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Samen aan de slag
Wat leuk dat u overweegt te kiezen voor Tin
Goose om u te helpen bij het ontwikkelen van
een eigen website! Tijd om even kennis te
maken. Want hoe moet uw site er eigenlijk uit
komen te zien? Wat vindt u mooi, welke
functionaliteiten heeft u nodig en zijn er
bijvoorbeeld nog wensen wat betreft
kleurgebruik? Deze folder helpt u en mij bij het
kiezen van een ontwerprichting aan de hand
van vijf eenvoudige stappen.

De eerste stap in het ontwerpproces is kijken naar
uw bestaande huisstijl. Ook als u nog geen website
heeft, maakt u waarschijnlijk al (onbewust) gebruik
van zaken als vaste kleurenschema’s, lettertypen en
meer. Deze worden bijvoorbeeld in uw logo en in
eventueel reclamemateriaal gebruikt. Als u wilt dat
uw website in dezelfde stijl gemaakt wordt, is het
belangrijk om deze wensen aan het begin van het
ontwerpproces kenbaar te maken. Enkele
vooorbeelden van deze ontwerprestricties waar u
aan kunt denken zijn:






Logo
Kleurenschema’s
Typografie (lettertypen)
Vorm-, patroon- en symboolgebruik
Mediagebruik
Larik’s Hoeve | Vrolijke website in oranjetinten voor accommodaties
en een minicamping in de omgeving van Leusden, Utrecht. ►

STAP 1

Bestaande huisstijl

STAP 2

Globale ontwerprichting
Nu u de eerste eisen aan het ontwerp heeft
vastgesteld, is het tijd om te kijken naar de
globale ontwerprichting. Hierbij classificeert Tin
Goose websites op basis van het 2x2 concept.
Strak of speels, licht of donker.
Het verschil tussen strak of speels is terug te
zien in bijvoorbeeld het lijnengebruik en de
gebruikte lettertypen. Strakke websites maken
vaak gebruik van rechte lijnen, moderne (sansserif) of klassieke (serif) lettertypen en harde
kleuren. Speelse websites hebben over het
algemeen juist zachte overgangen,
speelse
(ronde of semi-handgeschreven) lettertypen en
zachte kleuren.

◄ Tin Goose Travel | Demowebsite in lichte stijl met veel speelse
elementen, die heeft gediend als basis voor opDroomreis.nu.

Tin Goose Pub | Demowebsite voor een
café in donkere, strakke huisstijl. ►

STAP 2

Licht of donker is wat makkelijker te onderscheiden
en refereert aan het kleurgebruik op een website.
Deze folder (en de algemene huisstijl van Tin
Goose) is een voorbeeld van een lichte stijl. De
basiskleur is wit met lichtgrijs. Donkere huisstijlen
gebruiken
vaak
zwart,
donkerblauw
of
donkergroen als basis. Waar vroeger een lichte
huisstijl het meest gangbaar was, ontstaat er
tegenwoordig een trend richting de donkere
huisstijlen. Over het algemeen geldt echter nog
steeds dat uw kleurenschema vooral moet passen
bij uw doelgroep. Zo kan een donkere huisstijl met
felle kleuren leuk zijn voor een sneakerfabrikant of
een uitgaansgelegenheid, terwijl een medische
praktijk eerder gebaat zal zijn bij een lichte, rustige
huisstijl in bijvoorbeeld pasteltinten.

STAP 2

Komt u er nog niet helemaal uit, of vindt u het
moeilijk om te kiezen? Wat kan helpen is om een
lijstje te maken van bestaande websites die u
erg mooi vindt. Dit kunnen zowel websites van
concurrenten zijn als websites uit een totaal
verschillende sector. Door per website aan te
geven welke elementen u aanspreken (bijv.
kleurgebruik, typografie of lay-out), kunt u mij
helpen om te bepalen welke 2x2 combinatie bij
uw bedrijf past.

◄ Tin Goose Coffee | Demowebsite voor een koffiezaak
in strakke, moderne stijl met harde lijnen.

Nu de globale ontwerprichting bepaald is, is het tijd
om te kijken naar de inhoud van de website. De
snelste manier om de indeling van de website te
bepalen, is om een zogenaamde paginaboom te
maken. Hierbij bepaalt u welke verschillende
pagina’s er nodig zijn en welke subpagina’s daarbij
horen. Vaak onderschat u hoeveel pagina’s u
eigenlijk nodig heeft. Op deze manier is de omvang
van het project te bepalen en daarmee de tijd die
nodig is om de website te realiseren. Soms kan het
lastig zijn om het benodigde aantal pagina’s te
bepalen. Probeer in dat geval praktisch te denken
over uw bedrijf: moeten klanten uw producten
kunnen bekijken? Dan is een fotogalerij of portfolio
een absolute must. Is het belangrijk dat uw klanten
uw team goed leren kennen? Dan kan een
voorstelpagina goed van pas komen.
Tin Goose Financial Services | Demowebsite voor financiële
dienstverlening in donkere, zakelijke huisstijl. ►

STAP 3

Paginaboom

STAP 3

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van
veelgebruikte pagina’s:










Homepage of landing page
About of ‘over ons’ pagina
Geschiedenispagina
Productpagina of pagina met diensten
Media of impressiepagina
Portfolio
Testimonials of ervaringen van klanten
Algemene voorwaarden
Contactpagina

◄ Tin Goose Watches | Demowebsite voor horloges in
donkere, strakke huisstijl met klassieke (serif) typografie.

U heeft inmiddels een paginaboom getekend met
de gewenste pagina’s. Per pagina dient u tevens na
te denken over de informatie die de pagina moet
bevatten. Als voorbeeld nemen we een
productpagina: misschien wilt u ruimte voor een
tekst ter introductie van het product, een blok met
productspecificaties of zelfs een galerij met een
mooie set foto’s van uw product? Op deze manier
kunt u per pagina (grofweg) bepalen wat deze moet
bevatten. Misschien weet u zelfs al tot in detail hoe
een pagina eruit moet komen te zien. In dat geval
kunt u er ook voor kiezen om de lay-out op papier te
schetsen. Bij het bepalen van de inhoud is het goed
om ook te kijken naar specifieke functionaliteiten die
u nodig heeft. Op de volgende pagina vindt u een
aantal mogelijkheden ter inspiratie.

Praktijk Lia Smink | Website voor een natuurgeneeskundige
praktijk in aardse tinten met een warme uitstraling. ►

STAP 4

Specifieke inhoud & functionaliteiten

STAP 4

Misschien wilt u namelijk wel een blog
bijhouden over uw mediabedrijf, of wilt u graag
een widget waarin bezoekers kunnen vinden
wanneer u vrije hotelkamers heeft. Allemaal
mogelijkheden die ik voor u kan realiseren. Een
greep uit de beschikbare functionaliteiten:











Contactformulier
Reserveringsformulier
Offerteformulier
Blog / nieuwspagina
Beschikbaarheidswidget
Fotogalerij
Video’s
Testimonials / reviews
Menukaart
Winkelpagina

◄ Delftsche Studenten Aeroclub | Dynamische website
voor een zweefvliegclub met de nadruk op foto’s.

Inmiddels heeft u al een aardig idee over hoe uw
nieuwe website eruit moet komen te zien. Om uw
website persoonlijk te maken, blijft er echter nog
één belangrijk punt over om aan te snijden: het
gebruik van eigen media en teksten. Heeft u foto’s
van uw bedrijf, producten, team of diensten en wilt
u deze verwerken in het ontwerp? Misschien zelfs al
mooie teksten en verhalen die u graag kwijt wilt?
Verzamel deze (digitale) media in een map, zodat u
deze bij het laten ontwerpen van uw website
gemakkelijk kunt delen (via e-mail, Dropbox, Google
Drive of bijvoorbeeld WeTransfer.com).

Tin Goose Wine | Demowebsite voor een wijnboerderij in lichte
huisstijl met speelse elementen en handgeschreven typografie. ►

STAP 5

Tekst & media

TOT SLOT

Offerte & eerste ontwerp
Met de informatie uit de vijf stappen heeft u
hopelijk een beeld gekregen van de eisen waar
uw nieuwe website aan moet voldoen, welke
pagina’s er nodig zijn en hoe de website er (in
grote lijnen) uit moet komen te zien. Heeft u de
knoop doorgehakt en wilt u daadwerkelijk uw
website laten ontwerpen? Op basis van de
informatie die u via deze vijf stappen heeft
verzameld kan ik voor u aan de slag met een
offerte en een eerste ontwerp. Voor
maatwerkprojecten (pakket Charlie) is het eerste
ontwerp (over het algemeen een opzet voor de
homepage) altijd vrijblijvend.
Als u voor Tin Goose kiest, kiest u voor een
prachtig en persoonlijk resultaat waarmee uw
onderneming een digitale impact kan maken!
◄ Tin Goose Beauty | Demowebshop voor cosmetica
in speelse stijl met zachte pasteltinten.

