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WordPress is wereldwijd het populairste Content Management System (CMS) 
waarmee je websites, webshops en blogs kan opstellen en onderhouden. Als 
dat je enige vraag was, dan heb ik je alvast enorm blij gemaakt. 

Naar alle waarschijnlijkheid is dit niet het enige antwoord waarvoor je deze 
whitepaper gedownload hebt. Ik kan je alvast garanderen dat er in deze 
whitepaper veel meer aan bod komt dan louter de definitie van WordPress. 

Introductie
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Wat is het?



WAT IS WORDPRESS?

WordPress wordt vandaag de dag beschouwd als een van de belangrijkste 
Content Management Systems (CMS) in de wereld. Van oorsprong was het 
echter geen echt CMS, maar eerder een webtoepassing die gebruikt werd om 
te bloggen. Het basisconcept uit 2003 bevatte slechts 1 pagina waarop je zelf 
berichten kon posten. Dit verschilde met andere CMS’en aangezien je daar 
meerdere pagina’s aan kon toevoegen.

Het ‘beperkte’ concept bleek echter wel een schot in de roos te zijn. Niet alleen 
was WordPress van begin af aan al enorm makkelijk te gebruiken, maar won 
bloggen enorm aan populariteit bij het grote publiek. Je kon met WordPress 
mooi gestructureerde blogs creëren om deze vervolgens te personaliseren. Het 
thema-systeem en de plugin-architectuur van WordPress zorgden ervoor dat je 
in geen tijd prachtige dingen kon maken.

Pas na enkele jaren konden gebruikers meerdere pagina’s toevoegen aan 
hun eigen website. Bovendien werden er via de plugin-architectuur meerdere 
uiteenlopende features toegevoegd. Enkele van deze features waren bijvoorbeeld 
Google Analytics, Facebook-integraties, ledenbeheer, e-commerce, ... Jaar na 
jaar breidt men dit uit. WordPress verklaart zelf dat er op dit moment bijna 
58.000 plugins beschikbaar zijn! Een geweldig aantal, toch? 

HOE BELANGRIJK IS WORDPRESS?

Het is eigenlijk zeer simpel, WordPress is enorm belangrijk!. Maar liefst 38,6% 
van de websites over heel de wereld zijn gebaseerd op WordPress. Dat is veel, 
maar nog verbazender is het feit dat Shopify de volgende in de lijst is… én 
slechts 3% aandeel heeft! Toch opmerkelijk, aangezien we Shopify allemaal 
kennen? Dit laat ons duidelijk zien dat WordPress marktleider is op gebied 
van CMS. Een overzichtje van het onderzoek dat w3tech regelmatig publiceert 
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(cijfers van oktober 2020):

Bron: https://w3techs.com/technologies/history_overview/content_management/all

Websites met een onbekend CMS zijn natuurlijk ook wijd verspreid. Als je 
deze niet in rekening zou nemen, dan bekomt WordPress een marktaandeel van 
63.6%... Bovendien is WordPress afgetekend de snelste groeier!

Als je dan over de andere CMS’en nadenkt, is het aandeel van die producten ge-
woon verwaarloosbaar. De aandacht die een Drupal of een Magento CMS krijgt, 
is eigenlijk overdreven :) 

Het is dan ook volkomen terecht dat we deze whitepaper toewijden aan het met 
grote voorsprong meest populaire CMS, WordPress.

WAAROM IS WORDPRESS EIGENLIJK ZO POPULAIR? 

Hoe komt het eigenlijk dat WordPress die afgetekende toppositie behaald 
heeft? 

• WordPress is gratis. De software is kosteloos en eenvoudig te installeren. 
Het enige dat je nodig hebt is hosting en een domeinnaam.
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CMS DIENSTEN PERCENTAGE

Geen of onbekend CMS 39,3%

WordPress 38,6%

Shopify 3,0%

Joomla 2,2%

Drupal 1,5%

Magento 0,7%



• WordPress is makkelijk aan te passen met thema’s en plugins. Je kan 
eenvoudig je eigen layout eraan toevoegen en de functionaliteit aanpas-
sen. Misschien is het zelfs te eenvoudig, waarover later meer.

• WordPress is SEO-vriendelijk. Het is van in het begin goed ontworpen 
om zoekmachines te vriend te houden. Je kan namelijk in WordPress 
extra plugins installeren die SEO gaan vergemakkelijken.

• WordPress is eenvoudig te beheren. Updates gebeuren namelijk vanzelf. 

• WordPress is bovendien super veilig. Een kleine kanttekening, dit zegt 
WordPress zelf, maar dat is niet altijd pure waarheid. Je moet er nog 
steeds zelf voor zorgen dat dit veilig verloopt of je kan het laten uitvo-
eren door een externe hostingpartner. Ook over het beveiligen later meer 
in deze whitepaper.

Voor ons is de voornaamste reden rond de populariteit van WordPress, de 
lage drempel die het Content Management Systeem zelf ontworpen heeft... 
Andere CMS’en zijn ofwel ingewikkelder ofwel veel duurder dan WordPress.

HOSTING VAN EEN WORDPRESS, IS DAT NOODZAKELIJK? 

WordPress is volledig gratis, maar je hebt wel iets extra nodig: hosting. Er 
zijn honderden, zoniet duizenden hostingbedrijven die allemaal beweren de 
beste WordPress-hoster te zijn.

Maar wij bij Level27 zijn wel echt de beste :).

Wat is er eigenlijk exact nodig voor het hosten van een WordPress website?

Alles start met een domeinnaam, dit is de naam waaronder je website 
bekend is. Je kan kiezen voor een .be-domein (b.v. level27.be) of een van de 
honderden andere extensies (level27.eu, level27.sh, …). Domeinen worden 
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geregistreerd door domeinregistrars. Ze kosten gemiddeld 20 EUR per jaar. 
Speciale extensies kunnen veel duurder zijn. Een .cars domein bijvoorbeeld 
kost meer dan 2000 EUR per jaar!

Vervolgens heb je ‘echte’ hosting nodig. WordPress werkt met een MySQL-da-
tabase, waarin verschillende gegevens opgeslagen worden. Bijvoorbeeld aan-
meldgegevens, producten, klanten, … Verder heb je een PHP-webserver nodig. 
PHP is de programmeertaal waarin WordPress geschreven is. Een deftig 
hostingpakket heb je rond de 120 EUR per jaar. Grotere websites hebben nat-
uurlijk veel meer kracht (en budget) nodig. Wij voorzien onze klanten hiervoor 
een pakket op maat gemaakt. 
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HOE KRIJG IK WORDPRESS AAN HET WERK?

Er zijn hopen installatiegidsen op het internet te vinden, uiteraard gaan we 
deze niet copy-pasten. Laten we even de meest gebruikte methodes aanhalen 
gecombineerd met onze bevindingen. 

(s)FTP: voor de beginners

FTP (File Transport Protocol) is de meest klassieke manier om WordPress 
op je hostingpakket te krijgen. Hierbij ga je een zip-bestand met de broncode 
downloaden naar je computer via https://nl.WordPress.org. Daar pak je de 
bestanden uit in een apart mapje en ga je ze uploaden naar je hosting met een 
FTP-client zoals Filezilla.

Het nadeel hiervan is dat dit proces omslachtig werken is. Elk bestand dat je 
lokaal wijzigt (b.v. een CSS-bestand) moet je dan 1 voor 1 manueel upload-
en naar de server. Dit geldt ook als je op de server de versie van WordPress 
update. Op dat moment zit je met verschillen tussen je lokale kopie en die van 
de server. Uiteindelijk leidt dit uiteraard tot problemen, zelfs als jij de enige 
webontwikkelaar bent van de websites. Als je met meerdere ontwikkelaars aan 
je project werkt, zit je quasi onmiddellijk in de problemen. En dat willen we 
natuurlijk vermijden!

Als dit je eerste WordPress-stapjes zijn, is dit zeker geen slechte methode! Je 
moet ergens beginnen, nietwaar?

Git deploys: voor de pro’s

Indien je klaar bent voor het echte werk, ga je beginnen met Git. Git is een ver-
siebeheersysteem. Het is ontworpen om het werk van meerdere programmeurs 
te coördineren door wijzigingen aan programmacode bij te houden.

Elke programmeur heeft zijn lokale kopie van het project waarop al de wi-
jzigingen worden bijgehouden. Wanneer een programmeur zijn aanpassingen 
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voltooid heeft, gaat hij deze ‘pushen’ naar de centrale Git-repository. Daar 
worden zijn wijzigingen samengevoegd met die van andere programmeurs 
of worden ze verworpen bij conflicten (b.v. als twee programmeurs dezelfde 
regel code hebben aangepast).

In een ideaal scenario komt je website via de Git-repository op de server op 
verschillende adressen. Bijvoorbeeld:

• Alle wijzigingen van alle programmeurs gaan bij elke push naar 
https://dev.jouwwebsite.be. Hier kunnen natuurlijk regelmatig foutjes 
voorkomen als een programmeur iets verkeerd heeft gedaan. Hier kan 
de programmeur dus zien wat hij eventueel kapot gemaakt heeft en kan 
hij vervolgens een nieuwe push voorbereiden.

• Periodiek verzamelen we de goedgekeurde wijzigingen op een aparte 
locatie https://test.jouwwebsite.be. Deze versie dient vooral voor de 
klant om alles te testen.

• Indien de klant aangeeft dat alles in orde is, kan de testversie vervol-
gens van de website naar productie (https://www.jouwwebsite.be).

Dus nogmaals: in een ideale wereld gebeurt dit hele proces volledig autom-
atisch. Natuurlijk kost het veel moeite om deze perfectie te bereiken. De 
meerwaarde van een degelijke hostingprovider ligt volgens ons precies in 
het begeleiden van de klant richting zo’n ideale wereld.

HOE ZORG IK VOOR EEN SNELLE WORDPRESS?

Eén van de meest voorkomende vragen van onze klanten is:

“MIJN WORDPRESS IS TRAAG. KAN IK EEN SNELLERE SERVER KRIJGEN?”
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Om te beginnen willen we benadrukken dat het fijn is dergelijke vraag 
te krijgen. Dit omdat de snelheid van je website een van de belangrijkste 
elementen is voor het succes hiervan.

De laatste 15 jaar is de menselijke aandachtsspanne gezakt van 12 naar 
minder dan 6 seconden. Dit betekent dat wij minder lang aandachtig zijn 
dan voorheen. De tijd die je omwille van deze korte aandachtsboog hebt om 
je leads te overtuigen, verminderd dagelijks. Je hebt er dus alle belang bij, 
dat je WordPress snel functioneert.

Langzame websites zijn nutteloze websites.

Een verse WordPress-installatie, zonder aanpassingen, is altijd razend 
snel. Toch als je hosting kiest die in orde is. Werk je met een budget-
hosting van bijvoorbeeld 1.99 EUR per maand, dan kunnen wij je 
garanderen dat dit nog steeds traag zal gaan. 

Wat zijn nu eigenlijk de oorzaken van zo een trage WordPress-website?

• Je hosting deugt niet. Logisch, als je server traag is omdat er al 500 
websites op draaien, is er geen ruimte meer over voor jouw site. 

• De configuratie van WordPress is niet optimaal. De caching 
is niet geïmplementeerd of er staan gekke/domme dingen in je 
configuratiebestand.

• De pagina’s zijn te groot of er zijn teveel producten. Als je zonder 
nadenken een Woocommerce-plugin installeert om een shop van je 
site te maken en er dan 500.000 producten in steekt, dan vraag je om 
problemen. 

• Slechte plugins of slechte thema’s. Tussen de 57.676 plugins en nog 
meer thema’s zit een ongelooflijke hoop rommel. Als jij uit die hoop 
plugins net zo eentje hebt geselecteerd, heb je het zitten.
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HOE FIXEN WE DIT DAN?

Als de schuld niet de hostingprovider is (als je wil weten wat Level27 voor 
WordPress hosting doet, lees verder), ligt de schuld bij de WordPress-toepassing.

De meest voorkomende reactie van programmeurs is dat er gegoogled wordt naar 
oplossingen. Helaas komt er dan een hoop onbetrouwbare informatie boven drijven. 
Er zijn heel wat plugins beschikbaar die performance en snelheid beloven in een 
WordPress-installatie. Het probleem van deze aanpak is dat je niet weet welk issue 
je aan het oplossen bent. Je kan er zelfs extra problemen aan toevoegen zonder 
dit goed te beseffen. Volgens ons is het belangrijk om eerst een diagnose van de 
oorzaak te bepalen. Welk van de bovenstaande redenen ligt aan de basis van je 
performantie-problemen?

Die diagnose stellen, is niet altijd makkelijk! Toch kan je hier zelf mee aan de slag. 
Om te beginnen check je eens welke plugins je allemaal hebt aanstaan. Zet alles 
wat je niet nodig hebt onmiddellijk uit, simpel toch? Het volgende dat je jezelf moet 
afvragen is welk thema je hanteert. Is het een complex thema met veel toeters en 
bellen en visuele editors? Of heb je een degelijk minimalistisch thema geselecteerd?

We begrijpen dat het zoeken naar de oorzaak niet eenvoudig is. Maar laat je niet 
verleiden tot het oplossen van het probleem voordat die oorzaak gevonden is! Als 
je zelf de oorzaak niet vindt, vraag het aan je hostingprovider. Wij als provider 
beschikken over de nodige tools en kennis om een diagnose te stellen: logbestanden, 
grafieken, traces. Als dat nog niet genoeg is, is er dé killer-tool bij uitstek: New 
Relic. Met New Relic kan je tot op de regel specifiek aanduiden waar exact het 
probleem zit met jouw WordPress-installatie. Goedkoop? Neen. Nuttig? Jazeker!

HOE HOE ZORG IK ERVOOR DAT MIJN WORDPRESS VEILIG IS?

Een website? Die kan gehackt worden Dit gebeurt vaak uit commerciële 
overwegingen, soms uit activisme of zelfs gewoon voor de fun.
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Gezien de reeds besproken populariteit van WordPress, is het logisch dat dit een 
mogelijk doelwit is voor hackers. Hoge bomen vangen namelijk veel wind…

Er zijn dus veel hackers out there die het op jouw WordPress-installatie gemunt 
hebben. Dit wordt versterkt door de vele scripts en kant-en-klare hackingtools die 
het internet afspeuren voor kwetsbare WordPress-installaties.

Dus jouw WordPress-installatie moet steeds zo veilig mogelijk zijn. Zo zorg je 
voor een veilige website:

• Installeer alle updates. Er worden constant nieuwe beveiligingsgaten 
ontdekt én misbruikt. Je site niet updaten is hetzelfde als je voordeur open 
laten staan. Ik weet dat het vervelend is, maar het is verplicht. 

• Zorg voor backups. Als je dan toch het slachtoffer wordt, kan je maar beter 
backups hebben van je site voordat ze gehacked is. Als je hostingprovider 
geen backups maakt, zorg dan dat je ze zelf maakt!

• Gebruik deftige wachtwoorden. Het aantal sites met gebruikersnaam 
‘admin’ en wachtwoord ‘1234’ is niet te tellen. Natuurlijk weten hackers 
dit. Een wachtwoord als dit gebruiken, is niet alleen je voordeur openzetten, 
maar ook nog wegwijzers op de straat zetten met ‘Hack mij alsjeblieft!’.

• Installeer security plugins. Voor WordPress zijn er plugins beschikbaar 
die je site steeds veiliger maken. Ze blokkeren hackers na een paar 
loginpogingen en rapporteren mogelijke aanvallen.

• Vertrouw op je hosting provider. Veel hostingproviders voorzien zelf ook 
functionaliteit om hackers tegen te houden. 

Als je een van bovenstaande items niet in orde hebt, kunnen we met zekerheid 
zeggen dat je site binnenkort gehacked zal worden (als ze dat nog niet is).
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WAT KAN IK DOEN ALS IK TOCH GEHACKT BEN?

Vele zouden beginnen huilen, maar het is vooral belangrijk om kalm te 
blijven en niet te panikeren. Ja, het is erg vervelend en wellicht schadelijk 
voor jou en je merk, maar niet alles is verloren. Er zijn stappen die je kan 
nemen en er zijn voldoende organisaties die je kunnen helpen.

Misschien wel de belangrijkste vraag: heb je backups? 

Als jij of je hostingprovider over een backup beschikt, is de meest 
verstandige actie om een kopie te maken van de gehackte site voor later 
onderzoek en dan de backup van voor de hack terug online te plaatsen. Na 
het terugzetten moet je onmiddellijk het hoofdstuk ‘Voorkomen’ doornemen. 
Deze stappen moet je doorlopen om te vermijden dat je opnieuw slachtoffer 
bent van dergelijke aanvallen.

Afhankelijk van de ouderdom van je laatste backup, kan het zijn dat je 
specifieke inhoud of bepaalde aanpassingen van de website verliest. Die kan 
je terughalen uit de kopie van de gehackte versie of je kan de aanpassingen 
opnieuw gaan implementeren. Voor dynamische sites zoals webshops, is 
dit natuurlijk veel complexer. Dit omdat je bijvoorbeeld bestellingen en 
gegevens verloren bent door de hack. De aanpak bij dergelijke sites moet 
iets voorzichtiger gebeuren. Misschien moet je overwegen om je website 
eventjes offline te halen met een tijdelijke boodschap naar je klanten. Zo kan 
je ondertussen de tijd nemen om al de nodige gegevens te verzamelen om 
vervolgens terug online te verschijnen. 

Geen backup?

Dit is erger, veel erger zelfs. Eigenlijk heb je nog maar 2 opties:

• Website schoonmaken. 

Af en toe kan dit nog. Soms is de hack zo subtiel gedaan dat je er gewoon 
niets van merkt. Misschien zijn er zelfs bestanden verwijderd door de 
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hackers en vind je deze al helemaal niet meer terug! Er zijn organisaties die 
beloven sites te kunnen schoonmaken, heel regelmatig lukt dit. Maar niemand 
kan je de garantie geven dat je site hersteld zal worden in de staat van voor 
de hack plaatsvond.

• Website weggooien. 

Als de schade te groot is, is het beter om de website offline te halen, hoe 
drastisch dit ook klinkt. Je zet dan een tijdelijke pagina online en werkt 
ondertussen aan een oplossing. Dit willen we uiteraard voorkomen!

Revalidatie

Als je site terug online staat, moet je weten dat je site opnieuw een doelwit 
kan zijn van dezelfde hackers. Zorg er dus voor dat je alle stappen doorloopt 
uit het hoofdstuk ‘Voorkomen’, met speciale aandacht voor:

• Wijzig alle wachtwoorden om aan te melden op je website. Zowel die van 
jou als die van de beheerder. Je zou eigenlijk ook moeten nadenken over 
de wachtwoorden die jouw klanten gebruiken om aan te melden op jouw 
site. Dat is erg vervelend, maar wel noodzakelijk.

• Wijzig alle wachtwoorden van je hosting account, SFTP en database.

• Check of je website blacklisted is geweest door Google. Gebruik de 
Google Webmaster Tools om dit na te kijken en eventueel een nieuwe 
test aan te vragen daar.
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ENKELE ANDERE TIPS VOOR JE WORDPRESS-INSTALLATIE

Het is wellicht al redelijk duidelijk uit de voorgaande paragrafen, maar hier 
bieden we je nog enkele extra technische tips om je website te optimaliseren.

Installeer geen zooi

Voor je een plugin installeert, moet je jezelf de volgende vragen stellen:

• Heb ik deze plugin nodig? Jij bent de enige die deze vraag kan 
beantwoorden.

• Is de plugin kwalitatief? Kies enkel voor populaire plugins. Kijk 
hiervoor naar de ratings, check het aantal sterren én het aantal 
reviewers/actieve gebruikers.

Als je een thema kiest, kies dan zo minimalistisch mogelijk. De uitgebreide 
thema’s waarmee je via click and drag alle mogelijke website layouts kan 
realiseren, komen met een belangrijke performantie kost. Denk eraan, Less 
is more!

Gebruik wp-cli

https://wp-cli.org/ is een superfijne tool voor techneuten. Misschien 
niet voor beginners, omdat je moet weten hoe je via SSH op een server 
aanmeldt. WP-CLI is de offciile Command Line Interface en maakt het  
bijzonder makkelijk om taken te automatiseren: updates, plugin-installaties, 
cache-manipulaties, ....

Gebruik caching correct

Caching is een zeer populaire techniek om performantie te winnen. Er zijn 
echter zoveel verschillende technieken om caching toe te passen, dat we hier 
een aparte whitepaper mee zouden kunnen vullen!

Je kan caching-plugins gebruiken, object caching als Redis, page caching 
als Varnish. Maar als je het niet goed doet, kunnen je inspanningen zelfs 

17WordPress whitepaper



18

tot een slechter resultaat leiden of tot regelrechte rampen in je websites (b.v. 
gebruikers die andermans winkelmandje kunnen zien).
  
Daarom is dit ons dringend advies: pas caching toe als je goed weet waar 
je mee bezig bent. Als je onzeker bent hierover, vraag advies aan andere 
webbouwers of aan je hostingprovider. Wij kunnen je hier bijvoorbeeld 
perfect mee helpen. 

Installeer Yoast SEO

Als er 1 plugin is die je moet hebben en misschien al hebt, is het de Yoast 
plugin. Je wilt toch dat je website resultaat oplevert? Als je ernaar streeft 
dat je website scoort in zoekmachines heb je daar deze plugin zeker en vast 
voor nodig!

Elke WordPress installatie die zichzelf respecteert heeft de Yoast plugin en 
elke webmaster luistert naar de aanbevelingen die deze plugin doet. Heb je 
dit nog niet? Installeer Yoast dan zeker na het lezen van deze whitepaper! 

Schakel xmlrpc.php uit

De XML-RPC WordPress specificatie is ontwikkeld om communicatie 
tussen verschillende systemen te standaardiseren. Hiervoor is er een 
bestandje xmlrpc.php aanwezig in elke WordPress-installatie. Dit bestand 
is een doelwit van veel bruteforce-aanvallen. Als het al niet gebruikt 
kan worden om je site te hacken, veroorzaken die aanvallen sowieso 
performantieproblemen op je website.

Intussen is XML-RPC volledig voorbijgestreefd en vervangen door een 
REST API, dus schakel het gewoon uit!

Er zijn verschillende methodes, waaronder het installeren van plugins die 
dit voor jou doen. Wij beschouwen dit als noob-level :). Het is eigenlijk niet 
moeilijker dan dit in je .htaccess bestand toevoegen:

<Files xmlrpc.php>
Order Allow,Deny
Deny from all
</Files>
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KAN IK WORDPRESS GEBRUIKEN VOOR E-COMMERCE?

Jazeker! Woocommerce is de plugin die je moet hebben! Woocommerce 
wordt gebruikt op meer dan 5 miljoen websites en het is met voorsprong de 
meest populaire webshop-plugin voor WordPress.

Maar let op! Advanced skills zijn hier een must! Als je gewoon de 
Woocommerce-plugin installeert en er 500.000 producten inlaadt, ben je 
een vogel voor de kat.

Het bouwen van een webshop is specialistenwerk. Niet alleen technisch, 
maar ook organisatorisch. Een webshop lanceren betekent een strategie 
ontwikkelen, een marketingplan ontwerpen en een plan over meerdere jaren 
lanceren. Dit doe je niet zonder voorafgaand onderzoek en een degelijke 
webbouwer.

Laten we hier even focussen op het technische (ja - wij zijn techneuten, 
maar dat had je al door zeker :) )

Need for speed

Nog meer dan bij gewone websites is de snelheid van het grootste belang. 
Immers, elke milliseconde vertraging vertaalt zich bij een webshop in 
verloren omzet. Rechtstreeks door ongeduldige bezoekers die afhaken of 
onrechtstreeks door zoekmachines die trage websites slechter laten scoren. 
Meet dus de snelheid van je website!

Er zijn veel tools om de snelheid op je website te meten. Je kan Google 
PageSpeed gebruiken, maar test zeker eens onze eigen gratis Speedtest.

Als uit deze resultaten blijkt dat je webshop niet snel genoeg is, kan je even 
terugkijken naar de basis tips uit het hoofdstuk ‘Hoe zorg ik voor een snelle 
WordPress?’’.
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Specifiek voor Woocommerce en vooral als je veel producten hebt, is het 
belangrijk om te kiezen voor de juiste caching. Naast de PHP Opcache, die 
meestal standaard voorzien is door je hostingprovider, ga je hier best kijken 
naar Object caching. Hierbij ga je specifieke resultaten uit de database 
tijdelijk opslaan in het geheugen van de webserver (b.v. via Redis), wat voor 
een aanzienlijke snelheidswinst zorgt.

Als je helemaal los wil gaan in caching, kan je gaan voor page caching 
als Varnish. Dit is al iets ingewikkeldere materie, dat te ver gaat voor dit 
artikel…

Schakel onnodige functies uit

Woocommerce komt met een hoop fancy features. Denk bijvoorbeeld aan 
‘popular products’ of ‘related products’, die aan de hand van de bestellingen 
berekenen welke producten het meest verkocht worden en dit aan de 
productpagina’s toevoegen.

Mooi, maar dat kost allemaal tijd…
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WAAR MOET IK OP LETTEN BIJ DE KEUZE VAN EEN 
HOSTINGPARTNER?

Er zijn enkele zaken waarmee je rekening moet houden bij de keuze van een 
hostingprovider. Laten we al deze zaken even op een rijtje zetten zodat je zeker 
kies voor een juiste partner. 

Hardware: de basis

Alles begint met de hardware. Inderdaad, ook cloud servers zijn niet iets in dat 
in de lucht hangt. Alle websites draaien op echte servers van echt ijzer in echte 
datacenters…
Bovendien komt de connectie tussen de bezoekers en jouw website over echte 
netwerken bestaande uit glasvezel.

Daarom is het van uiterst belangrijk dat je basis in orde is. Als hostingprovider 
is het onze taak om jou de beste keuze voor te stellen. Een wereldwijde webshop 
heeft bijvoorbeeld veel baat bij een public cloud provider om de content zo dicht 
mogelijk bij de bezoeker te krijgen. Een Belgische website voor een festival heeft 
meer aan een snelle lokale server in Brussel die bereikbaar is via zeer korte 
netwerkpaden.
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Twee andere heel belangrijke elementen zijn de snelheid en latency van de 
processoren en de opslag. Er zijn immers zeer veel verschillende types van 
processoren en data-opslag. Als hostingprovider kan je een zeer grote marge 
realiseren door goedkopere hardware te gebruiken.

Bij Level27 willen we niet de goedkoopste zijn, maar wel de beste en de 
snelste. Daarom gebruiken we steeds Compute Optimized servers, of dat 
nu gaat om servers in ons datacenter of servers bij cloud providers. Onze 
laatste generatie hypervisors gebruikt Intel Xeon Gold 6244 processoren, 
die een uitstekende Single Thread Performance leveren (het moment van 
deze whitepaper is oktober 2020). Bij cloud providers selecteren we steeds de 
Compute-range, b.v. de c5 instance type van AWS.

Dezelfde focus op performantie vinden we terug in onze keuze voor de opslag. 
we gaan hier steeds voor lokale NVMe-storage en niet voor netwerkstorage 
oplossingen.

Software: onmisbaar

Naast de hardware is de configuratie van de software onmisbaar. Jaren van 
ervaring hebben een software-combinatie opgeleverd die op alle servers van 
level27 beschikbaar is en bovendien overal gelijk is. 

Dus ook de kleinste WordPress-website profiteert van de optimalisaties die 
load testing op de meest geavanceerde festival-website hebben opgeleverd.
Ons basis-softwarepakket is een uitgekiende combinatie van nginx, apache en 
varnish.

WAF: de kers op de taart

In dit artikel hebben we heel wat items aangehaald die je nodig hebt op je 
WordPress-installatie, met name voor de veiligheid. Een aantal van die 
punten hebben wij sinds geruime tijd al standaard voor jou voorzien via onze 
WAF (Web Application Firewall), die je met slechts een druk op de knop kan 
activeren voor jouw website.
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De highlights:

• Bescherming tegen ‘slechte bots’. Bots zijn geautomatiseerde scripts die het 
internet afschuimen op zoek naar kwetsbare WordPress-installaties.

• Bescherming tegen ‘slechte netwerken’. Er zijn lijsten van netwerken 
waarvan we weten dat ze niet deugen. Die blokkeren we!

• Bescherming tegen ‘slechte landen’. Soms hebben websites last van verkeer 
uit landen of regio’s die ze niet willen. Als jij dit wenst, kan je het verkeer per 
land en regio uitschakelen.

• Bescherming tegen ‘te hoge trafiek’. Ons systeem herkent automatisch als 
iemand jouw website probeert te misbruiken en zo op die manier te doen 
vertragen of zelfs kapot te krijgen. 

• Specifieke WordPress-optimalisaties: zoals het uitschakelen van de xmlrpc.
php, of het blokkeren van hacks tegen gekende WordPress-versies

Vertrouw niet alleen op de WAF - basisregels als je website updaten en veilig 
houden zijn nog steeds noodzakelijk. Maar in de beveiliging telt elke laag die je 
toevoegt, dus onze WAF zorgt voor dat beetje extra gemoedsrust!
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Wat mag je 
nooit meer 
vergeten na 
het lezen 
van deze 
whitepaper? 
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Aangezien je nu een echte WordPress kenner bent, is het belangrijk dat je 
de hosting hiervan nooit onderschat. Daarom sluiten we deze whitepaper 
af met een korte samenvatting van enkele kernelementen waar je altijd 
rekening mee moet houden: 

• Een goede hosting is ongetwijfeld noodzakelijk voor elke WordPress-
installatie, vergeet dat nooit.  

• Wil je een snelle website? Kies dan voor een kwalitatieve 
hostingpartner. 

• Zorg voor een veilige WordPress-installatie en voorkom dat hackers 
jou in hun vizier krijgen. 

Misschien vind je dit allemaal wat veel om volledig zelf te organiseren. Laat 
je daarom begeleiden en bijstaan door een hostingpartner met liefde voor het 
beroep. Wij bij Level27 staan met open armen voor je klaar en willen graag 
meebouwen aan jouw succesverhaal. Wil je meer informatie over hosting 
in het algemeen of weet je nog niet welk type hosting het beste bij jouw 
onderneming past? Laat het ons dan zeker weten! 
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