ALLES WAT JE MOET
WETEN ALS JE EEN
WEBSHOP START
BOLI MEDIA x BY DAISIES

VOORDAT WE STARTEN

Wat leuk dat je zelf aan de slag gaat met dit eBook. Dat betekent waarschijnlijk
dat je op het punt staat een webshop te starten, net bent begonnen of gewoon
graag meer wilt leren. Je gaat een heel leuk nieuw avontuur aan waar wij je bij
gaan helpen. Aan de ene tip heb je misschien meer dan aan de ander. Maar met
onze kennis en ervaring proberen we je zoveel mogelijk een vliegende start te
geven met jouw webshop.
Een aantal kleine disclaimers:
• Dit eBook is geschreven vanuit de ervaring en kennis van Boli Media en
By Daisies. Naast onze tips zijn er altijd nog veel meer wegen naar Rome,
maar dit is onze manier die werkt.
• Daarnaast valt er nog veel meer te leren over dit onderwerp, maar is het slim om
eerst te zorgen dat je basis staat. Op onze websites (Boli Media en By Daisies)
komen regelmatig blogs langs waar je uiteindelijk ook weer van kunt leren.
• Bij het starten en online houden van een webshop komt veel kijken. Het kan zijn
dat we onverhoopt toch nog iets zijn vergeten. Als dit het geval is, mag en kan je
altijd contact met ons opnemen en dan zullen wij je vraag beantwoorden.
• Door het hele eBook vind je soms woorden met een * er achter. Dit zijn woorden
die achterin in het woordenboek terug te vinden zijn.
• En als laatst is het goed om te weten dat dit een interactieve PDF is. Dit betekent
dat je op de links in dit handboek kunt klikken om direct naar de website toe te gaan.
Je hoeft dus niet zelf te zoeken, wat je weer veel tijd bespaart!
Wij wensen je heel veel plezier en succes!
Liefs Desiree, Bob en Linda

Copyright Boli Media en By Daisies 2020
Alle rechten voorbehouden.
Tenzij anders vermeld berusten alle rechten in dit e-book bij Boli Media en By Daisies of zijn
gelicenseerd. Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke manier dan ook,
plaatsing van (of gedeeltes van) op andere websites en/of commercieel gebruik van de inhoud
van dit e-book is niet toegestaan, tenzij hier schriftelijke toestemming voor is verleend door
Boli Media en By Daisies gezamenlijk.
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WIE ZIJN WIJ

Voordat je gaat beginnen, nog een kort stukje over ons.
Wij, Boli Media en By Daisies, hebben jaren ervaring met het runnen van een
webshop. Toen wij startten viel het op dat er overal wel stukjes informatie te vinden
was, maar nooit een compleet verhaal. Daarom hebben wij de handen ineen geslagen
en onze kennis gebundeld waaruit dit eBook is ontstaan.
Bob heeft Journalistiek gestudeerd en Linda Grafisch vormgeven en Webdesign.
We zijn altijd al allebei op ons eigen manier creatief bezig geweest. Onze vakken
versterken elkaar heel erg en zo is Boli Media ontstaan. Linda doet de vormgeving
en Bob houdt zich vooral bezig met alles wat beweegt en het technische deel van
de websites. Naast Boli Media werkt Bob ook nog 4 dagen in de week bij de NOS en
heeft Linda daarnaast nog haar webshop Hebbers.
Desiree heeft Bedrijfskunde gestudeerd, is altijd dol geweest op sieraden en is van
nature een ondernemer. Ze heeft van haar passie haar werk kunnen maken met haar
webshop By Daisies. Daarnaast is ze ook altijd werkzaam geweest in de communicatie
en marketing. Geregeld helpt ze ZZP’ers met hun online marketing en kreeg ze vaak
de vraag op Instagram of ze tips wilde delen “hoe een webshop te starten”.
Onze samenwerking begon 5 jaar geleden, toen ik, Linda, aan het begin van By Daisies
bij Desiree een sieraad kocht waarbij ik gelijk brutaal inspeelde op het feit dat ze nog
geen logo had. Na een aantal maanden kwam Desiree hierop terug en van het een
kwam het ander. Zo werken we nu regelmatig samen.
Mocht je naar aanleiding van ons eBook toch nog vragen hebben? Stuur ons gerust
een mail naar ebooks@boli-media.nl.
Liefs Desiree, Bob en Linda

Je vindt ons hier:
Boli Media
By Daisies
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INHOUD
DE BASIS
Start met een ondernemingsplan, marktonderzoek en alles over
de Kamer van Koophandel

DESIGN
Je logo, een huisstijl handboek en social media

SOFTWARE

CMS-systemen vergelijken

WEBSHOP VULLEN

Verplichte onderdelen op je website, logistiek, betaalsystemen,
Google Analytics en nog veel meer

EXTRA’S
Handige extra tips waar je niet direct aan denkt
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1.
DE BASIS
START MET EEN ONDERNEMINGSPLAN, MARKTONDERZOEK EN ALLES
OVER DE KAMER VAN
KOOPHANDEL
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DE BASIS
ONDERNEMINGSPLAN EN MARKTONDERZOEK
Allereerst is het belangrijk dat je weet wat je wilt gaan verkopen en de markt verkent. Is er markt
voor jouw idee? Is het exclusief wat je gaat verkopen? Nee? Wat maakt jou dan anders dan de
concepten die al bestaan? Wat is jouw Unique Selling Point*? Voer een marktonderzoek uit en
maak een goed ondernemingsplan. Dit is de basis van je bedrijf!
Een ondernemingsplan is een document waarin je al je plannen als startende onderneming
gedetailleerd beschrijft, zoals je product of dienst, de prijs en de verwachte winst. In ongeveer
één A4 vat je samen wat je precies gaat doen. Dit doe je in eerste instantie voor jezelf, het
dwingt je om goed naar je idee te kijken en het scherp te formuleren. Meer over wat je in je
ondernemingsplan zet lees je hier op de website van de Kamer van Koophandel.
Daarna komt een marktonderzoek. Door het doen van een marktonderzoek kun je zien of je ideeën
haalbaar zijn. Het woord zegt het al, je onderzoekt de markt. Bepaal het doel van je marktonderzoek.
Bij het starten zal dat zijn: ‘Bij wie is er wanneer behoefte aan mijn dienst of product?’ Het kan ook
een andere vraag zijn, maar in je vraag moet altijd de wie, wat, hoe en wanneer terugkomen.
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JOUW ONDERNEMINGSPLAN EN MARKTONDERZOEK
Waarom wil je een webshop beginnen?

Welke van jouw sterke kanten (en dus kwaliteiten) kan je inzetten?

Hoe ga je die kwaliteiten inzetten?

Waar ben je minder goed in?

Ga je de onderdelen waar je minder goed in bent uitbesteden of zelf leren?
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MARKT
In een marktonderzoek ga je kijken aan wie jij je producten of diensten gaat verkopen. Wat is
de gemiddelde omzet en wat zijn de trends en ontwikkelingen in die branche? Deze informatie
kun je onder andere vinden bij de Kamer van Koophandel.
Dan onderzoek je hoe je je (toekomstige) klant kunt bereiken. Dus denk vooral na over welke
klanten je product of dienst gaan afnemen. Maak dit zo specifiek mogelijk (geslacht, leeftijd,
wat hij/zij in het dagelijks leven doet, waar hij/zij zich mee bezig houdt, hobby’s, welke social
media gebruikt hij/zij etc. Dit geeft je een beeld en ideeën over hoe je je webshop het beste
kunt inrichten en je producten kunt aanprijzen en adverteren). Waarom nemen ze jouw
product of dienst af? Wat zijn de wensen van je (toekomstige) klanten?
Vraag mensen uit je doelgroep wat ze van je product of dienst vinden. Zo krijg je een eerste
indruk van de interesse en het koopgedrag van je (toekomstige) klanten. Doe dit niet bij
vrienden en familie, zij zullen nooit helemaal objectief zijn.
Vergeet ook niet te kijken naar je concurrenten. Als je weet wat zij doen, kun je bepalen hoe
jij je kunt onderscheiden. Op welke doelgroep richten zij zich, welke producten en diensten
bieden zij aan en wat is hun Unique Selling Point*?
Dit is maar een hele kleine uitleg over dit onderwerp. Wil je hier toch nog meer over weten?
Op www.ondernemersplein.kvk.nl kun je terecht met al je vragen en vind je nog veel meer
informatie.

Vul nu weer de vragen op de volgende pagina in.
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3.
SOFTWARE
CMS-SYSTEMEN
VERGELIJKEN
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SOFTWARE
Nu ga je bepalen welke webwinkel software het beste bij je past. Er zijn heel veel soorten CMS’en.
Een CMS (Content Management System) is een softwaretoepassing die het mogelijk maakt dat
mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis op internet kunnen publiceren. Ook kun je
kiezen voor een webwinkelsysteem, zoals MijnWebwinkel.
We hebben een aantal CMS systemen voor je uitgezocht en op een rijtje gezet. De website van
By Daisies draait op Mijnwebwinkel en de webshop van Hebbers op Wordpress in combinatie
met Woocommerce.

WORDPRESS IN COMBINATIE MET WOOCOMMERCE
Wordpress is een CMS. Het is oorspronkelijk ontwikkeld voor blogs, maar de laatste jaren
is het verder uitgegroeid tot een volwaardig systeem met verschillende uitbreidingsmogelijkheden. Waaronder dus een webshop. Van de miljoen meest bezochte websites wereldwijd
draait zo’n beetje de helft op WordPress. Om van een WordPress website een webshop
te maken heb je een e-commerce plug-in* nodig. Hier gebruik je WooCommerce voor, de
ecommerce plug-in die speciaal ontwikkeld is voor Wordpress.
Voordelen:
• Zonder heel veel technische kennis heb je heel veel vrijheid om pagina’s toe te voegen
en zelf je website up-to-date te houden.
• Thema’s in overvloed. Naast het zelf bouwen, kun je ook kiezen voor een thema waarmee
je vrij snel een website in elkaar zet, wel heb je ook hier een beetje technische kennis
voor nodig.
• Ook plug-ins* zijn er in overvloed, waardoor je op een makkelijke manier allerlei functies
aan je webshop kan toevoegen. Veel zijn gratis, enkele premium plug-ins zijn betaald.
• Makkelijke koppeling met bekende tools zoals Mailchimp en My Parcel.
• Goedkoop. Je betaalt enkel je hosting*, verder hoeft niets geld te kosten. Wel zijn sommige
thema’s betaald, maar dit is vaak eenmalig en je kunt er zelf voor kiezen.
Nadelen:
• Je hebt een beetje technische kennis nodig om te kunnen beginnen. Je moet namelijk een
hostingpakket hebben, de software downloaden, een template downloaden, etc. Dit leren
we je in het andere eBook over het bouwen van een webshop.
• Updates. WordPress en de plug-ins komen geregeld met nieuwe updates die je moet
uitvoeren en controleren.
• Geen technische ondersteuning bij problemen. Echter heb je deze optie bij sommige
betaalde thema’s wel.
• Je moet zelf de hosting* regelen.
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THE BIGGEST
ADVENTURE
YOU CAN TAKE
IS TO LIVE THE
LIFE OF YOUR
DREAMS
- OPRAH WINFREY

5.
EXTRA’S
HANDIGE EXTRA TIPS
WAAR JE NIET DIRECT
AAN DENKT
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WOORDENBOEK
Betaalsysteem
Een betaalsysteem is de infrastructuur waarmee de overdracht van betaling van de ene op de
andere persoon wordt uitgevoerd.
CMS (Contentmanagementsysteem)
Een CMS is een softwaretoepassing die het mogelijk maakt dat je zonder veel technische kennis
dingen op internet kunt publiceren. In dit geval is het de online achterkant van je webshop waarbij
je pagina’s, producten e.d. kunt plaatsen die dan op je webshop online komen.
Hosting
Je webshop wordt gehost op een server, wat een gewone computer is die 24 uur aan staat en
aangesloten is op het internet zodat jouw webshop altijd online is.
Mindmap
Een mindmap wordt gebruikt om creatieve processen te ondersteunen. Het is een diagram
opgebouwd uit woorden, plaatjes en/of teksten rondom een bepaald thema.
Open source software
Open source software is software waarvan de broncode is gepubliceerd en vrij beschikbaar is voor
het publiek, waardoor iedereen het vrij kan kopiëren, aanpassen en herverspreiden zonder kosten
aan auteursrechten en toeslagen.
Plug-in
In dit geval gaat het over een Wordpress plug-in. Een plugin voor WordPress is een software
pakketje dat functionaliteiten aan je WordPress website toevoegt. Het geeft je webshop op een
makkelijke manier meer mogelijkheden.
SSL-certificaat
Een bestand dat zorgt voor een beveiliging van gegevens tussen jouw webshop (de server) en een
internetbrowser (bijvoorbeeld Google Chrome).
Unique selling Point
Een unique selling point is een uniek voordeel van je product of dienst, die jou onderscheidt van je
concurrentie.
Visuele communicatie uitingen
Waar schrijvers woorden gebruiken voor het verhaal, vertelt Boli Media jouw verhaal met beelden
en vormen. Denk hierbij aan een logo, flyer, kaart, poster etc. Een goed design creëert vertrouwen
en zorgt ervoor dat een cliënt zijn weg snel kan vinden.
Wholesale
Wholesale is de engelse term voor groothandel. Je verkoopt dan aan andere ondernemers jouw
producten.
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Zoekmachineoptimalisatie (SEO)
Geheel aan activiteiten om een webpagina hoog te laten scoren in de organische (dus niet betaalde)
zoekresultaten van een zoekmachine.
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