
“7 Tips Bij Het Ontwikkelen 
Van Een Professionele 

Website”
Maak niet de fouten die de meeste ondernemers maken 

wanneer ze hun website laten ontwikkelen
door externe partijen.

Door Johan Korsten



Geachte ondernemer,

In het jaar 2000 scoorde ik mijn eerste opdracht: een website voor het lokale taxi-

bedrijf. Wat eigenlijk begon als een inkomen naast mijn studie, werd in de loop van de 

jaren een fulltime business. 

In de loop van die jaren heb ik meer dan 200 websites gebouwd voor het MKB en in 

die tijd heb ik een hoop geleerd van waar een succesvolle website aan moet voldoen. 

Ook heb ik Ook heb ik veel teleurgestelde ondernemers geholpen met het ̀reparereń van hun 

website. Zij hadden hun vertrouwen gesteld in partijen die duidelijk niet wisten waar 

ze mee bezig waren.

Er zijn namelijk een aantal zaken die belangrijk zijn als je een succesvolle website laat 

maken. Zaken die veel ondernemers niet weten, of daar pas achter komen nadat ze 

hun website hebben laten bouwen. Na meer dan 15 jaar van het ondersteunen van 

ondernemers in het MKB, heb ik de belangrijkste lessen in dit e-book vermeld. 

Ik hoop dat je ervan leert en deze lessen toepast in jouw (nieuwIk hoop dat je ervan leert en deze lessen toepast in jouw (nieuwe) website, zodat ook 

jij succesvol zal zijn op het internet!

Johan Korsten



Omzetverhogende tip!

“Luck Is What Happens When Preparation Meets Opportunity"
-filosoof Senica

+

         Bepaal het doel van de website

         Creëer een professionele uitstraling van de         
         website

         Integreer de website in de totale communicatie      
         uitingen van je bedrijf

                  Maak in één oogopslag duidelijk wat jouw bedrijf    
         kan betekenen voor de bezoeker

         Houdt rekening met het belang van de zoek-
         machine vriendelijkheid van de website

         Zorg ervoor dat de website op meerdere schermen 
         vertoont kan worden (responsiveness)

         Optimaliseer jouw website m.b.t. tot de conversie

                  Bonustip: Bepaal de belangrijkste actie van jouw    
         website

         



Je hebt een nieuwe website. Top! De kleuren zijn fantastisch en alle foto’s zijn 

zorgvuldig uitgekozen. Ook heb je veel tijd geïnvesteerd in de product- en diensten-

pagina, daar verdien je namelijk je geld mee. Nu de website online staat, kun je ach-

terover leunen. Je hoeft niets meer te doen. De klanten stromen binnen. Of toch niet?

Wij horen vaak: “Ik wil een nieuwe website.” Maar als we vervolgens doorvragen 

krijgen we zelden een echt doel te horen. Nog veel te vaak wordt het maken van de 

website als doel gezien, terwijl de website niet meer dan een middel is om het doel te 

behalen.

Maar wat zijn die doelen dan? Dit zijn een paar voorbeelden:

•  Ik wil de uitstraling van mijn merk versterken.

•  Ik wil meer producten of diensten verkopen.

••  Ik wil in contact komen met (potentiële) klanten.

•  Ik wil betere kandidaten voor mijn vacatures.

•  Ik wil mijn bezoekers informeren.

Zoals je ziet zijn dit hele andere doelen dan “ik wil een nieuwe website”. De tijd dat 

een website niet meer was dan een online visitekaartje is namelijk voorbij. 



De website is een verlenging van jouw bedrijf. Een extra kanaal dat onder andere voor 

meer uitstraling, omzet, klanten, sollicitanten en/of informatievoorziening zorgt. 

Er zijn in het kort dus 4 functies (doelen) van een website:

1. Het informeren van de bezoeker (Informatiefunctie)

Hier functioneert de website als een Hier functioneert de website als een extra kanaal wat zorgt voor een duidelijker beeld 

van jouw bedrijf en jouw producten of diensten. Potentiele klanten kunnen jouw 

bedrijf op internet “tegenkomen” en zo meer te weten komen over de mogelijkheden 

die jouw bedrijf biedt.

2. Het verkopen van jouw product of dienst (Handelsfuntie)

Deze websites staan beDeze websites staan bekend onder de naam webshops. Een webshop of webwinkel is 

een online etalage waarbij diensten en producten kunnen worden aangeschaft via het 

internet. NIPO-Onderzoek heeft uitgewezen dat het internet in Nederland sinds 

2002 het belangrijkste kooporiëntatiemedium is geworden, zelfs belangrijker dan de 

traditionele papieren catalogus. Sindsdien is het belang van internet alleen maar 

gegroeid. Webwinkels worden in hoge mate voor kooporiëntatie gebruikt, waarbij de 

koop niet per se online hoeft plaats te vinden. Daarbij neemt het online winkelen 

volgens de bvolgens de brancheorganisatie Thuiswinkel.org ook nog steeds toe.

3. Het in contact komen met jouw doelgroep en/of stakeholders (Contactfunctie)

Een ander belangrijk doel en functie kan zijn het beschikbaar maken van jouw con-

tactgegevens online. Zorg er altijd voor dat jouw contactgegevens makkelijk vindbaar 

zijn op jouw website!

4. Het verzamelen van leads (Lead generatie functie)

Leadgeneratie betreft alle activiteiten die gericht zijn op het verkrijgen van de con-

tactinformatie van potentiële klanten. In de zakelijke markt is dit vaak een specifieke 

verkoopactiviteit. Er zijn veel manieren om leads te genereren, zoals mediarelaties, 

promotie-evenementen, e-marketing, netwerkevenementen, beurzen en telemarket-

ing.  Maar ook het internet wordt steeds vaker ingezet als leadgenerator. Hierbij is 

adverteren en conversie optimalisatie zeer belangrijk, gezien de investeringen die 

gemoeid gaan met het verkrijgen van leads online. Lead generatie wordt veel te 

weinig ingezet door bedrijven en zou dus meer aandacht moeten krijgen in het MKB!



Veel mensen denken dat creatief zijn betekent dat alles kan en alles mag, maar niets is 

minder waar. Om een professionele uitstraling te waarborgen van de website, moet je 

je aan een aantal regels houden.

1. Maak gebruik van een professionele kleurstelling

Kleur is een kKleur is een krachtig hulpmiddel voor ontwerpers, dus het is logisch dat een 

zorgvuldig opgesteld en consistent palet onmisbaar is in elk ontwerp. Bij het samen-

stellen van een kleurenpalet is het belangrijk om te kijken naar de kleurentheorie. 

Kleurentheorie schrijft voor dat bepaalde tinten bepaalde effecten op de lezer 

kunnen hebben. Aan te raden is om niet meer dan 2-3 basiskleuren te gebruiken, bij 

voorbaat die kleuren die in je huisstijl en in je logo gebruikt worden

2. Gebruik de juiste uitlijning

Er zijn vier verschillende soorten uitlijning: links uitgelijnd, rechts uitgelijnd, gecen-

treerd en uitgevulde uitlijning. Links uitgelijnd is de meest voorkomende vorm (let op 

hoe zelfs deze tekst links uitgelijnd is) - en om een goede reden. Het is het gemakke-

lijkst leesbaar en geeft een mooie, nette linkerkant van de tekst. Links uitgelijnde 

tekst straalt vertrouwen en professionaliteit uit. Het is niet voor niets dat sollicitatie-

brieven en andere belangrijke documenten altijd links uitgelijnd staan.



3. Groupeer de bij elkaar horende items

De groepering van de content op de website helpt bij het creëren van organisatie. 

Door vergelijkbare elementen bij elkaar te voegen of in de onmiddellijke nabijheid te 

plaatsen, ontstaat er een relatie tussen deze elementen. Het biedt ook een centraal 

punt en kan de lezer het idee geven waar ze moeten beginnen en het lezen moeten 

beëindigen.

Nabijheid beteNabijheid betekent niet per sé dat elementen bij elkaar moeten worden geplaatst, 

nabijheid kan ook bereikt worden door de elementen op enigerlei wijze visueel te 

verbinden. Dit kan door gebruik te maken van puntgrootte, lettertype, kleur enz. ...

4. Implementeer hiërarchie in de content op de website

Door hiërarchie toe te passen in een ontwerp vertel je de lezer onbewust wat het 

belangrijkste element van een tekst of ontwerp is. 

Dit kan bereikt worden door:

De gDe grote van het element

Een element zal belangrijker lijken als het groter is dan de andere elementen in een 

ontwerp. Onze natuurlijke reactie is om het eerst naar het grootste element in een 

ontwerp te kijken. 

De vorm van het element

Een element van een ontwerp kan ook meer oEen element van een ontwerp kan ook meer opvallen als het anders is dan de andere 

elementen in een ontwerp. We kijken vaker eerder naar die vorm die afwijkt in het 

totale ontwerp.

De plaatsing van het element

Last but not least kunnen we elementen in een meer hiërarchische positie plaatsen. 

Binnen een cirkel is het centrum het meest hiërarchisch. In een tekst wordt de belang-

rijkste inhoud bovenaan de tekst geplaatst,

5. 5. Lettertypen en afstand

Net zoals je een palet van kleuren hebt, moet je een zorgvuldig geselecteerd palet van 

lettertypen hebben. Net als kleuren hebben bepaalde lettertypen bepaalde 

'stemmingen' of 'emoties' die ermee samenhangen. 

VVeel ontwerpers raden aan dat 2-3 lettertypen in de meeste gevallen een maximum 

moet zijn om te voorkomen dat het ontwerp te ingewikkeld wordt. Probeer letter-

typen te kiezen die elkaar aanvullen en de communicatie tot een logisch en effectief 

ontwerp maakt.



Marketing van uw bedrijf gaat over het identificeren, aanspreken en gebruiken van 

het gedrag van jouw doelgroep. Elke doelgroep is anders en de meest effectieve 

marketingactiviteiten zullen van onderneming tot onderneming verschillen. 

In alle doelgroepen en sectoren van vandaag delen mensen echter allemaal hetzelfde In alle doelgroepen en sectoren van vandaag delen mensen echter allemaal hetzelfde 

gedrag: het meenemen van hun online apparaten naar alle offline plaatsen waar ze 

naartoe gaan en het online delen van al hun offline ervaringen. Als je jouw bedrijf 

effectief wilt promoten in relatie tot het gedrag van jouw doelgroep, moet je daarom 

jouw online en offline strategieën integreren.

VVoor elke marketingactiviteit of bedrijfsdoelstelling zijn er online en offline manieren 

om dit te bereiken. Als het gaat om online versus offline marketingmethoden, is het 

niet noodzakelijk dat de ene beter is dan de andere. 

Door de toename van het gebruik van het internet, zullen veel van de marketingstra-

tegieën van een bedrijf online bestaan. Jouw e-mail- en website kunnen je helpen 

vverbonden te blijven met bestaande en potentiële klanten, en je sociale media en blog 

kunnen zowel de betrokkenheid vergroten als de merkbekendheid vergroten bij de 

doelgroep.



Er is echter ook nog veel te winnen bij offline marketingactiviteiten, vooral voor 

kleine bedrijven die dicht bij hun community staan. Krantenadvertenties, flyers, 

ansichtkaarten, beurzen en evenementen zijn allemaal nog steeds effectief om een 

bedrijf te laten groeien. 

Houd in gedachten dat veel consumenten online zijn, maar niet omdat ze thuis zijn op 

hun computer. Het is mede dankzij mobiele technologie dat mensen online toegang 

kunnen krijgen op alle offline plaatsen die ze bezoeken en tijdens alle offline activi-

teiten die ze doen!teiten die ze doen!

De belangrijkste reden waarom je jouw offline en online inspanningen zou moeten 

integreren, is omdat een van de belangrijkste fundamenten van een marketingplan 

consistentie is. Hoewel je verschillende zakelijke doelen en verschillende marke-

tinggactiviteiten hebt om deze te bereiken, moet de centrale berichtgeving rond jouw 

merk, jouw bedrijfswaarde en de producten / diensten die je verstrekt, altijd het-

zelfde zijn. 

Door jouw offline en online marketinginspanningen samen te voegen, bekijk je ze niet 

afzonderlijk, maar veeleer in relatie tot elkaar. Hiermee kan je ervoor zorgen dat ze 

op elkaar lijken en beide zijn afgestemd op jouw algehele communicatie.

ZZoals iedereen leert in de marketing theorie, nemen consumenten geen aankoop-

beslissingen op basis van één enkele advertentie of bericht alleen. De marketingregel 

van 7 bepaalt dat consumenten gemiddeld zeven keer vóór de aankoop moeten 

worden blootgesteld aan een bericht. Kopers verzamelen stukjes informatie van ver-

schillende kanalen en delen ze samen om hun beslissing te nemen. Gegevens ver-

zameld van meerdere kanalen, via meerdere fasen van het koopproces, zijn de 

bouwstenen van de verkoop. Geïntegreerde communicatie uitingen die op elkaar 

voortbouwen, vormen een overtuigend argument voor aankoop. 

Consistentie tussen kanalen, maakt berichten effectiever en verhoogt de kans op 

conversie. Als zodanig gaat integratie niet alleen over merksynergie - het gaat om het 

verbeteren van de ROI. Integreer dus de website in je  totale communicatie uitingen, 

anders loop je het risico veel omzet mis te lopen, doordat je doelgroep verward wordt 

door alle verschillende communicatie-uitingen.



Een inademing en een uitademing. Dat is de tijd die je krijgt van een bezoeker van een 

website. Dat is de hoeveelheid tijd die je hebt om een persoon te overtuigen om door 

te lezen of om de website weg te klikken.

Jouw website bestaat om de doelgroep aan te trekken, te overtuigen en tot klant te 

maken. Je kunt ook diensten, ondersteuning, inhoud en meer aanbieden. Als je deel 

uitmaakt van een marketingteam, is het enige waar je om geeft de hoeveelheid leads 

dat de website genereert. Als je een overheid of non-profitorganisatie bent, wil je 

waarschijnlijk dat mensen vinden wat ze zoewaarschijnlijk dat mensen vinden wat ze zoeken, denken dat je er toe doet en / of om 

tijd of geld te doneren.

De 3 seconde test

Als ik snel de prestaties van een website wil begrijpen, gebruik ik de magische test 

van drie seconden. Drie dingen, drie seconden.

Stuur het oog

Een website is een fysieEen website is een fysieke ervaring. Je ontdekt het met je ogen en je muis. Zorg 

ervoor dat jouw website respecteert hoe de ogen werken. Als je te veel dingen op je 

pagina hebt zonder duidelijke volgorde, als je bezoeker hun kostbare tijd moeten 



gebruiken om erachter te komen waar ze naar moeten kijken, verspil je misschien een 

grote kans. Een geweldige website zal het oog een directe en voor de hand liggende 

plaats geven.  

Maak duidelijk wat je doet

Ik word gevraagd elke maand naar tientallen websites te kijken. Een sterke meerder-

heid van hen slaagt niet in de 3 seconden test. Wat doet jouw bedrijf!? Als een gebrui-

ker het niet weet binnen die eerste ademhaling, ben je hem of haar kwijt.

Je kunt duidelijk maken wat je doet door:

1. Een opvallende kop te plaatsen boven de vouw van de website (het gedeelte van   

  de  website wat je het eerst ziet zonder te scrollen naar beneden).

2. Een korte duidelijke tekst te plaatsen boven de vouw die kort en krachtig vertelt   

  wat je doet en wat de waarde daarvan is voor de klant. Je kunt iets eenvoudig en   

  duidelijk zeggen dat overtuigend genoeg is voor mensen om naar het volgende    

  niveau van informatie te vragen. doe dit met een link naar “meer informatie”.

3.3. Een duidelijke afbeelding of video te plaatsen boven de vouw die direct verbonden  

  is met wat je doet of aanbiedt. 

Als je het moeilijk maakt voor iemand om te vinden wat ze nodig hebben, gaan ze naar 

de volgende leverancier in hun zoekresultaten en kiezen ze diegene die het wel 

gemakkelijk maakt om te vinden waar ze naar zoeken.

Leidt de bezoeker naar de volgende stap

Je moet het zo gemakJe moet het zo gemakkelijk mogelijk maken voor de bezoeker van jouw website om de 

volgende stap te zetten. Als de volgende logische stap voor een persoon is om zich 

aan te melden, zet dan een inschrijvingsknop op die plaats. Laat jouw bezoeker niet 

zoeken. Ga er niet vanuit dat ze naar het menu gaan voor verdere acties. Geef ze geen 

45 keuzes. Doe het werk voor hen. Dat is hoe je de conversie van jouw website ver-

beterd!



62% van de internetters begint zijn zoektocht bij een zoekmachine. In Nederland is 

Google de meest gebruikte, met 95% van de Nederlanders als regelmatige gebruiker.

Als mensen zoeken via zoekmachines typen ze meestal een of twee zoekwoorden in, 

en op basis van deze woorden rangschikt de zoekmachine de webpagina’s in zijn 

database op relevantie en populariteit.

Uit onderzoek blijkt dat 70% van de Google-gebruiUit onderzoek blijkt dat 70% van de Google-gebruikers niet verder kijkt dan de eerste 

vier zoekresultaten bij een bepaalde zoekopdracht. Sta je bij een voor jou relevante 

zoekterm niet in die top vier dan laat je veel bezoekers naar je website lopen.

SEO, zoekmachine optimalisatie, draait om het relevanter en populairder maken van 

webpagina’s, zodat je beter scoort bij de zoekresultaten en gratis potentiële klanten 

naar de site trekt.

Hoe Google precies bepaalt welHoe Google precies bepaalt welke webpagina op welke positie komt te staan, is een 

goed bewaard geheim. Google maakt gebruik van een algoritme wat alleen maar 

binnen Google bekend is. Wel zijn SEO experts het over bepaalde factoren eens. 



Door deze factoren te optimaliseren kun je hoger in Google komen:

De structuur van de website 

Een goede structuur van de website helpt Google om de content van de website 

gemakkelijker te kunnen organiseren.  

De gebruiksvriendelijkheid van de website 

Het is van groot belang om goed na te denHet is van groot belang om goed na te denken over de gebruiksvriendelijkheid van de 

website, want als de navigatie onduidelijk is of niet goed werkt, dan zal dit de website 

geen goed doen.  

Geoptimaliseerd voor mobiel gebruik 

Nu heel veel mensen internetten op iPhones en andere smartphones, iPads en andere 

tablets, is het erg belangrijk dat de website geoptimaliseerd is voor mobiel gebruik. 

Later meer hierover in dit e-book.

WWaardevolle en unieke content

Google is altijd op zoek naar kwalitatieve, bruikbare content. Vandaag de dag zijn er 

veel sites die enkel en alleen zijn gemaakt om geld te verdienen met affiliatelinks en 

Google heeft aangegeven dat het bedrijf op jacht is naar websites die weinig nieuws 

of bruikbaars te melden hebben.

De mate waarin een website wordt geüpdate

Het aantal updates (nieuwe content) van een website is een sterHet aantal updates (nieuwe content) van een website is een sterke factor in het 

bepalen van de algehele ‘versheid’ van een website.

Het aantal pagina’s op de website

Het aantal pagina’s waaruit een website bestaat, is een (relatief) zwak signaal voor 

het bepalen van de autoriteit van de website. Hoe meer pagina’s een website bevat, 

hoe groter de kans dat de website geen affiliatesite is.

De laadtijd van de website

WWebsites moeten geschikt zijn voor mobiele apparaten. Google vindt het daarom 

belangrijk dat de websites snel geladen kunnen worden.

Inkomende links vanaf een (gezaghebbende) website

Des te meer links er naar jouw website zijn, des te beter. Een inkomende link vanaf 

een gezaghebbende website zal wel waarschijnlijk meer PageRank ‘juice’ doorgeven 

dan een link vanaf een website die als minder gezaghebbend wordt beschouwd.

Er zijn meerdere factoren die belangrijk zijn, maar de bEr zijn meerdere factoren die belangrijk zijn, maar de bovenstaaande factoren geven 

een goed beeld van de belangrijkste factoren van de ranking van jouw website in de 

zoekresultaten bij Google.



Het wordt vandaag de dag steeds belangrijker dat je website responsive is. Simpel 

gezegd passen responsive websites zich aan, aan het scherm waarmee een bezoeker 

de website bekijkt. Of dit nu een desktop monitor is, een tablet, of een smartphone. Er 

is slechts één website, waarvan de layout zich aanpast aan de grootte van het beeld-

scherm.

Je komt thuis, ploft op de bank, pakt je telefoon en checkt je Facebook. Eén van je 

vrienden laat weten dat hij tickets heeft gekocht voor een festival en je klikt op de link 

voor meer informatie. 

Als een postzegel verschijnt de website op je telefoon, je moet inzoomen om het 

kabouter-font te kunnen lezen en de navigatie te kunnen gebruiken. Daarbij lukt het 

niet om tickets via je telefoon te kopen. Binnen een paar seconden geef je het op en 

verlaat de website.

Ik weet dat het een Ik weet dat het een veelbesproken onderwerp is, maar geloof het of niet, het bestaat 

nog steeds en het is een enorme gemiste kans voor veel organisaties. Het is hoog tijd 

dat managers en beslissers nu écht ook overgaan tot een high performance respon-

sive website. 



Wereldwijd zijn er 3,3 miljard internetgebruikers, waarvan ruim 330 miljoen 

mobile-only is. Dat betekent dat deze groep nauwelijks een desktop raadpleegt voor 

het benaderen van websites. Deze gebruikers zien alléén de mobiele versie van je 

website en de voorspellingen zeggen dat mobile-only gebruikers blijven stijgen, 

terwijl desktop-only gebruikers dalen.

Een responsiEen responsive website met een optimale performance wordt daardoor onmisbaar. 

Als je bedenkt dat deze wereldwijde ontwikkeling in het aantal mobiele internetge-

bruikers blijft groeien, wordt het hoog tijd dat managers en beslissers bij opdracht-

gevers daar nu écht de waarde van gaan inzien.

Niet alleen het groeiende aantal mobiele internetgebruikers is daarvoor de aanleid-

ing. Ook de stijging van 85 procent in de verkoop van mobiele apparaten met toegang 

tot internet is een aanleiding. Net zoals het aantal mobiele zoekopdrachten dat wint 

van de zoekopdrachten via desktop en de rol van Google in het bepalen van de 

ranking in de zoekmachine, zijn overtuigende redenen om voor een optimale mobiele 

aanwezigheid te kiezen. 

Drie redenen op een rijtje:

1. Smartphones worden elke dag belangrijker voor consumenten voor het maken van aan-

koopbeslissingen. De oriëntatiefase start op smartphone of tablet om vervolgens 

over te gaan tot aankoop. Cijfers vertellen dat ruim 60 procent van de mobiele consu-

menten sneller overgaan tot aankoop. Online en offline. Een derde van de conversie 

vindt daarbij direct plaats via mobiele apparaten en twee derde offline of via desktop.

2. Het aantal zoekopdrachten in Google via mobiel overstijgt het aantal via desktop. 

Zoekmachines, en dan met name Google, zijn ontzettend belangrijk om een positie in 

de markt te veroveren. Een positie op in ieder geval de eerste pagina met zoekresul-

taten is onmisbaar. Want zeg nou zelf, klik jij vaak verder naar de volgende pagina in 

Google?

3. Responsive websites scoren hoger in de Google ranking. Google stelt de eis dat goede 

websites responsive zijn. Websites met een betere mobiele presentatie scoren 

daarom hoger in de zoekresultaten. De kwaliteit van de content én de gebruiksvrien-

delijkheid van je website worden daarmee steeds belangrijker.



letterlijk betekent conversie omzetting. Conversie in online marketing betekent het 

behalen van een vastgesteld doel. Je stelt bijvoorbeeld van te voren vast dat het doel 

van je website is om bezoekers zich in te laten schrijven op je mailinglijst door hun 

emailadres achter te laten. op het moment dat een bezoeker dit doet, spreken we van 

een conversie. Je converteert jouw doelstelling naar een meetbaar resultaat.

Het coHet conversie cijfer wordt vaak in een percentage aangegeven. Bijvoorbeeld: “We 

hebben een conversie van 1%”. In dit geval betekent het dat 1 op de 100 bezoekers de 

van te voren vastgestelde actie uitvoert. In bovenstaande voorbeeld betekent het dat 

we 100 bezoekers op de website krijgen en 1 daarvan zijn of haar emailadres achter-

laat.

Er wordt vaak gedacht dat conversie voor verkoop staat maar dat is dus niet zo. 

Hieronder enkele conversie voorbeelden;

•  Inschrijven op een nieuwsbrief;

•  een bepaalde tijd op de website blijven;

•  een bepaald aantal pagina’s op de website bekijken;

•  een product of dienst kopen;

•  contact opnemen.



Hoe beter de conversie, hoe beter de resultaten van je website. Daarom focussen veel 

website (en webshop) eigenaren zich tegenwoordig op conversie optimalisatie.

Wat betekent conversie optimalisatie? Dit betekent het optimaliseren van de conver-

sie. Je wilt het percentage verbeteren. Als we bovenstaande voorbeeld weer bekijken, 

dan is het aantal inschrijvingen nu 1 op de 100. Hier willen we 2 op de 100 van maken. 

Een hogere conversie betekent dat je meer doelen behaalt. Als je doel verkoop is, zul 

je dit meteen terugzien in je omzet.

Het uitvoeren van conversie optimalisatie in combinatie met zoekmachine marketing 

(SEO) en adverteren kan voor een hefboom effect zorgen. Immers door op 2 plaatsen 

verbeteringen door te voeren zullen de resultaten exponentieel groeien.

Voorbeeld:

Doel van de website is inschrijvingen op nieuwsbrief verkrijgen.

Huidige situatie: 100 bezoekers per dag, conversie van 1% = 1 inschrijving per dag

  Verbeteringen: 200 bezoekers, conversie van 2% = 4 inschrijvingen per dag (een ver-

betering van 400%)

Voor een website of webshop kun je de conversie goed meten met een statistieken 

programma zoals Google Analytics. In Google Analytics kun je doelen definiëren. 

Bijvoorbeeld als een bezoeker op de bedank pagina komt na inschrijving op de 

nieuwsbrief.

Zo zie je dus dat conversie optimalistie belangrijk is, wil je de ROI van je website ver-

beteren. 

Maak het je bezoekers gemakkelijk om een actie te ondernemen:

•  Ontwerp jouw website puur op de beleving van de bezoeker.

•  Probeer jouw website steeds gebruikersvriendelijker te maken.

•  Loop zelf eens kritisch dor je website hen en vraag je af; wordt ik in mijn website   

  gestuurd om en bepaalde actie te nemen?

•  Check je laadsnelheid (bijvoorbeeld met Google PageSpeed Insights).

•  Vraag je bezoekers / klanten wat er beter kan.



Bonustip: Bepaal de belangrijkste 
actie van jouw website

We hebben al eerder geconcludeerd dat er verschillende doelen zijn voor een 

website; een product kopen, informatie inwinnen, contact opnemen, een emailadres 

scoren etc. Als je te veel acties op je website plaatst, is er grote kans dat er  geen 

keuze gemaakt wordt door de bezoeker.

VVraag jezelf eens af voordat je een website laat bouwen: wat is de belangrijkste actie 

van jouw website? Welke actie zou de bezoeker moeten nemen als je één keuze zou 

moeten maken? Welke actie heeft de meeste impact op de bottom line van jouw 

business? 

Maak gebruik van de volgende tips als je de belangrijkste actie op jouw website 

plaatst:

Zorg dat je call to action altijd goed zichtbaar is

Je bezoeJe bezoeker klikt door je site en wil graag meteen zien wat hij moet DOEN. Kijk 

daarom vanaf een afstandje door je oogharen naar je site: Wat valt meteen op? Waar 

wordt je oog automatisch naar toe getrokken? Als dat de call to action is, zit je goed.

Plaats de belangrijkste actie altijd op de homepage boven de vouw (datgene wat een 

bezoeker op je website ziet zonder naar beneden te hoeven scrollen).



Zet je call to action op een goede plek

Je pJe prachtige call to action helemaal onderaan de pagina: zonde! Veel mensen lezen 

namelijk niet verder dan de eerste alinea. Zet je call to action dus ook bovenaan de 

pagina en eventueel nog een keer in het midden. Onderaan is een prima plek voor de 

mensen die wél doorlezen: aan het eind van je artikel, prikkel je ze nog een keer tot 

actie. Ook kan het werken om je call to action naast een afbeelding te zetten. 

Helemaal als hier iemand op staat die ‘kijkt in de richting van je button’.

Vermijd keuzestress

Gebruik 1 belangrijGebruik 1 belangrijke call to action per pagina, zodat meteen duidelijk is waar je op 

moet klikken. Zo ervaart een bezoeker ook geen ‘keuzestress’, doordat meerdere 

buttons om aandacht vragen.

Heb je op een pagina nog andere call to actions die je wilt opnemen? Gebruik dan een 

gewone tekstlink of een kleinere / minder opvallende button.

Maak een call to action met de juiste tekst

Tja, een beetje een open deur: maar gebruikt tekst die oproept tot actie. In ieder gTja, een beetje een open deur: maar gebruikt tekst die oproept tot actie. In ieder geval 

niet ‘klik hier’, want dat je op een button moet klikken weten mensen wel. Wees zo 

precies mogelijk, kort en heel duidelijk. Benoem het voordeel of resultaat en gebruik 

een werkwoord dat past bij de actie:

•  Ja, ik schrijf me in voor de mini-cursus!

Gebruik een goede kleur

Laat je button oLaat je button opvallen met een goede kleur. Volgens onderzoek is de beste kleur 

oranje (waarschijnlijk door de associatie met een oranje stoplicht). De meest gebrui-

kte kleuren zijn oranje, blauw en groen. Smaken (en huisstijlen) verschillen natuurlijk, 

maar kies in ieder geval iets wat voldoende opvalt.



NIEUWE WEBSITE NODIG? 
OF WILT U UW BESTAANDE WEBSITE 
UPDATEN?

MAAK VAN UW (BESTAANDE) WEBSITE EEN
PROFESSIONELE WEBSITE 2.0!

Is uw website aan een grondige update toe? Of wilt u een nieuwe website laten 

maken? Creative Design verzorgd al meer dan 15 jaar de on- en offline presen-

tatie van diverse bedrijven uit het MKB. Van corporate websites tot volledige 

webshops. Van flyers tot complete beursstands.

Onze websites

Maak een vrijblijvende afspraak om te kijken wat wij 

voor uw bedrijf kunnen betekenen.

Stuur een e-mail naar jk@creative-design.nl

Ga naar www.creative-design.nl

Of bel met 06-43463509.

Hebben een professioneel design

Maken gebruik van een 
overzichtelijk CMS

Hebben een responsive opmaak 
(zijn ook geschikt voor smartphone 
& tablet)

ZZijn geoptimaliseerd voor de 
zoekmachines (goed vindbaar in 
Google)

Hebben al tientallen bedrijven gehol-
pen met het succesvol behalen van 
hun doelen!


