/ Vragenlijst
Die ons gaat helpen je website tot een succes te maken.
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/OPDRACHTGEVER
Wat is de naam van het bedrijf?

Welke domeinnaam wil je gebruiken?

Omschrijf het bedrijf:

Beschrijf het concept, product of service die de website aan zal bieden:

Wie zijn de contactpersonen voor dit project en wat zijn hun functies?

Wanneer zou je willen beginnen met het project?

Wanneer moet het project afgerond zijn?
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Is er een specifieke reden voor deze data?
(bijvoorbeeld: beurs, productlancering, opening winkel)

Je budget bepaalt mede hoeveel tijd ik aan het project kan besteden. Wat schat je uit te
willen geven voor het project?

/HUIDIGE SITUATIE
Welke aspecten van je website werken momenteel goed?

Waarom zijn ze succesvol?

Wat is minder goed aan de website?

Waarom vind je dat?
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/CONCURRENTIE
Wie zijn de snelst groeiende en de grootste concurrenten in je branche?

Wat zijn hun website adressen?

Wat werkt voor hen?

Wat niet?

/DOELGROEP
Wie bezoeken je huidige website? Beschrijf de verschillende bezoekerstypes zo gedetailleerd
mogelijk.
(bijvoorbeeld: leeftijd, taal, opleiding)

Hoe denk je dat je doelgroep momenteel over het bedrijf en de diensten/producten denkt?
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Waarom gebruiken mensen je soort van diensten/producten?

Waarom verkiezen mensen jouw site boven een andere?

Waarvoor denk je dat bezoekers je website gebruiken? Wat willen ze er doen?
(bijvoorbeeld: bedrijfsinformatie inwinnen, prijzenlijst bekijken, order plaatsen)

/DOEL
Wat zijn de hoofdredenen voor het starten van een nieuwe website?

Wat zijn de doelen van de website in volgorde van belangrijkheid (belangrijkste eerst)?
(bijvoorbeeld: meer verkopen, klanttevredenheid verhogen, grotere klantenkring creëren)

Wat is de meetlat van het succes en wat hoop je te bereiken?
(bijvoorbeeld: 15% groei van de verkoop)
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/ONTWERP
Los van je concurrenten, heb je recent websites gezien waarvan je het ontwerp erg mooi
vindt?
(als je geen website kan bedenken, kijk dan eens op cssdrive.com, unmatchedstyle.com of victorwebdesign.nl
voor wat impressies)

Wat vond je er mooi aan?

Schets functies die je op de website wilt terugzien.

Hoe ondersteunen deze functies jouw doelen en de doelen van de bezoeker?

Stel iemand bezoekt voor het eerst je website. Welk gevoel wil je dat ze aan je bedrijf
overhouden?
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/INHOUD
Buiten de functies die we eerder besproken, wat moet er absoluut op de pagina komen?

Wil je gebruik maken van een Content Management Systeem?
(hiermee kan je zelf inhoud aanpassen, toevoegen en verwijderen)

Welke functies moet het CMS hebben?
(bijvoorbeeld: nieuwsfunctie, meerdere auteurs of agenda)
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/AANVULLEND COMMENTAAR
Elk project is uniek. Daarom geef ik hieronder de kans om extra informatie te geven die tot
hulp kan zijn bij het project:
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