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Net als onze partners, zijn wij gek op WordPress. Door de
combinatie van eenvoud, flexibiliteit en betrouwbaarheid zijn
creatieve bureaus in staat om hun klanten te voorzien van unieke
en geweldige websites, zonder al te grote technische uitdagingen. 

Het ontwikkelen van WordPress websites kan voor bureaus echter   
obstakels met zich meebrengen, zoals:

Het vinden en binden van goede WordPress designers &
developers.

Het gebrek aan eenvoudig op- of af te kunnen schalen. 

Het constant op de hoogte blijven van alle trends op het gebied
van design en website ontwikkeling. 

Jezelf onderscheiden in een sterk  concurrerende markt.

In dit ebook lees je wat white label website development is, wat het
voor jouw bureau kan betekenen en waarom het waardevol voor je
onderneming kan zijn om ermee te starten. 

Inmiddels zijn wij honderden projecten verder en hebben we het
een en ander geleerd, wat het zeker waard maakt om deze kennis
met anderen te delen. Met deze gids verwachten wij dat wij jou
voldoende inzicht kunnen geven in de te ondernemen stappen om
jouw creatieve bureau duurzaam te laten groeien. 

Veel leesplezier! 

ILIAS SAKALI
OPRICHTER 

VAN MR. WEBDESIGN
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WAT IS WHITE LABEL
WEBDEVELOPMENT

De meeste personen hebben weleens gehoord van de term
‘Ghostwriting’. - “Een ghostwriter (spookschrijver) is iemand die
een tekst schrijft waarvoor iemand anders de credits krijgt.” 
White label website-ontwikkeling is de webdevelopment
versie van ghostwriting. Een bureau huurt dan bijvoorbeeld Mr.
Webdesign in, om de websites te bouwen voor de klanten van
dat specifieke bureau. In het agency wereldje gebeurd dit in
principe al regelmatig, doordat het gebruikelijk is dat
webdevelopment-freelancers worden ingehuurd om werk te
verzetten voor een agency. 

Een white label website-ontwikkeling agency doet hetzelfde,
alleen dan op een grotere schaal. Waar freelancers vaak maar
een beperkte capaciteit hebben, is dat bij een bedrijf die white
label diensten verleent anders. Deze bedrijven hebben vaak
meerdere developers in dienst of een groter netwerk aan
freelancers, die ingezet kunnen worden voor meerdere
projecten. 



2
-6-

WAAROM KAN HET
GESCHIKT ZIJN VOOR

BUREAUS



-7-

WAAROM KAN WHITE LABEL
WEBDEVELOPMENT GESCHIKT

ZIJN VOOR CREATIEVE BUREAUS

White label webdevelopment draait in onze ogen voornamelijk
om meer flexibiliteit en meer capaciteit. Daarbovenop levert
het, wanneer je het goed inzet, veelal een aanzienlijke
kostenvoordeel op. 

Meer flexibiliteit
Helaas maar waar: ondernemen gaat niet altijd over rozen.
Gedurende het jaar heb je regelmatig te maken met periodes
waarin je minder projecten hebt dan je zou willen. Of je hebt
juist te maken met dat je te veel projecten op de stapel hebt
liggen, meer dan je aan zou kunnen. Dan zou het fijn zijn als je
snel af of bij kan schalen wanneer het nodig is.

Meer capaciteit
Website ontwikkeling ‘on-demand’. White label website
ontwikkeling is een beetje de Netflix van de agency wereld.
Wanneer jij meer capaciteit nodig hebt, vraag je dit simpelweg
gewoon aan bij je development partner. Je hoeft je hierdoor
nooit meer druk te maken of jouw bureau de drukte wel aan
kan. Scheelt drukte in je organisatie, stress bij je medewerkers
en levert uiteindelijk ook gewoon meer omzet op, KA-CHING! 

Meer kostenvoordeel
Het kost geld, vaak erg veel geld, om nieuwe development
medewerkers aan te trekken. Maar vooral ook om te
behouden. Een samenwerking met een white label
webdevelopment partner aangaan levert onderaan de streep
vooral heel veel op. De development kosten worden lager, de
marges worden groter en er is daardoor sprake van meer
winst. 
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WAT KOST HET

We hebben inmiddels voor 250+ WordPress-projecten een
voorstel uitgebracht op basis van ontwerpen en specifieke
wensen van de klant. De ontwikkeltijd hangt vooral af van het
aantal pagina's en het type functionaliteit.

Homepage: 
4-6 uur

Subpagina's: 
2-4 uur per pagina

Plaatsen van content: 
0,5-1,5 uur per pagina

WooCommerce: +20 - 30 uur
Filtering: +4 - 6 uur
Animaties: +2 - 6 uur
Multilanguage: + 2 - 6 uur

EXTRA'S
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VOORBEELD VAN EEN TYPISCH
WORDPRESS WHITE LABEL

DEVELOPMENT PROJECT

1.  €90 per uur
2. €80 per uur
3. €70 per uur
4. €65 per uur

KOSTEN
GEMIDDELDE TARIEVEN PARTNERS VS MR.WEBDESIGN

MR. WEBDESIGN

€45,- per uur

Homepage:             5 uur
Subpagina's x4:     12 uur 
Content plaatsen:  5 uur
Animaties:                2 uur
Formulieren:            1 uur

Totaal:                     25 uur
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IN 5 STAPPEN NAAR EEN
SUCCESVOLLE SAMENWERKING

Als gedreven ondernemer of webdesigner ben je druk, en dat
is een prima teken. Het uitbesteden van werk aan derden kan
daardoor noodzakelijk zijn. Maar waar moet je eigenlijk op
letten bij het onboarden van een white label
ontwikkelingsbureau? Je wilt de kwaliteitsstandaard immers
hoog houden. 

Stap 1: wat zijn jouw verwachtingen?
Samenwerken met een white label ontwikkelingsbureau
begint met het duidelijk communiceren van jouw
verwachtingen. Want wat jij vanzelfsprekend vindt, is voor een
ander misschien minder relevant of belangrijk. Hierbij kun je
denken aan de kwaliteit, maar ook aan de setup van de
backend en de andere technische eisen van de website:

Stap 2: Persoonlijk kennismaken
Persoonlijk kennismaken met het white label
ontwikkelingsbureau is altijd een must. Dit doe je natuurlijk
voordat je gaat onboarden en het liefst persoonlijk.
Communicatie via e-mail is prima voor een later stadium, maar
kan tijdens het onboarden voor verwarring en misverstanden
zorgen. Dat is natuurlijk iets dat je niet wil. 

Stap 3: Houd de eerste opdracht eenvoudig
Natuurlijk is het niet de bedoeling om alleen de makkelijke
klussen uit te besteden, maar een eerste opdracht eenvoudig
houden versterkt het wederzijdse vertrouwen. Het is namelijk
niet nodig om een white label ontwikkelingsbureau direct voor
de leeuwen te gooien. Een eerste opdracht laat zien hoe goed
jullie elkaar begrijpen en of de developer aan de
kwaliteitsstandaarden kan voldoen. 
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Stap 4: Vinger aan de pols tijdens het eerste project
Zodra de eerste opdracht vergeven is, is het belangrijk om de
voortgang van het project halverwege te beoordelen. Je kunt
daarvoor het beste een meeting of videocall inplannen. Dat
geeft jou de gelegenheid om de vorderingen te beoordelen,
terwijl het ontwikkelingsbureau eventuele vragen kan stellen.
Tijdens een “halftime” beoordeling is er namelijk nog
voldoende tijd over om te kunnen bijsturen als dat nodig is.

Stap 5: Feedback na de oplevering
Als je betaalbaar developers wilt inhuren, dan is het ook
belangrijk om de ontwikkelaars van goede feedback te
voorzien. Niet alleen tijdens het project, maar ook daarna.
Tijdens deze meeting kun je bespreken hoe jij de technische
uitvoering en communicatie hebt ervaren. Deze communicatie
leidt tot een nog betere samenwerking en zorgt ervoor dat je
het onboarden van een white label ontwikkelingsbureau als
prettig blijft ervaren.

Betaalbaar developers inhuren met dit onboarding
stappenplan
Samenwerken met betaalbare white label developers kan
spannend zijn. Zeker als je de onboarding niet goed
voorbereid. Aan de hand van het bovenstaande stappenplan
maak je het onboarden van een ontwikkelingsbureau wél een
succes. De sleutel naar succes ligt vooral in het stellen van
verwachtingen, een goede kennismaking en een heldere
communicatie.
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Binnen het proces willen we bij Mr. Webdesign alles zo
eenvoudig mogelijk houden. Dit is niet alleen fijn voor ons,
maar ook voor onze partners. Zo creëren we een prettige
samenwerking en voorkomen we miscommunicaties. Om de
samenwerking met iedere partner zo goed mogelijk te laten
verlopen, maken wij gebruik van de volgende 3 stappen. 

Stap 1: Briefing
Hoe beter we communiceren, hoe beter de samenwerking zal
zijn. Goede communicatie is vanaf het eerste contactmoment
voor ons daarom erg belangrijk. Een goede briefing is dan ook
ongelofelijk belangrijk voor het succes van een project. Hoe
beter de briefing, hoe minder tijd je uiteindelijk kwijt bent
gedurende het project. Bij Mr. Webdesign hebben we een
eigen template ontwikkeld, die ervoor zorgt dat we precies alle
informatie nodig hebben om een project op de best mogelijke
manier uit te kunnen voeren. 

BRIEFINGSTEMPLATE DOWNLOADEN

HOE WERKT WHITE LABEL
WEBDEVELOPMENT BIJ 

MR. WEBDESIGN?
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Stap 2: Direct feedback
Volg samen met jouw klant de ontwikkeling van de website op
de voet. Aan het begin van elk project delen we een link
waarmee je direct feedback kan geven. Het programma wat
wij hiervoor gebruiken is Markup.io. Via dit programma kunnen
onze partners makkelijk feedback achterlaten, zodat onze
developers het gelijk kunnen aanpassen. Dit zorgt ervoor dat
onze partners en wij zelf niet voor verassingen komen te staan.

Stap 3: Oplevering
Feestje! Voor de oplevering lopen wij een checklist door om te
kijken of alles goed staat. De migratie van de website kunnen
wij voor onze partners, maar onze partners mogen dat
natuurlijk ook zelf doen. Een nieuwe website is voor veel
ondernemers een feest en het startpunt van hun bedrijf. Wij
staan ook tijdens en na deze periode klaar om jou en jouw
klant te ondersteunen.

HOE WERKT WHITE LABEL
WEBDEVELOPMENT BIJ 

MR. WEBDESIGN?

http://markup.io/


Custom animaties
Custom formulieren

Een website voor een
organisatie die equity-
oplossingen biedt om bedrijven
naar het volgende groeiniveau
te brengen.

Extra Functionaliteiten:

Voorbeeldproject
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Custom megamenu
Custom checkout pagina
Custom productpagina

Een webshop voor een high-
end streetwear merk. Focus op
conversie + design. 

Extra Functionaliteiten:

Voorbeeldproject
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Benieuwd naar wat white label webdevelopment
voor jouw agency kan betekenen? Plan eens

vrijblijvend een kennismakingsgesprek in met een
van onze projectmanagers. Onze specialisten

vertellen je er graag meer over. 

Kennismaken?

AFSPRAAK MAKEN

https://calendly.com/mr-webdesign/maak-kennis-met-mr-webdesign

