
De website van FRITS is vernieuwd. Niet alleen alle 
artikelen uit FRITS Magazine staan er op, maar je kunt 
er ook FRITS TV kijken met boeiende interviews en 
kijkjes-in-de-keuken. Een gesprek met de makers van 
de site: de mannen van Rankdata in Veghel.

TEKST MARIËTTE BAKS | FOTO MENNO BOON

De website is volledig nieuw en lekker 
fris. Belangrijke reden om de website 
te vervangen: de oude functioneerde 
niet optimaal op mobiele telefoons en 
was inmiddels een beetje te traag naar 
FRITS’ mening. „Bovendien verouderen 
websites vrij snel: FRITS wil nu liever 
op een andere manier communice-
ren dan toen de oude website werd 
gebouwd. Nu ligt er bijvoorbeeld meer 
nadruk op video dan pakweg een jaar 
geleden”, vertelt Ruben Deddens van 
Rankdata, verantwoordelijk voor de 
nieuwe site.

Veel aandacht 
besteed aan 
site-navigatie

Vernieuwd: 
www.frits.nl

FRITS TV
FRITS TV heeft een prominente plek op 
de nieuwe website, want inmiddels is 
FRITS meer dan alleen een magazine. 
Regelmatig gaat FRITS met camera en 
microfoon op pad voor interviews en 
reportages. Nooit langer dan een paar 
minuten, maar altijd lang genoeg om 
een goed beeld te geven van een eve-
nement of van hetgeen een geïnter-
viewde te melden heeft. Gemakkelijk te 
zien op FRITS’ site.
Daarnaast zijn de artikelen makkelijker 
te vinden. Ruben: „We hebben veel 
aandacht besteed aan de navigatie. Op 
elke pagina is nu in één blik duidelijk 
waar je bent. Ook is overal het nieuw-
ste FRITS Magazine aanwezig in de 
sidebar, want het magazine is natuurlijk 
nog steeds heel belangrijk. Het nieuws 
wordt er overzichtelijk gepresenteerd, 
met aandacht voor de blogs en social 
media.”

Het sneller maken van een website is 
overigens een vak apart, vertelt Ruben. 
„Om een website snel te krijgen moe-
ten veel zaken verkleind worden, zoals 
coderingen en afbeeldingen. Ook moet 
de website gehost worden op een 
snelle server bij een erkende hosting-
partij. Vervolgens is de cache op een 
website belangrijk voor de snelheid. Dit 
houdt in dat de website sneller geladen 
wordt als je voorkomt dat de webserver 
steeds dezelfde handelingen uitvoert. 
Door het statisch maken van de web-
pagina – het cachen – wordt er een 
soort tijdelijke versie opgeslagen en is 
de website sneller.”

JONGE LOKALE ONDERNEMERS
FRITS koos voor Rankdata om de site 
te bouwen omdat FRITS graag met jon-
ge, lokale ondernemers werkt, dat past 
bij de gedachte van FRITS. De mannen 
van Rankdata houden kantoor in Veg-
hel, in een riante villa waar meerdere 
bedrijven zijn gevestigd. Per toeval 
zijn Eindhovenaren Ruben Deddens 
en Nick der Kinderen, de oprichters 
van Rankdata, in Veghel neergestre-
ken. Het mooie is: Veghel – of beter 
gezegd: Meierijstad – past met zijn vele 
bedrijven perfect bij Rankdata. Al die 
bedrijven hebben immers een passen-
de website nodig. 

UITGAAN VAN HET DOEL
Het geheim van een goede website 
volgens de twee heren van Rankda-
ta: uitgaan van dat wat de site moet 
opleveren. En dat gaat verder dan een 
website die er gelikt uitziet. 

„Wil een bedrijf meer leads, meer klan-
ten, wil het eerst goed gepositioneerd 
worden in de markt of wil het vooral 
informatie verschaffen met een site? 
We gaan uit van het doel en bouwen 
aan de hand daarvan de website. Ons 
voordeel is dat wij weten hoe onderne-
mers denken; we zijn immers zelf ook 
ondernemers. We denken mee, zijn 
een klankbord en maken uiteindelijk 
visueel wat we uit de gesprekken met 
de klant halen. Dat gaat veel verder 
dan even een site in elkaar zetten”, 
aldus Ruben. 

Voor een goeie app draaien ze hun 
hand trouwens ook niet om.
Dat marketing bij een site hoort, staat 
voor Ruben en Nick als een paal boven 
water. De markt moet weten dat je er 
bent en je kunnen vinden; daarom is 
marketing voor Rankdata onlosmakelijk 
verbonden met het bouwen van de 
site. „Daar besteden we minstens net 
zo veel tijd aan, anders schiet je je doel 
voorbij”, stelt Ruben. Hij bedoelt maar: 
bij Rankdata krijg je meer dan alleen 
maar een site: een site is pas goed als 
ie ook gevonden en bezocht wordt.

We gaan uit van het doel 
en bouwen aan de hand 
daarvan de website

NICK DER KINDEREN (L) EN RUBEN DEDDENS
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