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1 - Inleiding

 1.1 - Algemene beschouwingen

Een leek die de noodzaak voelt om een kleine website te maken heeft vaak het gevoel nergens

heen te kunnen met zijn-haar eenvoudige vraag. Het internet mag dan al de bron zijn van alle 

kennis, het is een regelrechte vuilbak als je niet de juiste vraag kunt stellen. Een kat vindt er 

haar jongen niet in terug. De juiste vraag stellen is dan weer slechts mogelijk met een 

minimum aan kennis over het onderwerp.

Een vicieuze cirkel dus ...

 1.2 - Specifiek

De specifieke vraag die ik heb gekregen is: een persoon heeft een bedrijf en wil de naam van

het bedrijf verspreiden op het internet via een eenvoudige website met slechts een drietal 

pagina's.

Na analyse van deze vraag onthouden we volgende specificaties:

• het is een bedrijf, dus een rechtspersoon;

• het doel is naambekendheid verkrijgen;

• dit moet gebeuren via het internet;

• dit mag via een eenvoudige website (3 pagina's).

Met deze gegevens ga ik nu aan de slag.

2 - Gedetailleerde bespreking van de analyse

 2.1 - Bedrijf

Gezien het gaat om een bedrijf, met een rechtspersoon, en dus ook eigendommen 

(intellectueel eigendom inbegrepen) kun je beter opteren om een eigen domeinnaam te 

registreren. Waarom? Wel omdat de Addframes en andere firma's (die dergelijke gratis 

websites ter beschikking stellen) [delen van] uw webpagina's als hun eigendom zullen 

beschouwen en niet jouw eigendom. Is er dan een geschil (bijvoorbeeld als ze hun website 

reorganiseren), dan trek je aan het kortste eind.

Bij de opstart van je website is dat misschien nog niet belangrijk, maar stel je voor dat je na 

enkel jaren 200 vaste klanten hebt. Als je je website dan plots niet meer ter beschikking hebt 
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(want ze kunnen ermee doen wat ze willen), dan ben je de pineut. Mag je van voren af aan 

herbeginnen.

 2.2 - Internet

Vooraleer we verder gaan moeten we 2 zaken duidelijk onderscheiden van elkaar: de 

domeinnaam en de website. De domeinnaam is vergelijkbaar met je adres, de website met je

huis. Domeinnamen op zich worden niet beschermd door een intellectueel eigendomsrecht, de

inhoud van een website (de data of gegevens dus) echter wel. 

Het indienen van een domeinregistratie gebeurt best via een webhostingbedrijf. Zij zorgen 

voor alle administratie en voor het voorzien van ruimte op hun servers om je website op te 

slaan. Dergelijke diensten kosten ongeveer € 25,00/jaar voor een kleine website en hebben als

voordeel dat je er dan zelf mee doet wat je wil. En eenmaal de domeinnaam is geregistreerd 

kan niemand nog enige claim hebben op jouw domeinnaam, zelfs het webhostingbedrijf niet. 

Ze kunnen enkel onwettelijke inhoud pareren (porno, enz.). Daarom moet je misschien wel 

eens nadenken over de extentie. Bepaalde extenties ("top level domains" of TLD's) worden 

beheerd door bepaalde landen, die hun eigen wetgeving moeten respecteren. De Chinezen zijn

bijvoorbeeld gevoeliger voor informatie die kritisch is voor hun overheid en zullen dan ook 

veel sneller jou website uit de lucht halen ... . Een .be of .eu extentie is dan mischien ietsje 

duurder in aankoop, ze zijn veel toleranter voor kritische inhoud.

Webhostingbedrijven zul je moeten zoeken op het internet. Lees eerst eens deze blog.

 2.3 - Naambekendheid

Voor wat betreft de Google Search resultaten is het een kwestie van je Search Engine 

Optimization (SEO) zo goed mogelijk in te stellen. Tenzij je wilt betalen aan Google om 

bovenaan de zoekresultaatpagina te verschijnen ... .

Enkele tips voor het verbeteren van de zoekresultaten zijn hier te vinden.

Als bedrijf zou ik tenslotte ook een Facebook-pagina, Twitter-pagina, e.d.m. aanmaken en 

linken met de website. Dat helpt zeker ook voor de verspreiding van de naambekendheid.

 2.4 - De website

Er bestaan niet tientallen maar zeker honderden programma's om websites te maken, inclusief 

de huidige tekstverwerkers à la MS Word en OpenOffice Writer. Zelfs met MS Notepad kun 
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je dit doen. Sommige programma's leveren bijna kant en klare websites aan. Hoe nu door het 

bos de bomen zien?

De bedrijfswebsite moet aan een aantal criteria voldoen, om in orde te zijn met de wet, als er 

via de website aan verkoop wordt gedaan. Maar, gesteld dat dit niet het geval is, dan nog moet

een website aan één belangrijk criterium voldoen: ze moet aangenaam zijn voor de 

geïnteresseerde lezer. Zoniet is alle moeite voor niets geweest. Dit betekent (o.a.) dat ze snel 

moet laden, overzichtelijk moet zijn en op gelijk welk medium consulteerbaar moet zijn 

("responsive"). Dit betekent dat er moet nagedacht worden over het ontwerp (inhoud, lay-out).

Voor de eigenaar-gebruiker moet ze vooral gemakkelijk in gebruik zijn (de structuur). Niet 

iedereen is immers bij machte een website te programmeren of de code aan te passen aan zijn-

haar noden. Er bestaan echter quasi kant en klare oplossingen, die bovendien gratis zijn. 

Helaas zijn er zoveel dat je inderdaad niet meer weet waar te beginnen. Ik zal dan ook in het 

volgende hoofdstuk trachten met een analogie duidelijk te maken wat je nodig hebt volgens je

behoeften.

3 - Website ... of CMS?

 3.1 - Transportanalogie

Om alles duidelijker te maken voor een leek zal ik de volgende analogie gebruiken: ik zal het 

doel van deze website (= het vergroten van de naambekendheid van het bedrijf) vergelijken 

het transport van een product. Daarna zal ik de voor- en nadelen van de verschillende 

mogelijkheden opsommen. Tenslotte zal ik proberen de juiste keuze te maken.

Indien je vroeger in de oude, analoge wereld (zo'n 50 jaar geleden) de naambekendheid van je

bedrijf wilde vergroten, dan kon je dat doen door aan iedere contactpersoon een "business 

card" te overhandigen. Ik vergelijk dat met het leveren van het product te voet, wegens ... 

moeizaam. Met dergelijke analogieën glijden we langzaam van de analoge wereld verder naar 

de digitale wereld in het volgende overzicht:

Nr Middelen Transportanalogie

In het analoge tijdperk ...:

1 business card te voet

2 [krant]advertentie fiets

In het digitale tijdperk ...:
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3 kleine website brommobiel

4 flat file CMS auto

5 CMS zonder database bestelwagen

6 CMS met database vrachtwagen

7 corporate CMS 40-tonner

 3.2 - Voor- en nadelen

1. Het spreekt voor zich dat het uitdelen van "business cards" een moeizaam proces is. Je

moet de contactpersoon immers in levende lijve ontmoet hebben om je 

naambekendheid te vergroten. Het aantal contacten zal steeds zeer beperkt zijn. Alle 

andere toegevoegde gegevens moeten via een ander type drager (pamflet, folder, ...) 

worden overgedragen.

2. Via krantenadvertenties kun je een groter publiek bereiken, net alsof je met een fiets 

de ronde van je streek doet. Toegevoegde gegevens via folder, flyers, enz. zullen ze 

echter zelf moeten aanvragen, wat de kans op succes verkleint (mensen zijn nu 

eenmaal van nature lui).

3. Een kleine website, veelal als subdomein van een grotere provider, is al veel flexibeler,

een beetje zoals het inruilen van je fiets met een brommobiel (groter bereik, meer 

comfort, groter draagvermogen). Je bepaalt immers zelf de inhoud ervan, en je kunt 

die inhoud opwaarderen wanneer nodig. Toegevoegde gegevens gaan in aparte 

webpagina's en iedereen kan deze informatie ophalen met een muisklik. Meestal zijn 

deze subdomeinen gratis bij een provider. Helaas is een subdomein niet voorbestemd 

om een grote naambekendheid te hebben. Bovendien zijn er mogelijks zware 

consequenties voor het bedrijf als de provider zijn webstructuur verandert of er 

compleet mee stopt. Hoe ga je dat uitleggen aan je abonnees? Tenslotte is meestal 

enkel HTML- en JavaScript-code toegelaten, wat de flexibiliteit voor code-

onkundigen zwaar beperkt.

4. Wens je wat meer "mobiliteit" (een echte auto dus), dan is een "flat file CMS" iets 

beter en krachtiger. Wat is een CMS? Een CMS is een "Content Management System",

een systeem voor het beheren van de inhoud van een website. Het bestaat uit 2 delen: 

een "front-end", waar de informatie wordt tentoon gespreid (de eigenlijke webpagina's

dus), en een "back-end" voor de administrator-eigenaar van de website. Een groot 

voordeel ervan is dat een code-onkundige leek dit systeem kan gebruiken om 
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webpagina's te creëren, te bewerken en te schrappen. Een "flat file CMS" is een CMS 

dat geen administratieve back-end heeft. Je opent de webpagina's (of je maakt er een 

nieuwe aan) in de map waar ze zijn opgeslagen en je bewerkt ze met een rudimentaire 

tekstbewerker (notepad of dergelijke). Net zoals je op je eigen PC of notebook zou 

doen. Bovendien is het gratis te downloaden van het internet. En de ontwerpen 

voorziet gratis updates van zijn-haar CMS. Nadelen zijn dat je slechts een zeer 

beperkte mogelijkheid hebt voor het bewerken van de webpagina's; zo beperkt als je 

tekstbewerker. Bovendien werkt zo'n kleine CMS enkel op een server, dus niet op je 

PC. De sjablonen dienen vooraf te worden aangemaakt door iemand die wat code kent.

De door jou bewerkte bestanden moet je opladen via een File Transfer Protocol-

programma (zoals FileZilla), omdat ze - om veiligheidsredenen - meestal niet toelaten 

dat je rechtstreeks in de mappenstructuur van hun servers werkt. Dat alles betekent dat

je een webhost moet vinden die - tegen betaling - bereid is jouw website te "hosten". 

Veel kost het niet; voor kleine websites zo'n € 25,00 to € 40,00 per jaar. Dat is 

inclusief de domeinnaamregistratie, want je moet een eigen domein hebben. Dit is dan 

weer een voordeel: jouw domeinnaam is exclusief van jou. Dit is de eerste stap in de 

naambekendheid.

5. Wens je echter niet te "prutsen" in bestanden in mappen, geen gemorrel met FTP-

toestanden, enz. dan moet je de eerstvolgende opstap doen naar een CMS (zonder 

database). Ik vergelijk het met een lichte bestelwagen voor je bedrijf. Het nadeel van 

het vinden van een webhost (en ook domeinnaam) blijft. De voordelen zijn dan vooral 

het gebruiksgemak. Je logt aan op je website via het internet, je bewerkt de 

webpagina's via een ingebouwd tekstverwerker en logt weer af; dat is alles. Het is ook 

gratis te downloaden en te updaten. Het gebruikt geen database - type MS SQL, 

MySql, of andere - als dusdanig (de gegevens worden in afzonderlijke bestanden 

opgeslagen in .TXT- of .XML-vorm, die het voordeel hebben dat een gewone mens ze 

kan lezen. Je hoeft dus ook geen downtime te vrezen omdat de databaseserver van je 

webhost plots een communicatieprobleem heeft. Bovendien is de software 

uitbreidbaar met "plug-ins" indien je later zou overwegen een nieuwsbrief te schrijven 

aan geregistreerde gebruikers of iets dergelijks.

6. Indien ik zei dat een CMS niet noodzakelijk een database nodig had, dan moet ik 

natuurlijk ook vermelden dat er CMS'en met database bestaan. Dit is in de analogie te 

vergelijken met vrachtwagen t.o.v. een bestelwagen. Je kan meer "vervoeren". Het is 
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ook groter en wat complexer in gebruik. Dergelijke CMS'en zijn bedoeld voor grotere 

toepassingen, zoals e-commerce en vergen meer webruimte, eventueel meerdere 

databases, een webmailtoepassing, betalingsmogelijkheden. Ze vergen dus meer 

infrastructuur bij je webhost en zijn dus duurder. Bovendien moet je het ontwerp 

uitbesteden aan specialisten, en dus betalen voor de service. Reken op minimaal 

enkele honderden tot duizenden euro voor een dergelijk ontwerp. Updates moeten dan 

later ook via die webdesigners gebeuren.

7. Ben je van plan internationaal te gaan als multi-national, dan heb je een corporate 

CMS van doen. Vergelijk het met een camion (40-tonner) voor internationaal 

transport. Hier niet van toepassing, dacht ik.

 3.3 - Keuze

In het relaas hierboven wordt al min of meer duidelijk dat de keuze beperkt is tot een kleine 

website, een flat file CMS of een CMS zonder database. Als ik dan nog een belangrijk aspect 

in beschouwing neem, nml. de bedoeling van de naambekendheid als bedrijf, dan is de kleine 

website als subdomein eigenlijk niet meer te weerhouden. Indien ik dan ook nog het 

gebruiksgemak (opgelet: niet de installatie ervan, da's soms wat complexer voor een CMS in 

het algemeen) van een CMS beschouw, dan rest nog slechts de CMS zonder database over. 

Daarbij is de keuze gemaakt, of toch bijna.

Want typ je echter "cms without database" in als zoekopdracht in Google, dan krijg je 

20.400.000 resultaten. Zie daarom eens dit overzicht. Enkel daarvan zijn inderdaad gratis.

Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar GetSimple CMS. Het is een opensource CMS, 

gebaseerd op XML, meet een behoorlijke collectie of plug-ins en ondersteuning voor vele 

talen (ook het Nederlands).

---
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