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ONDERWERP WIE 
 

GEREED ACTIE 

Domeinnaam  
claimen 

   

Snelle hostingpartij    

Introtekst nieuwe 
site 

   

Domeinnaam / URL     

DNS Domein   Ip-adres x doorzetten door 

Domeinnaam 
operationeel 

   

Download 
WordPress 

   

CMS acief en inlogs 
admin en 
beheerders 

   

Plugin Elementor of 
pre-ontworpen SEO 
thema kiezen 

   

Overige plugins 
(must-have 
evergreens), 
waaronder SEO 
Yoast en WP-Rocket 
betaald. 

   

Logo’s   [plak logo’s] 
 

UA code analytics   UA code aanmaken en inregelen  
Toevoegen 
dashboard Google 
Analytics 

   

https://gerbengvandijk.nl/
https://www.gerbengvandijk.nl/zelf-snel-een-project-website-maken-met-goedkope-hosting/
https://www.transip.nl/
https://www.transip.nl/
https://www.gerbengvandijk.nl/snelle-wordpress-hosting-kiezen/
https://nl.wordpress.org/download/
https://nl.wordpress.org/download/
https://elementor.com/pricing/?ref=14492&campaign=GerseoElementorPro
https://generatepress.com/?ref=4315&campaign=beste-wp-theme-voor-google-seo
https://generatepress.com/?ref=4315&campaign=beste-wp-theme-voor-google-seo
https://www.gerbengvandijk.nl/wordpress-plugins-evergreens-best-wordpress-plugins-overzicht/
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ONDERWERP WIE 
 

GEREED ACTIE 

Google Tag Manager 
container maken 

   

Anonimiseren 
Google Analytics  

   

Bepalen items 
hoofdnavigatie 
(3,4 of 5 items) 
 

  Items hoofdnavigatie: 
 
 

Bepalen items 
subnavigatie 
 

  Submenu-items (per hoofdmenu-item): 

Pagina’s aanmaken 
volgens menu-
structuren 

  Lege pagina’s klaarzetten en koppelen aan Hoofd- of subnavigatie  

Content Webpagina 
(Of migratie 
WordPress site naar 
Gutenberg 
Blockeditor) 

  Aanleveren content voor alle webpagina’s: 
- Titel van de pagina 
- Tekst voor op de pagina 
- Metadiscription (t.b.v. zoekresultaat Google) 
- Header afbeelding > bestandsnaam is pagina naam en formaat 1920x1080 
- Gewenst blokken: bijvoorbeeld call to action 
 

Content plaatsen 
webpagina’s 

  Op basis van aangeleverde content (teksten en afbeeldingen) 

    
Afbeeldingen kiezen 
en naar juiste 

  [bijv. 1920x1080] [KB veminderen met tinypng.com][100 tot 300kb] 

https://gerbengvandijk.nl/
https://www.gerbengvandijk.nl/zelf-snel-een-project-website-maken-met-goedkope-hosting/
https://www.gerbengvandijk.nl/google-analytics-avg-proof-maken-en-ip-anoniem-maken/
https://www.gerbengvandijk.nl/google-analytics-avg-proof-maken-en-ip-anoniem-maken/
https://www.gerbengvandijk.nl/seo-tips-tools-handleiding-wordpress-zoekmachine-optimalisatie-zelf-doen-6-stappen/
https://www.gerbengvandijk.nl/seo-tips-tools-handleiding-wordpress-zoekmachine-optimalisatie-zelf-doen-6-stappen/
https://www.gerbengvandijk.nl/wordpress-migratie-platte-tekst-omzetten-naar-html-pagina
https://www.gerbengvandijk.nl/wordpress-migratie-platte-tekst-omzetten-naar-html-pagina
https://www.gerbengvandijk.nl/wordpress-migratie-platte-tekst-omzetten-naar-html-pagina
https://www.gerbengvandijk.nl/wordpress-migratie-platte-tekst-omzetten-naar-html-pagina
https://www.gerbengvandijk.nl/gratis-fotobank-voor-rechtenvrije-foto-of-afbeelding/
http://www.visme.co/?ref=gerseo
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ONDERWERP WIE 
 

GEREED ACTIE 

formaat en in 
huisstijl zetten 
Afbeeldingen 
medewerkers laten 
maken en opsturen.  

  [bijv. 800x500]  

Agenda (tech)    
Agenda (content)   [foto en tekst] 

Nieuws (tech)    

Nieuws (content)   [foto en tekst] 

Contactpagina 
content 

   

 
 
 
 
 

   

Header/Hero 
homepage foto 

   

Bepalen afbeelding 
Header  

   
 

Bepalen 
hoofd(acties) op 
home 

  [shortcopy leveren] 

Bepalen introtekst 
HOME (50 woorden) 

   

Bepalen introtekst    
Slogan home 
afbeelding 

   

Home tekst 2    

Banner Home    

https://gerbengvandijk.nl/
https://www.gerbengvandijk.nl/zelf-snel-een-project-website-maken-met-goedkope-hosting/
http://www.visme.co/?ref=gerseo
http://www.visme.co/?ref=gerseo
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ONDERWERP WIE 
 

GEREED ACTIE 

Banner en naamlink 
en paginanaam om 
aan te maken. 

   

Plek nieuwsbrief 
inschrijven (footer) 
 

   

Footer inhoud overig    

Pay-off Footer    
Sociale media 
kanalen die in footer 
mogen 

  [links] 

Cookiebeleid en te 
linken pagina-url 

   

Content 
Cookiebeleid 

   

Privacybeleid 
Cookiebeleid en te 
linken pagina-url 

   

Content 
Privacybeleid 

   

Klachten 
cookiebeleid en te 
linken pagina-url 

   

Content Klachten    

    
Account Mailchimp 
(gratis) of 
ActiveCampaign en 
embedden code 

  [duidelijke afzendernaam, postadres, te linken site] 

https://gerbengvandijk.nl/
https://www.gerbengvandijk.nl/zelf-snel-een-project-website-maken-met-goedkope-hosting/
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ONDERWERP WIE 
 

GEREED ACTIE 

(nieuwsbrief) 

Mailchimp 
Template maken 

   
 

Verificatie account 
en API-Key 
(Mailchimp) 

   

API-key bewaren    

   - 
 
 
 
 
 
 

Datum livegang soft    
Tester 1    

Tester 2    

Akkoord 
opdrachtgever 

   

Datum livegang hard    
Gesprek 
doorontwikkeling 

   

Contract/Beheerfase    

 

https://gerbengvandijk.nl/
https://www.gerbengvandijk.nl/zelf-snel-een-project-website-maken-met-goedkope-hosting/
https://www.gerbengvandijk.nl/mailchimp-template-zelf-maken-juiste-pixels-en-instellingen-handleiding/
https://www.gerbengvandijk.nl/mailchimp-template-zelf-maken-juiste-pixels-en-instellingen-handleiding/

