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Waar staan 
wij voor?

Kijk, iedereen kan een 
website bouwen in Word-

Press. Themaatje kopen, 
beetje slepen en klikken, tekstjes 

erin, logo van Fiverr, klaar. Maar past 
die website dan wel bij jouw bedrijf? 
Haal je er wel klanten uit? Spreek je de 
juiste doelgroep aan? 

Wij bouwen websites die écht bij je 
passen. Met een gepassioneerd en 
vakkundig team doen wij jouw design, 
copywriting, strategie en bouwen we 
je website.

Ben jij een wereldverbeteraar 
en heb jij copywriting, design, 
marketing en/of een website 
nodig? Dan ben je bij ons aan het 
juiste adres. Wij focussen ons op 
bijvoorbeeld sustainable bedrijven,  
coaches of bedrijven in de 
 richting van educatie.

Lees in deze brochure meer over waar 
wij voor staan, wie wij zijn, hoe wij 
werken en wat ons uniek maakt. 
Questions? Mail ons op  
hi@denkfabriek.agency. 

 
Het is onze missie om de wereld te verbeteren 

door middel van het bouwen van strategische, 
professionele en complete websites voor onderne-

mers - inclusief copywriting, design, marketing basics 
en de website zelf.

Het is onze visie om de wereld een stukje mooier te maken 
door middel van digitale producten.

Sinds december 2019 specialiseren wij ons in het maken 
van strategische websites. Dat doen wex nog altijd met 
veel plezier. We vinden het supertof om mee te mogen 
denken met concepten. We krijgen energie van gepas-
sioneerde ondernemers en stromen elke keer over van 
geluk als we weer een mooi project hebben afgerond. 

In januari 2021 besloten we om ons meer te gaan 
focussen op bedrijven die de wereld mooier 
willen maken. Starters zijn nog steeds wel-

kom, mits ze zich inzetten voor een betere 
wereld. Nu zijn ook senior onderne-

mers welkom, zolang ze die missie 
maar delen.
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Ninarosa
FOUNDER, MARKETEER, COPYWRITER

Gedreven door taal, planning, organisatie en enthousiasme
Opleidingen in media, communicatie en ondernemerschap
Ervaring met HTML/CSS en design
Liefde voor lezen, tekenen, reizen, schrijven, surfen, eten

Mirjam
MARKETING & SALES

Ervaring met design, front-end development
Expert in Excel, Moneybird, Facebook en paardrijden
Reddende engel voor socials en organisatorische taken
Tevens fotograaf en designer

Geert
DESIGNER & WEBSITEBOUWER

Generalist en alleskunner
15+ jaar ervaring in WordPress websites bouwen
Achtergrond in geluidstechniek, communicatie & media
Parttime werkzaam bij een hogeschool in Vlaanderen
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Compleet pakket: van marketing tot copy & van design tot bouwen
Makkelijk zelf te beheren na oplevering: servicepakket of videomanual
Duidelijke presentaties tussendoor: begrijp alles volledig
Meerdere concepten en correctierondes: we gaan voor perfectie
Betaalbare prijzen: eerlijke pakketten voor elk budget

Hoe doen wij dat?

Duidelijke presentaties tussendoor

Je hebt niks aan je website, design of teksten wanneer je niet begrijpt waarom we bepaal-
de keuzes hebben gemaakt. We nemen je helemaal mee in het proces, zonder dat het jou 
te veel tijd gaat kosten. Met handige manuals, gepersonaliseerde videopresentaties en 
vriendelijke klantenservice zorgen wij dat jij je begrepen en gehoord voelt. Wij willen dat jij 
op je eigen tempo en manier kunt begrijpen wat we doen en waarom wij het zo doen.

Compleet  
pakket

Vind je het ook zo 
vervelend als je voor je 

website met vijf verschil-
lende partijen moet gaan 

overleggen? Elke keer weer de 
juiste personen vinden, gesprek-

ken voeren, wéér uitleggen wat je 
doet en wat je wilt… om vervolgens 
een team samen te stellen wat niet 
op elkaar is ingespeeld. En met alle 
gevolgen van dien: communicatie-
problemen, ‘maar dit was niet mijn 
taak’, planningsissues, etc.

Dat kan beter. Gelukkig hebben 
wij een gepassioneerd team dat 
we door de jaren heen helemaal 
hebben geoptimaliseerd. Wij heb-
ben genetwerkt en onze agency zo 
gebouwd dat wij echt op elkaar zijn 
ingespeeld. Doordat wij buiten de 

agency nog voor onze eigen klan-
ten werken en cursussen volgen, 

blijven we ons ontwikkelen. 

Zo krijg jij de crème de la 
crème binnen elke specialisa-
tie zonder dat je dat je dat veel 
geld of energie kost. Dus geen 
communicatie issues of taakaf-
bakeningproblemen. Bij ons is het 
duidelijk wat je krijgt en wie wat 
gaat doen. Regelen we gewoon.

Natuurlijk hebben we niet álles in 
huis. Daar zijn we simpelweg te 
klein voor. Dan kan je alsnog bij ons 
terecht, want daarvoor hebben wij 
een zorgvuldig samengesteld team 
van externe experts. Wil je bijvoor-
beeld hoog scoren in Google? (SEO) 
Heb je juridische voorwaarden 
nodig om jezelf in te dekken? 
Wil je aan je naamsbekendheid 
werken en klanten binnenhalen 
via social media? Of heb je 
foto’s nodig voor je website 
of andere content? We’ve 
got your back.
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Meerdere concepten en  
correctierondes

We willen dat jij de dingen die wij voor jou maken ook 
echt gaan gebruiken – of dat nou een illustratie, 

stukje tekst, doelgroepomschrijving of webpagina 
is. Daarom krijg je bij ons meerdere concepten 

en correctierondes. Voor de logo’s en andere 
designuitingen ontvang je bijvoorbeeld twee 
concepten en voor de marketing essentials 
een stuk of 3. Op alles krijg je twee correctie-
rondes. Dit houdt in dat wij uiteindelijk drie 
versies voor je maken. Zo doen we er alles aan 
om iets te maken wat jou aanspreekt en bij 
jouw doelgroep past, terwijl we bin-
nen een realistische tijd een eind-
product realiseren en niet té veel 
van jouw kostbare tijd vragen.

Makkelijk zelf te  
beheren na oplevering
Na de oplevering van de website heb je  
twee keuzes:
1. Een servicepakket: voor een bepaald bedrag per 

maand beheren wij jouw website. We zorgen er-
voor dat nodige updates worden uitgevoerd en 
dat de website het gewoon goed blijft doen. We 
voeren ook kleine edits uit, zoals een prijswijzi-
ging, toevoeging of verwijdering van iemand uit 
het team of wijziging van contactgegevens. Wil 
je grotere wijzigingen zoals extra pagina’s erbij? 
Dan kijken we per geval even.

2. Hulp vragen wanneer nodig: aan het einde van 
het project maken we een videomanual voor je, 
waarin we de belangrijkste dingen uitleggen. 
Vooraf vragen we wat jij wilt weten, zoals hoe je 
een tekstje/afbeelding kunt wijzigen. Je kunt ons 
vervolgens een berichtje te sturen wanneer je 
iets gewijzigd wilt hebben. Denk aan het toe-
voegen van een document, veranderen van een 
afbeelding of toevoeging van een pagina. Wij 
kijken met je mee en laten je weten wanneer we 
dit kunnen doen en hoeveel het gaat kosten. We 
beginnen niet voordat je dit hebt goedgekeurd, 
zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Betaalbare prijzen
Geld mag geen drempel zijn. Wij willen onze huur 
en boterhammetjes kunnen betalen, maar ook 
betaalbare prijzen hanteren. Om de kosten zo 
laag mogelijk te houden, investeren we veel tijd in 
efficiëntie, procesoptimalisatie en automatisering. 
We proberen de perfecte balans te vinden 
tussen betrokkenheid en functionaliteit; tussen 
persoonlijkheid en doelmatigheid. 

Ook doordat we geen fancy kantoor hebben, 
kunnen we onze prijzen laag houden en jou een 
prachtig resultaat bieden voor een scherpe prijs. Zo 
hebben we eerlijke pakketten samengesteld met 
een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Of je nu 
een lager budget hebt of dat je echt hebt gespaard 
voor een mooi digitaal product, wij hebben een 
pakket voor je.

www.denkfabriek.agency // hi@denkfabriek.agency
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Gratis Zoomgesprek 
Wie ben je, wat wil je, wat doet jouw bedrijf en 
wat heb je nodig? Zie het Zoomgesprek als een 
informeel intakegesprek waarbij we elkaar wat 
beter leren kennen en duidelijk krijgen wat we 

voor elkaar kunnen betekenen.
Doelgroepanalyse 
We gaan een buyer persona creëren: een ideaal 
persoon uit jouw doelgroep op wie je al jouw 
communicatie richt. Zo weten we zeker dat 
alle teksten die we schrijven en alles wat we 
vormgeven écht je doelgroep aanspreekt.

Webteksten
Aan de hand van telefonische interviews 

schrijven we de teksten. Uiteraard heb je hier 
correctierondes, namelijk twee rondes waarin je 

je feedback door kunt geven.

Design 
Indien je voor the whole shabang gaat, begin-
nen we tegelijk met de webteksten ook aan het 
design. Jouw logo wordt gebaseerd op de buyer 
persona die we hebben gemaakt. Je krijgt weer 
twee correctierondes en ontvangt de uitingen in 
meerdere (bestands)formaten.

Bouwen van de website
Alles komt samen in je prachtige nieuwe web-
site. Aan de hand van een WordPress-thema 
bouwen wij jouw website. We zorgen dat we 
jouw huisstijl aanhouden (fonts, kleuren, bran-
ding), installeren de vereiste plug-ins en laten 
het design en de copywriting volledig tot z’n 
recht komen.

Hulp bij het opzetten van de website 
Voorafgaand aan het bouwen helpen we je bij 
het opzetten van de website. We assisteren je 

bij het kiezen en aanschaffen van het domein en 
het opzetten en instellen van mailaccounts. Ook 
krijg je een eigen account op je nieuwe website.

Adviesrapport social media & SEO 
Je website fungeert als uitgebreid online 

visitekaartje. Het laat zien wie je bent, wat 
je doet en waarom mensen voor jou moeten 

kiezen. Verhoog de vindbaarheid van je 
website door je zichtbaarheid op bijvoorbeeld 
Facebook, Instagram of LinkedIn en in Google 

te verbeteren.

Stappenplan
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Marketing

Copywriting

Websites

Design

Grondig inventarisatie, want alleen dan sluit alles op elkaar aan
2 correctierondes, zodat je alles begrijpt en het ermee eens bent
Een bewezen format, omdat deze methodes zichzelf al  
hebben bewezen
Duidelijke uitleg over hoe je het kunt gebruiken en toe  
kunt passen

Op basis van een telefonisch interview, zodat 
we door kunnen vragen
Goede voorbereiding, zodat we echt gaan 
knallen tijdens het telefoongesprek
2 correctierondes, want we willen dat jij 
tevreden bent
Spellingscheck, zodat je professioneel overkomt

Web design gebaseerd op de teksten, zodat de 
teksten sowieso passen
Duidelijke projectafbakening, zodat de website naar 
verwachting is
Professionele thema’s, zodat het design gaat slagen
2 correctierondes, want wij willen dat jij ook vindt 
dat alles goed staat

Uitgebreide inventarisatie, zodat we sneller tot het 
perfecte resultaat komen
2 correctierondes, want we willen dat je het design écht 
gaat gebruiken
Videopresentaties om het design inclusief het proces en 
de boodschap te laten zien
Meerdere concepten, want we willen alleen designs 
maken waar jij blij mee bent

Helder en praktisch toepasbaar hoe jij jouw product of dienst op 
de juiste manier aan de juiste doelgroep presenteert

Teksten die aansluiten bij jou, je bedrijf en je doelgroep

Een WordPress-website waarin jouw design en copy-
writing volledig tot hun recht komen

Professioneel design wat past bij de boodschap die  
je uit wilt dragen
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Marketing

BUYER PERSONA
Doelgroepomschrijving 
om je verdere communi-

catie op te richten

VANAF €97,50

MISSIE
Kort en bondig omschre-
ven hoe jij gaat bijdragen 

aan je visie

VANAF €65,-

VISIE
In één zin welke wereld  

jij voor je wilt zien

VANAF €65,-

TONE OF VOICE
De juiste aanspreektoon 
voor jouw copy & design

VANAF €65,-

DOWNLOAD BROCHURE

https://denkfabriek.agency/services/marketing/
http://
https://denkfabriek.agency/services/marketing/
https://denkfabriek.agency/services/marketing/
https://denkfabriek.agency/download-de-marketing-brochure/
https://denkfabriek.agency/services/marketing/
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Copywriting

TEKSTEN NAKIJKEN
Zorgen dat jouw teksten 

kloppen –
zowel taalkundig als 

strategisch

VANAF €130,-

TEKSTEN SCHRIJVEN
Jouw verhaal op  

papier zetten

VANAF €130,-

BLOGS
Tekstjes die inspelen op 
de actualiteit en bijdra-
gen aan jouw credibility

VANAF €113,-

DOWNLOAD BROCHURE

https://denkfabriek.agency/services/copywriting/
https://denkfabriek.agency/services/copywriting/
https://denkfabriek.agency/services/copywriting/
https://denkfabriek.agency/download-de-copywriting-brochure/
https://denkfabriek.agency/services/copywriting/
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Design

LOGO
Jouw merk samengevat 

in één visuele uiting

VANAF €390,-

BRANDING BOOK/
SHEET

Grondslag van de 
designkeuzes, -afspraken 

en -regels

VANAF €195,-

BROCHURE/FLYER
Visueel aantrekkelijke 

promotiemiddelen voor 
online en print

VANAF €162,50

DOWNLOAD BROCHURE

https://denkfabriek.agency/services/design/
https://denkfabriek.agency/services/design/
https://denkfabriek.agency/services/design/
https://denkfabriek.agency/download-de-design-brochure/
https://denkfabriek.agency/services/design/
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Websites

SPROUT
Strategische website 

voor een lager budget

VANAF €1.699,-

MAGIC POTION
Wij maken af waar jij aan 

begonnen bent

VANAF €1.499,-

POWER FLOWER
Meestgekozen pakket 

waar zo’n beetje 
alles in zit

VANAF €2.799,-

WORLD SAVIOR
Custom designed web-
site inclusief tekstuele 
content en strategie

VANAF €4.549,-

DOWNLOAD BROCHURE

https://denkfabriek.agency/services/websites/
https://denkfabriek.agency/services/websites/
https://denkfabriek.agency/services/websites/
https://denkfabriek.agency/services/websites/
https://denkfabriek.agency/download-de-websites-brochure/
https://denkfabriek.agency/services/websites/


MAKING THE WORLD A BETTER PLACE,
PIXEL BY PIXEL

hi@denkfabriek.agency
+316 5350 0385 (WhatsApp)
www.denkfabriek.agency
@denkfabriekagency


