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Wat is SEO?

Zichtbaar worden in Google. We krijgen het 
verzoek maar al te vaak. Helaas is dit niet iets waar 
wij ons in specialiseren. Ja, we creëren metadata, 
zorgen voor relevante links, laden afbeeldingen 
niet te groot in en zorgen voor een goede 
gebruikservaring en websitesnelheid. Maar SEO is 
zo veel meer dan dat.

Tijdens een gratis kennismakingsgesprek met 
Onwise wordt uitgelegd wat SEO precies inhoudt 
en wat jij eraan kan doen om jouw website beter te 
laten scoren in Google.

Waarom is SEO belangrijk?

Onmisbaar voor online succes

Zorgt voor betere vindbaarheid in 
zoekmachines

Meer bezoekers = meer bestellingen of 
aanvragen

SEO (Onwise)

Zoekmachine optimalisatie, ook bekend onder de 
afkorting SEO (search engine optimization), is het 
optimaliseren van een website om de vindbaarheid 
in zoekmachines zoals Google te verbeteren. De 
website stijgt dankzij zoekmachine optimalisatie in 
de organische (niet-betaalde) zoekresultaten van 
Google.

Zoektermen die voor de website belangrijk zijn zor-
gen hierdoor voor meer relevante bezoekers naar de 
website. Deze optimalisaties worden zowel on-page 
(content en techniek) als off-page (autoriteit) uitge-
voerd.
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Onwise is het meest resultaatgerichte online marketing bureau van 
Nederland. De online marketeers van Onwise helpen bedrijven beter 
vindbaar te worden in zoekmachines zoals Google. Zodoende zorgen de 
online marketing specialisten voor een betere vindbaarheid, meer bezoekers 
én online aanvragen.

Analyse huidige situatie d.m.v. website scan

Persoonlijke kennismakingsgesprek om 
ambities, wensen en behoeften in kaart te 
brengen

Starten met een uitgebreide strategie 

Kick-off van de campagne. D.m.v. een 
uitgebreide actielijst wordt duidelijk wat de 
doelstellingen zijn en wat hiervoor moet  gaan 
gebeuren

Evaluatie en rapportage. Tijdens het proces 
wordt je goed op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen

Dit wil ik!

Mail naar hermen@onwise.nl en vertel 
dat wij jouw website hebben gebouwd. 
Wij kunnen dit contact ook voor je 
leggen, just let us know.
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Wat zijn juridische voorwaarden?

Ondernemen is geweldig, maar het kent ook lastige 
kanten. Wat als een klant bijvoorbeeld niet betaalt 
of allerlei correcties wil waar niet voor betaald is? 
En hoe gaat dat eigenlijk met de eigendomsrechten 
van de dingen die jij maakt? Of hoe werkt het met 
retourneren als je een webshop hebt?

Deze dingen kun je allemaal goed afbakenen en 
veilig stellen met je juridische voorwaarden. En 
ja, dat is tekst, maar nee, dat is geen copywriting. 
Daar is het net wat te lastig voor.

Waarom zijn juridische voor-
waarden belangrijk?

Het is het fundament van je bedrijf

Minder zorgen om juridische documenten 
en een veilige basis

Voorkomt een hoop gezeur bij 
betalingsachterstanden, discussies over je 
werkwijze en aanbod

Met juridische voorwaarden kun jij veilig ondernemen. 
Deze documenten vormen het fundament van je 
bedrijf. De meest bekende juridische voorwaarden 
zijn algemene voorwaarden, privacyverklaring en 
cookiestatement. 

Maar er zijn er nog veel meer. Denk aan 
een verwerkingsregister (soms verplicht!) 
overeenkomst van opdracht (als aanvulling 
op je algemene voorwaarden), 
licentieovereenkomst (voor bijvoorbeeld 
designers of videografen) of quitclaim 
(voor fotografen die met portretrecht te 
maken hebben)... en zo kunnen we nog 
wel even doorgaan!

Lady Lawyer heeft een aantal 
handige pakketten voor 
ondernemers in een bepaalde 
branche, zoals een Creatives of 
Fotografen pakket.

Juridisch (Lady Lawyer)

Foto:  @kayleefotografeert
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Lady Lawyer jouw partner in cri- uh everything legal in 
jouw reis als ondernemer.  Ze zorgt ervoor dat jij geen 
hartkloppingen meer krijgt als je naar je algemene 
voorwaarden staart of verdwaalt in de jungle die je 
juridische documenten wel eens kunnen zijn.

Aanvragen vrijblijvende offerte

Aanbetaling

Vragenlijst invullen

Je ontvangt een juridisch document in 
begrijpelijke taal

Eindversie in Word zodat je deze in eigen 
huisstijl kan zetten

Binnen 10 dagen kosteloos revisies door laten 
voeren en vragen stellen

I NEED THAT!

Vraag via de offerte pagina een offer-
te aan en vertel dat wij jouw website 
hebben gebouwd. Eerst weten welke 
documenten je nodig hebt? Sharon 
geeft elke maand een masterclass, 
heeft vooraf bepaalde pakketten (bij-
voorbeeld voor creatives) en schrijft er 
blogs/Insta posts over.

https://www.ladylawyer.nl/diensten-en-tarieven/aanvraag-offerte/
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Wat is social media?

Social media is niet meer uit het online marketing 
landschap weg te denken - of überhaupt uit het 
bedrijfsleven. Elk bedrijf heeft wel een Instagram- 
of LinkedIn-account. 

Maar het posten daarop is zo makkelijk nog niet. 
Hoe spreek je de juiste doelgroep aan? Waar ga je 
het over hebben? Hoe ga je het zo inplannen dat je 
ook echt elke keer gaat posten? Welke cijfers kijk 
je naar bij het meten en rapporteren & wat doe je 
daarmee?

Waarom is social media belangrijk?

Mogelijkheid om te verbinden met jouw 
doelgroep en je klanten

Goed voor je vindbaarheid in Google

Beter inzicht in de wensen en behoeften 
van je doelgroep

Hogere online aanwezigheid, wat voor 
een betere reputatie en meer klanten kan 
zorgen

Social media (D&C STUDIO)

Om de ideale klanten aan te trekken en meer te ver-
kopen en je bedrijf te laten groeien is het belangrijk 
om een sterke online merk identiteit neer te zetten. 
Dit kan door middel van sterk social media (ma-
nagement). Hiermee kun je jouw merk opbouwen, 
lanceren en op de markt brengen, zodat je je ideale 
klant aantrekt, je diensten verkoopt en je bedrijf laat 
groeien.

Daarom is social media management steeds popu-
lairder. Een expert helpt jou bij het in kaart brengen 
van jouw wensen en behoeften. Je kunt er dan ook 
nog voor kiezen om het volledig uit te besteden en 
er geen omkijken meer naar te hebben.

In het gratis kennismakingsgesprek met Stefanie 
kijken jullie samen naar wat jij eigenlijk wilt berei-
ken en op wie jij je wilt focussen. Dit uitgangspunt 
vormt de kern van je strategie.
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Stefanie Rensink, het creatieve brein van D&C STUDIO heeft al meer 
dan 7 jaar ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van social media 
strategieën om jouw merk en bedrijf te laten groeien. Zij heeft ervaring 
met zowel organisch content als expertise op het gebied van socialmedia-
advertising (met focus op IG/FB, LinkedIn, TikTok, Pinterest).

Inplannen van een telefoon of Zoom meeting

Tijdens de eerste meeting overleg over jouw 
ideeën, wensen en verwachtingen

Nog steeds een match? Dan ontvang je een 
gepersonaliseerd voorstel

Tevreden met het aanbod? Relax en focus je op 
andere belangrijke dingen, Dreamers+Creators 
takes your socials to the next level!

Plan maar in!

Via dreamerscreators.studio/contact 
kun je het formulier invullen en het eer-
ste gesprekje met Stefanie inplannen. 
Bij ‘hoe ken je ons’ kan je invullen dat 
wij jouw website hebben gebouwd.

https://dreamerscreators.studio/contact/
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Wat is (personal branding) fotografie?

Hoe erg we ook fan zijn van teksten en grafisch 
design, daar is een website nog niet compleet 
mee. Fotografie blijft een essentieel onderdeel 
van je website. Vaak hebben klanten al foto’s. 
Mochten die niet meer up-to-date zijn of niet meer 
aansluiten bij jou en je merk, dan is het tijd voor 
nieuwe foto’s. Heb je nog helemaal geen foto’s? 
Dan is een personal branding shoot perfect om 
jouw website helemaal af te maken.

Waarom is fotografie belangrijk?

Helpt om jouw aanwezigheid online te 
versterken door jouw verhaal in beeld te 
brengen

Boost jouw online zichtbaarheid

Helpt jouw ideale klant aan te trekken

Fotografie ( Jasmijn Lina)

De camera’s van telefoons worden steeds beter en 
daarom is het verleidelijk om gewoon foto’s met 
je telefoon te maken. Toch is een personal bran-
ding shoot veel meer. Hier denkt een professionele 
fotograaf namelijk met je mee over hoe jij je het 
beste kan presenteren. Zowel het fotograferen als 
het bewerken gebeurt door iemand die ervaring, 
knowhow, vakkennis en skills heeft.

Al mijn foto’s zijn van Jasmijn en ik vind een shoot 
dag met haar altijd een feestje. Het wordt top, pinky 
promise - zelfs als je cameraschuw bent! 

Jasmijn maakt graag een gepersonaliseerde offerte 
voor je. De personal branding pakketten zijn in ieder 
geval vanaf €499,- ex BTW. Portretpakketten zijn er 
vanaf €249,- ex BTW.
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Een easy breezy shoot waarbij Jasmijn Lina de tijd voor je neemt en jou echt als jezelf 
op de foto zet. Jasmijn Lina begeleidt je tijdens het hele proces: van het concept tot 
professionele foto’s die jouw (persoonlijke) merk zullen versterken. Geef jouw bedrijf 
een boost en trek klanten aan die bij jou passen.

Kennismakingsgesprek, waarin jij besluit of jij 
met Jasmijn aan de slag wilt

Brainstormsessie, waarin we het hebben over 
jouw wensen/eisen, beoogde uitstraling, doel, 
locatie, etc.

Moodboard + styling guide

Shooting day! Een gezellige dag waarop we 
een mix van lifestylefoto’s, productfoto’s en 
zakelijke portretfoto’s maken

Ontvangst foto’s in hoge resolutie en 
professioneel nabewerkt, binnen 2 weken 
nadat je de selectie hebt gemaakt

Voorselectie binnen 5 dagen, waarbij je zelf je 
foto’s kunt kiezen

Nagesprek, waarin we bespreken of je 
tevreden bent met het resultaat. Eventueel 

volgt een correctieronde

Yaaaaassss!

Mail naar info@jasmijnlina.nl  of stuur 
een appje op +316 25061401 en vertel 
dat wij jouw website hebben gebouwd. 
Wij kunnen dit contact ook voor je 
leggen, just let us know.
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Wat doet een hostingpartij?

Goede hosting is van essentieel belang bij 
jouw website, want je wilt niet dat e-mails niet 
aankomen of dat je bezoekers verliest vanwege 
trage laadtijden,

Maar de zoektocht naar een goede hostingpartij 
kan erg verwarrend zijn. Wat is shared  hosting, 
hoeveel GB heb je nodig, wat is een DNS? Er zijn 
zo veel verschillende partijen, vaak met een grote 
bedrijfsomvang en een lastige klantenservice. 
Daarom werken wij samen met Jouw Site Host, die 
het helemaal anders aanpakt.

Waarom is een goede hosting-
partij belangrijk?

Zorgt voor hogere web conversie

Bespaart veel frustratie, omdat het soms 
best technisch kan worden en goede 
ondersteuning dan wel zo fijn is

Scheelt jou tijd & zorgt voor gemak

Heel simpel gezegd zorgt een hostingpartij ervoor 
dat jouw website te bezoeken is door jouw 
potentiële klanten. Je kunt nog zo’n mooie 
website hebben, als andere mensen er niet bij 
kunnen, heb je er niks aan. Een hostingpartij 
host jouw website op een veilige en snelle 
manier, zodat jij jouw websitebezoekers 
een optimale ervaring kunt bieden. 
Daarnaast zorgen hostingpartijen 
voor aanvullende services zoals 
e-mailhosting of SSL-certificaten.

Jouw Site Host zorgt ervoor dat 
jouw website snel en goed draait. 
Er wordt gewerkt met de beste 
servers, caching en opslag/
datatransfer services. Ook wordt 
CO2 uitstoot gecompenseerd. Je 
ontvangt een gratis SSL certificaat, 
e-mailinboxen en 1 jaar gratis een 
.nl of .com domein.

Hosting ( Jouw Site Host)
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Jouw Site Host is een kleineschalige, Nederlandse en persoonlijke 
web hosting partij. Oprichtster Roelien vindt snelheid en gemak het 
belangrijkst. Daarom neem je contact op via WhatsApp in plaats van 
ingewikkelde eindeloze tickets.

Aanvragen kennismakingsgesprek via 
WhatsApp of mail

Vrijblijvend (video)belgesprek waarin je advies 
krijgt over welk pakket het beste bij jou past 
en wat de deadlines zijn

Verhuizing van de website, op de afgesproken 
tdatum en tijd. Je wordt op de hoogte 

gehouden en er is minimale downtime. De 
verhuizing van de website is gratis

Aftercare; ruimte voor vragen, uitleg van het 
Cpanel systeem, back-ups, e-mail, etc.

I NEED THAT!

Neem contact op met Roelien via info@
jouwsitehost.nl of +31 6 13 72 04 26 
en vertel dat wij jouw website gaan 
bouwen (of al hebben gebouwd).



Waarom deze fact sheet?
Het vinden van goede professionals is niet makkelijk. In het online oerwoud 
is het makkelijk om te verdwalen. Welke partijen voegen echt waarde toe 
en welke bedrijven zijn gewoon goede salesmensen? 

Daarom zijn wij op zoek gegaan naar de allerbeste mensen. Meerdere klan-
ten gingen je voor en zijn tevreden met de resultaten. Zo hebben we zelf 
onze socials met Dreamers & Creators opgesteld en komen onze algemene 
voorwaarden ook via Lady Lawyer.

Is het verplicht  
om iets af te nemen?

Zeker niet. Voel je vooral niet verplicht om 
iets af te nemen. Als je je SEO al geregeld 

hebt, een andere partij op het oog hebt of er 
simpelweg geen interesse in hebt, dan hoef je 

natuurlijk geen kennismakingscall in te plannen. 
Dat geldt voor alle diensten. 

Door middel van deze fact sheet willen je wat meer 
info geven over wat de diensten inhouden, wat het 
belang is en hoe het proces er ongeveer uit  
ziet. Maar je hoeft niks.

MAKING THE WORLD A BETTER PLACE,
PIXEL BY PIXEL

hi@denkfabriek.agency
+316 1218 3573 (WhatsApp)
www.denkfabriek.agency
@denkfabriekagency


