
Haal meer  
uit uw website  
met Joomla!



Een professionele, krachtige, veilige, 
mobielvriendelijke en eenvoudig bij te houden 
website, webapplicatie of andere online 
toepassing (laten) bouwen: het kan met Joomla!

Joomla is een veelzijdig, gratis te gebruiken, 
content management systeem (CMS) met tal 
van ingebouwde functionaliteiten. 

Het is makkelijk in gebruik, geschikt voor veel 
soorten websites, volledig geoptimaliseerd 
voor zoekmachines, snel, mobielvriendelijk, 
veilig en toekomstbestendig.

Niet voor niets wordt Joomla door experts op 
verschillende vergelijkingssites al jaren op rij 
uitgeroepen tot “beste gratis CMS”.

Haal meer  
uit uw website  
met Joomla!



Makkelijk  
in gebruik

Met Joomla kunt u uw website bijhouden, zonder u 
te bekommeren om de technische kant.

U kunt moeiteloos nieuwe pagina‘s voor uw website aanmaken, publi-
ceren en bewerken. Afbeeldingen kunt u eenvoudig uploaden en direct 
invoegen in de pagina. U hoeft uw pagina’s niet zelf op te maken: de 
styling wordt geregeld door de template. 

Het beheergedeelte is helder en gestructureerd opgezet. Artikelen 
kunnen worden ondergebracht in categorieën, waardoor het beheer-
gedeelte netjes en overzichtelijk blijft voor iedereen die aan de website 
werkt. 

Daarnaast beschikt Joomla over tags waarmee u informatie op meerde-
re manieren kunt tonen aan uw bezoekers.



Geschikt voor 
veel soorten 
websites
Websites hebben altijd een doel. U wilt 
bijvoorbeeld informatie verstrekken, 
producten of diensten verkopen, uw 
organisatie internationaal presenteren of 
juist gegevens en documenten toegankelijk 
maken voor een beperkte groep mensen. 

Voor al die doelen kunt u met Joomla een geschikte website 
(laten) bouwen. Of het nu gaat om commerciële bedrijven, 
non-profit organisaties, verenigingen of overheden, om web-
sites van één pagina voor een (startende) ZZP’er tot 100.000 
pagina’s voor een multinational: Joomla kan het aan. Ook een 
website in meerdere talen opzetten is mogelijk - zonder extra’s!

Joomla kan ook worden gebruikt voor een intranet. U kunt 
daarbij aangeven welke groepen bepaalde informatie wel of 
niet mogen zien. Maar Joomla is ook geschikt voor een site 
van bijvoorbeeld een vereniging, waarbij ingelogde gebruikers 
meer mogelijkheden hebben dan bezoekers van buitenaf.



Joomla is geschikt  
voor zakelijke en 

persoonlijke websites, 
dienstverleners,  

scholen, verenigingen  
en overheden.

  

Oftewel: 
voor iedereen!

Voorbeelden 

Een ZZP’er, zoals 
een fotograaf of 

coach, promoot zijn 
of haar diensten 

via een eenvoudige 
website.

Een bedrijf presen-
teert diensten en 
oplossingen aan 

potentiële klanten.

Een restaurant 
toont de menukaart 

(in verschillende 
talen) én laat gasten 

reserveren.

Een club of  
vereniging toont 

informatie en foto’s 
aan geïnteresseerde 
bezoekers en deelt 
in een afgeschermd 

deel van de site 
verslagen en  

oefenschema’s  
alleen met leden.

Een marketingbu-
reau promoot één 
specifiek product 

om leads te creëren.

Een universiteit of 
opleidingsinstituut 
deelt onderzoeksre-
sultaten, laat de stu-
denten opdrachten 
ophalen, werkstuk-

ken inleveren en 
tentamenafspraken 

maken.

Een gemeente zet 
een meertalige  
website op voor  

een project.

Een winkel verkoopt 
producten ook on-

line via de webshop 
en regelt betalingen 

veilig via iDEAL.

Een therapeut geeft 
eenvoudig een over-
zicht van behande-
lingen, tarieven en 
openingstijden en 
laat cliënten online 

een afspraak inplan-
nen.



Wat wilt u doen met uw website? 
Eenvoudig teksten, afbeeldingen en 
documenten op uw website  beheren: met 
Joomla kan het. Maar Joomla gaat verder: 
standaard is het al uitgerust met een 
enorme hoeveelheid mogelijkheden.

Wilt u bijvoorbeeld uw website eenvoudig in verschillende 
talen opzetten? Of wilt u contactpersonen van uw organisatie 
tonen met elk een eigen contactformulier? Bezoekers laten 
zoeken op uw website? Het zijn maar een paar van de functio-
naliteiten die in Joomla standaard aanwezig zijn.

De layout en opmaak worden geregeld in het ontwerp (de 
template). Over het uiterlijk van uw website hoeft u zich dus 
geen zorgen te maken. Uw website ziet er meteen goed uit en 
de opmaak wordt consequent doorgevoerd in de hele web-
site. Templates voor Joomla zijn flexibel in de vormgeving en 
geschikt voor mobiele apparaten, tablets en desktop compu-
ters.

U kunt de indeling van uw website achteraf nog aanpassen. 
U regelt eenvoudig zelf of (en op welke pagina’s) u bepaalde 
informatie wilt tonen of verbergen. Met één vinkje geeft u 
aan of en waar bijvoorbeeld de laatst geschreven artikelen, 
willekeurige afbeeldingen of inlogmodules voor medewerkers 
getoond moeten worden.



Wat wilt u doen met uw website? 
Voeg extra informatie 
toe aan artikelen
Met specifieke wensen, 
zoals het tonen van pro-
ductspecificaties of andere 
informatie op uw pagina’s, 
kan Joomla standaard uit 
de voeten.
Uw Joomla webdevelo-
per kan u helpen bij het 
opzetten van eigen velden 
waarmee u gestructureerd 
extra informatie kunt toe-
voegen aan uw pagina’s. 
Daar hoeven dus geen 
uitbreidingen voor geïn-
stalleerd te worden.

Werk met een team aan 
uw website
Wilt u met meer mensen 
tegelijk aan uw website 
werken? Dan is het goed te 
weten dat Joomla beschikt 
over versiebeheer. U kunt 
altijd zien wie wat heeft 
gewijzigd en eventueel 
eerdere versies terug-
plaatsen. Er gaat dus geen 

informatie verloren. Een 
veilige gedachte!
Met het gebruikersbeheer 
binnen Joomla kan elke 
medewerker een eigen rol 
met bijbehorende privile-
ges krijgen.

Regel privacy eenvoudig
Heeft u een website waar-
op gebruikers zich kunnen 
registreren? Dan kunnen 
ze binnen Joomla, geheel 
conform de AVG-eisen, 
zelf hun privacygevoelige 
gegevens inzien, beheren 
en desnoods (laten) verwij-
deren. Ook hiervoor hoeft 
u niets te installeren: dit is 
standaard ingebouwd in 
Joomla.

Breid Joomla uit met 
extra’s
Zoekt u net iets meer 
functionaliteit dan de 
standaard mogelijkheden 
binnen Joomla? Joomla 
kan worden uitgebreid 

met meer dan 7.500 
extra’s, zoals:
• Fotogalerij
• Webshop
• Uitgebreide contact- en 

andere formulieren
• Social media integratie
• SEO-hulpmiddelen
• Nieuwsbriefprogramma
• Gastenboek
• Reserveringssysteem
• Slideshow
• Heel veel verschillende 

designs (templates)

Uw webbouwer helpt u 
graag om een keuze te 
maken!

Koppel met externe 
systemen
Voor programmeurs is 
Joomla een ideaal CMS om 
te koppelen met andere 
systemen om bijvoorbeeld 
een webshop te laten 
aansluiten op een online 
administratiepakket.  
The sky is the limit!



Het veiligste  
CMS ter wereld
Joomla komt keer op keer uit onderzoeken 
naar voren als een bijzonder veilig CMS. 
Ook de uitbreidingen (extensies) zijn veilig; 
extensies zijn alleen beschikbaar in de Joomla 
Extension Directory als ze aan strenge eisen 
voldoen.

Het zogenaamde Joomla Security Strike Team is 24/7 bezig met 
het analyseren en verbeteren van Joomla. Mogelijke kwetsbaar-
heden worden tijdig gevonden en gerepareerd.

Maar hoe goed de techniek ook wordt ontwikkeld, de factor 
‘mens’ mag niet worden onderschat. Als gebruikers inloggege-
vens laten staan in een mailbox, wachtwoorden opslaan in de 
browser of eenvoudig te raden wachtwoorden gebruiken, is zelfs 
het veiligste CMS kwetsbaar.

Gelukkig is een adequate beveiliging binnen Joomla goed te 
regelen. Door het afdwingen van sterke wachtwoorden bijvoor-
beeld, en het gebruik van Two-Factor Authentication, een tweede 
verificatie, die u ervan verzekert dat alleen u toegang heeft tot 
uw website. En daarmee beperkt Joomla het risico dat die factor 
‘mens’ met zich mee kan brengen.

Joomla websites die up-to-date en goed beveiligd zijn, worden 
nooit gehackt!



Vindbaar in  
zoekmachines 
Goed vindbaar zijn in Google leidt tot meer  
bezoekers en een betere conversie. Joomla is 
standaard zoekmachinevriendelijk  ingericht;  
Google kan uw website goed indexeren en  
tonen in de zoekresultaten.

Geoptimaliseerd voor zoekmachines
Joomla is als een van de weinige CMS’en standaard ingericht met tools 
die uw online vindbaarheid verhogen. Daar hoeft u niets extra’s voor te 
installeren. Met Joomla heeft u (of uw webbouwer) volledige controle over 
hoe Google uw website ziet. U zult zien dat uw Google rankings op termijn 
zullen uitstijgen boven die van uw concurrenten. Met het ingebouwde 
 verwijzingsbeheer bent u verzekerd van een blijvende vindbaarheid in 
Google, ook als pagina’s binnen de site van locatie veranderen.

Een snelle website met Joomla
Google (maar ook zeker uw website bezoeker) houdt van websites die snel 
geladen worden. Out of the box is Joomla al snel, maar uw webbouwer kan 
de performance nog vergroten door de ingebouwde techniek voor zoge-
naamde Caching en Gzip compressie toe te passen om nog sneller te laden.

Mobielvriendelijk 
Joomla is zowel aan de gebruikerskant als aan de beheerderskant 100% 
mobielvriendelijk ingericht. Het maakt niet uit of de bezoeker een desktop, 
tablet of telefoon gebruikt. Vrijwel alle templates zijn tegenwoordig 100% 
mobielvriendelijk (responsive). En u kunt zelfs op een zonnig strand met uw 
telefoon in de hand uw website bijhouden!



Toekomst
bestendig
Joomla is powered by people! Wereldwijd 
zetten honderden gemotiveerde professionele 
programmeurs, vormgevers en websitebouwers 
zich in om het CMS verder te ontwikkelen, 
te verbeteren en uit te breiden met nieuwe 
functionaliteiten.

De toekomstbestendigheid van Joomla is daarmee gegarandeerd. 
Programmeurs zullen proactief blijven werken aan updates en vei-
ligheid. Joomla is een schaalbaar systeem dat blijft meegroeien met 
de nieuwste technieken. Het is open source en er zit geen groot 
bedrijf achter dat eigenaar is van de software. Iedereen kan bijdra-
gen en iedereen kan en mag met Joomla werken. U kunt daardoor 
ook eenvoudig wisselen van webbouwer.

Gebruikers en ontwikkelaars ontmoeten elkaar tijdens de tientallen 
Joomla events over de hele wereld waar ze samen elkaars ken-
nis vergroten. Joomla is een wereldwijde familie van mensen die 
samenwerken aan een flexibel en eenvoudig te gebruiken CMS.

Joomla is niet alleen een CMS waarmee u zelf eenvoudig uw web-
site kunt beheren, maar ook een technisch platform. Program-
meurs kunnen de onderliggende techniek hergebruiken voor het 
bouwen van maatwerk software voor uw specifieke behoefte. 
Hierdoor hoeft uw webbouwer niet ‘from scratch’ te beginnen en 
bespaart u tijd, energie en kosten.



Voorbeelden  
& Klantervaringen

iXXXi JEWELRY 
https://ixxxi-jewelry.com

Exact Software
https://exact.com/nl  

NPO 3FM 
https://npo3fm.nl

The National Crime Agency
https://nationalcrimeagency.gov.uk

Pickwick Ice Tea 
https://pickwick-icetea.nl 

Collecties Bedrijfshistorie Rabobank
https://bedrijfshistorie.rabobank.com

Het Regionaal Informatiecentrum 
van de Verenigde Naties (UNRIC)
https://unric.org/nl

Schiphol diverse intranetten
Autotaalglas intranet

Kijk voor meer voorbeelden op:
https://showcase.joomla.org/

De volgende bedrijven gebruiken Joomla! ““ Joomla is veelzijdig 
en flexibel. Alles wat mijn 
website nodig heeft, vind  
ik in Joomla.

““ Onze dealers hebben 
hun eigen portaal op het 
besloten deel van onze 
Joomla website.

““ Sinds wij overstapten 
naar Joomla, kunnen  
we veel meer doen met 
onze site.

““ Dit is zo veel 
makkelijker dan 
WordPress.



Website:    www.joomla.org
Community:  www.joomlacommunity.nl
Twitter:      www.twitter.com/joomla
Facebook:  www.facebook.com/joomla
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