud (afbeeldingen, teksten, video's) in
5. Voeg eventueel pagina's toe
6. Publiceer je website
7. Tevreden met het resultaat? Neem dan een betalend abonnement en koppel je eigen
domeinnaam aan je nieuwe website!

Volg onze gratis online cursus
Op Digitaal Groeien vind je ook een complete online cursus:
Gratis cursus website maken met Wix
In deze online cursus leer je stap-voor-stap in 7 korte lessen je eigen Wix-website maken.

Hoe maak je een website met WordPress?
Een website maken met WordPress duurt iets langer, maar je hebt meer mogelijkheden.

Zo ga je te werk
1. Kies een domeinnaam en hosting. Zelf heb ik zeer goede ervaring met One (iets
goedkoper) en Combell (iets beter, inclusief 24/7 support).
2. Installeer WordPress, al is dit meestal al vooraf geïnstalleerd.
3. Selecteer een thema. Inspiratie nodig? Bekijk dan zeker ook deze blogpost waarin ik
9 gratis thema's voor een professionele website bespreek.
4. Voeg extra functionaliteiten toe via plugins. Het leuke aan WordPress is dat er heel
veel mogelijkheden zijn om je website uit te breiden, heel vaak zelf gratis. Neem
zeker ook deze blogpost door: de 7 beste gratis WordPress-plugins
5. Voeg inhoud toe aan je website: voeg pagina's en blogberichten met teksten,
afbeeldingen en video's toe aan je website.
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Volg ons stappenplan
Op Digitaal Groeien vind je een stappenplan om een WordPress-website te maken:
Je eigen website maken met WordPress (in 5 stappen)
In dit stappenplan leer je in 5 stappen je WordPress-website maken. Dit stappenplan
bevat trouwens heel wat links naar andere blogartikels op Digitaal Groeien voor meer
informatie over bepaalde zaken.

Conclusie
Hoe maak je een website? Ik hoop dat dit blogartikel je iets duidelijker heeft gemaakt hoe
je zelf kan starten met het maken van je website. Ben je er nog niet uit of WordPress of
Wix de beste keuze is voor jou, laat het dan hieronder weten in de comments!
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