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TOP 15  PLUG�NS
WORDPRESS

Met WordPress plugins kun je de functionaliteiten van jouw website uitbreiden.

Van contactformulieren tot SEO plugins, alles is mogelijk! 

De keuze aan plugins is in ieder geval enorm, er zijn namelijk duizenden

WordPress plugins beschikbaar. Deze zijn echter niet allemaal van goede

kwaliteit. We hebben een top 15 voor je verzameld die je aan je WordPress

website kunt toevoegen.
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DE TOP 15  BESTE PLUG�NS

2 .  YOAST 
Ook de de plugin van Yoast kun je een eenvoudige manier zoekwoorden

toevoegen aan je website. OOk hier is een gratis en een betaalde versie.

Onmisbaar op je WordPress website.

Link: https://nl.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/

Akismet is een plugin die standaard mee wordt geïnstalleerd in WordPress. Deze

plugin checkt alle comments die op je site worden achtergelaten en filtert

automatisch alle spam eruit. En dat is zeker geen overbodige luxe!

Het algoritme dat Akismet gebruikt, werkt erg goed. Er komt zelden spam door

het filter heen. Om de plugin te gebruiken, heb je een gratis API-key nodig van

Akismet. Voor de ondernemers zijn er betaalde opties beschikbaar.

Link: https://nl.wordpress.org/plugins/akismet/

4 .  HONEYPOT 
Ieder website heeft een contactformulier. Dit zorgt ook voor een hoop spam in je

mailbox. Met deze plugin kun je een nep-veld toevoegen aan je contact

formulier. Echte gebruikers zullen het veld niet invullen het veld onzichtbaar is.

Maar spambots zien niet dat het veld niet zichtbaar is en zullen het invullen.

Hierdoor kan de plugin ze herkennen als bots en hun inzending blokkeren.

Link: https://nl.wordpress.org/plugins/contact-form-7-honeypot/

3 .  ASK�MET 

1 .  RANK MATH 
Om je website beter vindbaar te maken, is SEO (dat staat voor Search Engine

Optimization ofwel zoekmachineoptimalisatie) een must. Met deze plugin van

Rank Math kun je eenvoudig meerdere zoekwoorden toevoegen aan je site om

beter gevonden te worden in Google. Er is een gratis en een betaalde versie.

Onmisbaar op je WordPress website en absoluut mijn favoriet.

Link: https://rankmath.com/
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6 .  WP ROCKET
WP rocket is een alles-in-één tool voor het optimaliseren van de snelheid van je

WordPress website. Met deze plugin kun je niet alleen scripts combineren en

comprimeren, maar ook je cache legen. Ook kan het je helpen met het

verwijderen en/of verplaatsen van render blocking resources. Wel moet je voor

de plugin betalen, maar dan heb je ook wat. 

Link: https://wp-rocket.me/

Een van de bekenste plugins om een webshop te bouwen. Je kunt er van alles

mee verkopen. Ook zijn er inmiddels vele extensies ontwikkeld, dat zijn

aanvullende functies die nog meer mogelijkheden geven aan je webshop. Niet

alle templates zijn compatible met WooCommerce, dus kijk eerst of dat het geval

is.

Link: https://nl.wordpress.org/plugins/woocommerce/

8 .  GRAF�CY FORMS 
Gravity Forms is een plugin om uitgebreide formulieren mee te maken. Het heeft

veel extra functionaliteiten in verhouding met andere formulieren plugins en het

is heel gebruikersvriendelijk. Het is zelfs mogelijk om de plugin te gebruiken om

producten te verkopen. Dit is een betaalde plugin.

Link: https://www.gravityforms.com/

7 .  WOOCOMMERCE 

5 .  MANAGE WP
Hiermee heb je een dashboard om al je websites bij te houden. Met 1 klik kun je

al je websites en plugins updaten en de database optimaliseren van je websites.

Je kunt vanuit hier ook een backup maken van alle websites die je erin zet en je

kunt inloggen op iedere WordPress website die hieraan gekoppeld is.

Link: https://nl.wordpress.org/plugins/worker/
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1 0 .  MONSTER �NS�GHT 
Je kunt met deze plugin je eigen WordPress website monitoren met alle

meetgegevens van Google Analytics. En deze staan live in je WordPress

dashboard, dus je hoeft niet steeds te switchen tussen je website en de website

van Google Analytics. Er is ook een premium versie met extra functionaliteiten.

Link: https://www.monsterinsights.com/

Jetpack is zo populair, omdat het in feite een verzameling van plugins is. Het

heeft meerdere functies, zoals het beveiligen van de website, statistieken

bijhouden, caching om de site sneller te maken en nog veel meer. In totaal zijn er

meer dan dertig functies. Dat is veel handiger dan allemaal aparte plugins te

installeren.

Link: https://nl.wordpress.org/plugins/jetpack/

1 2 .  WORDFENCE SECUR�TY 
Beveiliging van je website is super belangrijk en een topprioriteit.Met deze plugin

ben je goed beveiligd tegen hacks en andere gevaren en is makkelijk in te

stellen. De premium versie is het overwegen waard als je een grote website

hebt. Je kunt dan bijvoorbeeld ook inlogpogingen en aanvallen uit bepaalde

(obscure) landen blokkeren. 

Link: https://nl.wordpress.org/plugins/wordfence/

1 1 .  �ETPACK

9 .  UPDRAFT PLUS  
Hiermee kun je backups maken van je website. Super belangrijk natuurlijk, want

mocht er iets mis met je site gaan (en dat gebeurt geheid een keer) dan moet je

over een goede backup mogelijkheid beschikken. Deze plugin is populair omdat

het ook, nadat de site is gecrasht bijvoorbeeld, een website kan repareren. De

plugin zorgt ervoor dat een oudere backup wordt teruggezet, zodat je website

weer netjes verschijnt.

Link: https://nl.wordpress.org/plugins/updraftplus/stats/
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De plugins die je toevoegt aan je website zorgen ervoor dat je website beter

gaat presteren op verschillende vlakken. Maar let op dat teveel plugins ook niet

goed is. Zorg er wel voor dat er een back-up van je website is gemaakt voordat

je verschillende plugins op je website installeert. Zo voorkom je problemen. Denk

je wat een gedoe al die plugins, ik zie door de bomen het bos niet meer laat het

mij weten, dan kunnen we er samen naar kijken.

Angelique Lijffijt | Website leasen

info@jewebsiteleasen.nl

telefoon: 06-41034793

1 4 .  ACT�VE CAMPA�N 
Een plugin die het mailprogramma Active campain of Mailblue koppelt aan je

website. Hierdoor kun je ervoor zorgen dat mensen via je website op je

mailinglijst komen. 

Link: https://nl.wordpress.org/plugins/mailchimp-for-wp/

Het is een probleem dat in de loop der jaren ontstaat, links die niet meer werken

op je websites. Daar is een simpele oplossing voor: de broken Link Checker. Deze

spoort ‘broken’ links op en zet ze op een rijtje. Op het moment dat er een link niet

meer werkt, geeft de plugin daar een melding van.

Link: https://nl.wordpress.org/plugins/broken-link-checker/

1 5 .  BROKEN L�NK CHECKER 

1 3 .  WP-OPT�M�ZE  
Een goede manier om je database schoon te houden. Na verloop van tijd raakt

je database namelijk ‘vervuild’ met zaken die je beter kunt verwijderen, zoals

reacties die in de spam zijn terechtgekomen, maar ook revisies van berichten.

Als je dat niet doet, kan de website op den duur trager worden.

Link: https://nl.wordpress.org/plugins/wp-optimize/
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