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 Inleiding
De basis
Noah Design ontwerpt en bouwt mooi vormgegeven, effectieve websites. 

Bezoekers vinden gemakkelijk hun weg door een logische indeling en heldere navigatie. 

We bouwen onze websites het liefst volgens de W3C webstandaarden. 

U wilt er dus op vertrouwen dat de mooi ontworpen website mooi blijft, ook als na oplevering 

het onderhoud overgedragen wordt. En u wilt vooral dat u of uw medewerkers makkelijk en 

zonder steile leercurve de website kunnen onderhouden. Daar is een Content Management 

Systeem voor nodig.

Wat is en doet een Content Management Systeem (CMS)?
Met een CMS wordt de content van een website beheerd. Teksten, afbeeldingen, bestanden, 

menu’s, URL structuur, onderlinge relaties, SEO (zoekmachineoptimalisatie), zoek- en filter-

functies, statistieken, ledenbeheer, nieuwsbrieven, enzovoort.

Een CMS is dus eigenlijk software welke draait op een webserver. Die software is uitbreidbaar 

met modules met allerlei functionaliteit.

Expression Engine
Expression Engine is een uitermate krachtig en flexibel CMS met een grote, wereldwijd actieve 

gebruikersgroep. Geschikt voor zowel kleine websites als grote corporate sites.

Onbekend maakt onbemind?
ExpressionEngine is er voor kleine en grote bedrijven of instellingen. Enkele bekende  

Nederlandse voorbeelden: de sites van Onze Taal, Marketingfacts, Adformatie en de website 

van de Regionale Toetsingscomissies Euthanasie zijn met ExpressionEngine gebouwd.

Internationaal: de verkiezingssite van Barack Obama, Garmin (navigatie), PizzaHut, AListApart 

(bron voor CSS en design), GettyImages.



ExpressionEngine is een solide Content Management Systeem gebouwd op 

CodeIgniter, één van de meest solide OpenSource PHP frameworks. Het systeem bestaat 

uit een basisversie en kan worden aangevuld met vele modules en extensies.

Onderscheidend in structuur
In tegenstelling tot veel andere CMS systemen is er geen basisstructuur. Het systeem doet bij 

voorbaat geen aannames over structuur of vormgeving. Flexibiliteit staat voorop. 

De tools die ter beschikking staan zijn:

Channels

Channel fields

Categoriebeheer

Templates

Ledenbeheer

Bestandsbeheer

Modules, extensies, plugins (waaronder menubeheer, nieuwsbrieven, SEO)

Omdat de templates gewoon in HTML worden geschreven is het systeem ongelooflijk flexibel: 

werkelijk elke site kan onderhoudbaar worden gemaakt. Maatwerk Javascript en PHP is moge-

lijk zonder core bestanden aan te passen: een groot voordeel i.v.m. systeem updates.

Veiligheid
ExpressionEngine is één van de meest veilige systemen op de markt. Maatregelen die het sys-

teem zo goed mogelijk beveiligen zijn o.a. 160 Bit SHA1 wachtwoord encryptie en gecodeerde 

formulieren. De kans dat een ExpressionEngine site gehacked wordt is vele malen kleiner dan 

bij systemen zoals Wordpress of Joomla. 



SEO (Search Engine Optimization)
Expressionengine produceert mooie, zoekmachinevriendelijke URL’s en de SEO module zorgt 

ervoor dat er per pagina Meta informatie meegegeven kan worden, zoals een Meta titel, 

Meta keywords en een Meta description. De URL’s worden automatisch aan de hand van de 

pagina-titel gemaakt of zijn met de hand instelbaar. 

SEO is een toverwoord. Laat u niet misleiden op dit gebied, onsite optimalisatie is simpel, maar 

een goede contentstrategie is andere koek. Meer dan hier in enkele alinea’s beschreven kan 

worden. We vertellen graag meer bij een nadere kennismaking.

Structuur
Alle pagina’s worden opgeslagen in het CMS en zijn op diverse manieren terug te vinden. 

Op alfabet, keyword, bewerkingsdatum, categorie, Channel of Auteur: erg overzichtelijk. 

Het bijkomende voordeel is dat de menustructuur niet direct aan pagina’s is gekoppeld, maar 

juist andersom: In de menustructuur worden pagina’s gekozen. Hierdoor ontstaat een grote 

vrijheid in afzonderlijke pagina- en menunamen, maar kan er ook worden gewerkt met zwe-

vende pagina’s of pagina’s die door meerdere menu-items op verschillende plekken worden 

gebruikt.

Gebruiksgemak
Omdat ExpressionEngine geen vaste structuur heeft wordt het CMS ingericht aan de hand 

van de voorkant: de website zelf. D.m.v. Channels (bijvoorbeeld Pagina, Product, Team, Nieuws, 

Nieuwsbrief enz.), custom velden binnen die Channels, Categorieën en Templates ontstaat er 

een uitermate overzichtelijk CMS waar iedereen zonder leercurve mee aan de slag kan en dus 

op maat ingericht is.



Afbeeldingen kunnen automatisch worden geschaald, of juist met de hand worden voorzien 

van de juiste uitsnede en teksten opgemaakt volgens een vast format. 

Links naar andere pagina’s maken is een fluitje van een cent. Overbodige items of moeilijke 

keuzes zijn er niet, alles is ingericht op gebruiksgemak. Alle velden zijn waar nodig voorzien 

van uitleg in het CMS zelf. Er is ook een uitleg pagina beschikbaar.

Ledenbeheer
Dit is ook een bijzonder sterk punt van ExpressionEngine. Er kunnen onbeperkt ledengroe-

pen worden aangemaakt met diverse privileges. Zo kunnen er verschillende rechten worden 

toegekend aan personen die toegang hebben tot het CMS zelf. Ook zijn er ‘Workflow’ modules 

beschikbaar, met functionaliteit als het maken van drafts, inline previews enz.

Ook voor de voorkant zijn er allerlei scenario’s te bedenken. Denk bijvoorbeeld aan het beheer 

van personen met inlog- en beheerfunctionaliteit van (eigen) gegevens, het plaatsen van 

artikelen of commentaren, intranet toepassingen, exportfuncties enz.

Bestandsbeheer
Alle bestanden die gebruikt worden in de site staan in de Filemanager. Zo is een bestand die op 

meerdere plekken wordt gebruikt makkelijk te vervangen door een nieuwe. Afbeeldingen zijn 

te bewerken qua maat, al is dat bijna nooit nodig omdat dit al automatisch tijdens de upload 

gebeurt, afhankelijk van de plek in de site. Het handmatig kunnen croppen (veranderen van de 

uitsnede) is echter wel handig in sommige gevallen.

Modules, extensies, plugins
Het systeem kan worden uitgebreid met diverse add-ons, zowel gratis als commercieel. Sommige 

onzichtbaar op de achtergrond, andere zeer uitgebreid: zoals de CartThrob webshopmodule.



Nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven zijn eenvoudig samen te stellen uit Nieuwsartikelen uit het Nieuws-channel of 

door vrije nieuwsberichten te maken. Uiteraard met dezelfde opmaak mogelijkheden en be-

stands- en afbeeldingenbeheer zoals in de site. Er kunnen verschillende mailinglijsten gebruikt 

worden indien gewenst. Verder zijn er heldere statistieken beschikbaar. Er kan ook gewerkt 

worden met externe mail providers, zoals Mailjet, Mailchimp of Campaign Monitor voor een 

spam- en zorgenvrije aflevering.

Community
ExpressionEngine is een (licht) commercieel Open Source product en wordt actief ondersteund 

door een team van ontwikkelaars. Wereldwijd en ook in Nederland zijn er diverse ontwikkelaars 

en bureau’s die met dit systeem werken. Er is dus geen afhankelijkheid van één ontwikkelaar.  

De ExpressionEngine gebruikersgroep vormt een hechte en trouwe community.

ExpressionEngine vs Wordpress
Wordpress is een gratis Open Source blogsysteem waarmee ook pagina’s kunnen worden 

onderhouden. Elke Wordpress site heeft in de basis dezelfde structuur. Daarom zijn er veel 

thema’s voor ontwikkeld: van gratis tot commercieel en in zeer wisselende kwaliteit. 

Dat is direct het zwakste punt van Wordpress. Weliswaar kunnen d.m.v. child-themes maatwerk 

aanpassingen worden gedaan, maar dat is van een hele andere orde dan in ExpressionEngine. 

In Wordpress worden er namelijk kopie PHP templates overschreven met eigen maatwerkcode. 

Daarmee kunnen weliswaar aanpassingen worden gedaan, maar het is weinig doorzichtig. 

Bovendien: als er een grote update komt waarin de originelen van die templates veranderen 



qua structuur ontstaat er een gróót probleem: al dat maatwerk moet aangepast worden.  

ExpressionEngine werkt met gewone HTML templates waardoor maatwerk veel beter beheers-

baar en overzichtelijker is.

Een basis Wordpress installatie kan niet veel en is onvergelijkbaar met de standaard mogelijk-

heden van Expression Engine. Beide systemen zijn uitbreidbaar met add-ons. Voor Wordpress 

echter is er voor een wat uitgebreidere site al gauw een hele rits plugins nodig. Die maken 

zowel site als CMS erg langzaam en zorgen voor een enorme code-clutter. 

Daarbij komt er nog een probleem om de hoek kijken: de noodzaak tot regelmatig updaten. 

Wordpress staat zeker niet bekend als een veilig systeem. De meeste add-ons van Wordpress 

staan al helemáál niet bekend om hun veiligheid. Voor zowel Wordpress alsmede de add-ons 

zijn er om de haverklap updates. Weliswaar is dat een eenvoudig proces, maar helaas komt het 

maar al te vaak voor dat die updates zorgen voor problemen: iets wat eerst wel werkte werkt 

niet meer omdat een bepaalde add-ons simpelweg niet meer compatible is met andere add-ons.

Wordpress is geen bedrijf maar een community. Er is dus niemand voor verantwoordelijk.  

Commerciële add-on leveranciers zijn dat wel en bieden ook support. Echter gaat het vaak om 

add-ons die in bulk worden verkocht en de responsetijd en behulpzaamheid is matig tot slecht.

De producteigenaar van ExpressionEngine is een solide Amerikaans bedrijf: EllisLab. Ze heb-

ben dus wat te verliezen, want ExpressionEngine is een commercieel product: hun product!  

Overigens kost ExpressionEngine zèlf nog geen 300 euro. Noah Design heeft een support- 

contract met EllisLab. Onverhoopte problemen worden snel en altijd opgelost. Ook de commu-

nity bestaat uit toegeweide ontwikkelaars en de support is uitstekend.



creatie &
webdevelopment

Merenborch 110

4132 HC Vianen   

T 0347 77 95 77

www.noah-design.nl

De keuze voor Wordpress heeft veelal te maken met (low) budget. Maar het spreekwoord is:  

Pay peanuts and get monkees. De goedkope aanbieders van Wordpress site buitelen over el-

kaar heen met mooie aanbiedingen en in alle gevallen gaat het om een basis bulkproduct  

zonder maatwerk. Sausje erover in de vorm van een mooi thema, maar vervolgens kan je zelf 

aan de slag met de content en moet je maar zien hoe je bepaalde dingen voorelkaar krijgt. 

En low budget kan al snel een nachtmerrie worden als een site niet meer functioneert of  

gehacked wordt. 

Kortom: een Wordpress site is leuk als het out of the box gebruikt kan worden, zonder al teveel 

add-ons. Als er maatwerk nodig is, is ExpressionEngine gewoon een betere keuze. 

Want als er tòch ontwikkeld moet worden: doe dat dan met een systeem wat ervoor gemaakt 

is: een ècht Content Management Systeem. 

ExpressionEngine kan ook de andere kant op vergeleken worden: namelijk met Enterprise  

Content Management Systemen. In dat geval doorstaat het een prijsvergelijking glansrijk.  

Om maar niet te spreken van de vaak zeer steile leercurve van dat soort systemen.

Samengevat
ExpressionEngine is een uitermate veilig en stabiel systeem. Uitstekend uitbreidbaar, geschikt 

voor maatwerk en kan de concurrentie makkelijk aan met grote Enterprise systemen of andere 

systemen zoals Drupal en Joomla. Een leercurve is er niet, het is eenvoudig te begrijpen.  

De prijs/kwaliteit verhouding is uitstekend.

Noah Design
Bestaat sinds 1998, ontwikkelt websites en behoort tot het ExpressionEngine Pro Network.

Noah Design verenigt creativiteit (design) met goede technische uitwerking, persoonlijke  

aandacht en een pragmatische aanpak. En is uiteraard ook na oplevering beschikbaar voor  

support of extra functionaliteit.
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