
 

 

 

 

MijnWebsite: razendsnel een hoogwaardige website 

Maak een onvergetelijke indruk 

Een indrukwekkende, gebruiksvriendelijke website is goud waard. Het is een uithangbord waar velen hun 

keuzes op baseren. Behalve beeldbepalend is een website ook een belangrijk ondersteuningsmiddel. Het is 

een plek voor informatie, het beantwoorden van vragen en het aangaan van de dialoog. Met MijnWebsite is 

zo’n website snel te ontwikkelen en eenvoudig te onderhouden. 

‘Je maakt in korte tijd grote stappen’ 

“Onze nieuwe website is super mooi en professioneel!  Daarnaast is het werken met de 

Scrum-Agile methode enorm goed bevallen. Je maakt in korte tijd  grote stappen, waarbij je 

altijd de eindgebruiker  in gedachten houdt. Ook kun je wensen tussentijds bijstellen  

waardoor je creatief met je budget  om kunt gaan. Absoluut een aanrader dus!”  

- Andrea van Geenen, communicatieadviseur Van Neynsel, www.vanneynsel.nl 

 

Geweldige gebruikerservaring 

Samen met u kijken wie de gebruikers zijn, wat ze willen en hoe je dat het beste kunt presenteren. De hele website 

bouwen we op basis van gebruikersverhalen. Bezoekers van de website hoeven daardoor niet te zoeken of na te 

denken. Alles zit op een logische manier in elkaar en de belangrijkste informatie heeft de meest prominente plek. 

 

Alle ruimte voor voortschrijdend inzicht 

Tijdens een ontwikkelproces ontstaan bijna altijd nieuwe ideeën en wensen. Daarom leggen we steeds voor een 

korte periode vast wat we gaan doen. Na elke periode bespreken we nieuwe ideeën of inzichten. Daar gaan we in 

de volgende periode mee aan de slag. Zo krijgt u precies de website die u wilt. 

 

Binnen enkele weken een nieuwe website 

Een nieuwe website is bij ons een kwestie van weken. We bouwen namelijk eerst de basis: wat is het 

allerbelangrijkste voor bezoekers? Deze basiswebsite is direct in te zetten. Daarna breiden we de website in 

periodes van enkele weken steeds verder uit. Na elke periode besluit u of u verder wilt bouwen of wilt afronden. 

 

Extreem eenvoudig beheer 

Een goede website is altijd actueel. Dat kan alleen als de website eenvoudig kan worden onderhouden. Daarom 

hebben we een beheersysteem (CMS) ontwikkeld waar iedereen als vanzelf mee uit de voeten kan, zo eenvoudig 

werkt het. Geef medewerkers toegang en ze kunnen zelf pagina’s actualiseren en berichten plaatsen.  

 

Kosten in de hand 

Bij onze manier van werken (agile/scrum) weet u altijd precies waar u aan toe bent als het om kosten gaat. Per 

ontwikkelperiode van enkele weken bepaalt u het budget en geven wij aan wat we daarvoor kunnen maken. Na 

elke periode heeft u een functionele website waar u in een volgende periode functies aan toe kunt laten voegen als 

u dat nodig vindt.  Zo kunnen we voor bijna elk budget een website bouwen. 

http://www.vanneynsel.nl/


 

 

 

 

Voorbeelden van door Het Inventief vernieuwde websites 
Links de oude websites van Van Neynsel, de Swinhove Groep en Leergeld. Rechts de nieuwe. 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

De voordelen van MijnWebsite 
● Gebruiksvriendelijk: een zeer aangename ervaring voor gebruikers en beheerders dankzij gebruikersverhalen 

en een super eenvoudig beheersysteem (CMS); 

● Razendsnel resultaat: binnen enkele weken een nieuwe website of intranet; 

● Beheersbare kosten: na elke bouwperiode van enkele weken bepaalt u of u verder wilt bouwen; 

● Klaar voor de toekomst: we maken websites geschikt voor draagbare apparaten zoals telefoons en tablets;  

● Flexibel: er ligt weinig vast, daardoor is er alle ruimte voor nieuwe en veranderende wensen; 

● Op maat: we kunnen de website ontwerpen en bouwen, maar ook vullen met tekst, fotografie en meer; 

● Betrouwbaar: er is altijd technische ondersteuning beschikbaar. 

 

 

 

Vrijblijvende demonstratie 
We zijn benieuwd naar uw wensen en ideeën! We bespreken graag met u hoe die vorm kunnen krijgen in 

een website. Daarnaast laten we u graag zelf ervaren hoe eenvoudig ons beheersysteem voor websites 

werkt. Zo krijgt u een goed idee of MijnWebsite iets voor uw organisatie is. Bel voor een vrijblijvende demonstratie 

of meer informatie met Guido Castagna, conceptontwikkelaar, (013) 583 70 62 of Pieter-Marijn van der Velden, 

adviseur, (013) 580 70 77. 

 

 

www.inventief.nl 


