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Mensen naar je website trekken is belangrijk, maar dit is nog maar het
begin. Als ze eenmaal zijn aangekomen, moet je hun interesse wekken, hen
aanmoedigen om je site te verkennen en er uiteindelijk een klant van
maken.

Het omzetten van websitebezoekers in klanten zou een topprioriteit
moeten zijn voor iedereen met een website waar je klanten mee wilt binnen
halen. Je website moet worden ontworpen, gebouwd en onderhouden met
conversie in gedachten. Het heeft een samenhangende structuur nodig die
de waarde van je merk uitdrukt, gemakkelijk te navigeren is en klanten op
het pad naar jouw product of dienst zet. 

Een goede website heeft geweldige inhoud, wordt regelmatig bijgewerkt, is
intuïtief, gebruiksvriendelijk en heeft idealiter een goede conversieratio
tussen bezoekers en klanten. Veel bedrijven worstelen echter met het
bouwen en onderhouden van een succesvolle website, omdat ze niet over
de benodigde kennis beschikken. 

INLEIDING:
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16 tips om een
hogere

conversie te
krijgen voor
jouw website
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In het geval van de IMU zie je heel goed wat het bedrijf is, namelijk “Het
grootste online marketing platform van Nederland” en je weet precies wat
ze willen dat je doet, namelijk op de oranje knop drukken waarop staat
“Start hier”.

Recente onderzoeken zijn het erover eens dat je minder dan 10 seconden
hebt om indruk te maken en een nieuwe bezoeker te binden, dus je moet
weten wat een effectieve website lay-out maakt. Je domeinnaam en
homepage moeten het meteen duidelijk maken wie je bent, wat je doet en
wat de volgende stap van die bezoeker zou moeten zijn. Er moet ook een
beschrijving zijn van de aangeboden diensten en hun voordelen in de kop. 

HEB EEN DUIDELIJK DOEL VOOR OGEN
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 wat je doet
 wat je wilt dat de bezoeker doet

Wanneer iemand op je site terechtkomt, moeten twee dingen meteen
duidelijk zijn: 

1.
2.

Tips #01
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De taak van de kop of titel van je pagina is om de aandacht van je klant lang
genoeg te trekken en vast te houden om ervoor te zorgen dat ze je pagina
blijven lezen. Dus als de titel niet meteen laat zien hoe je hun probleem
oplost, hebben ze weinig tot geen reden om te blijven. Veel bedrijven
realiseren zicht niet dat de boodschap in hun paginatitel heel belangrijk is
voor de conversie van een bezoeker. Ze werken er dus niet aan om het aan
te passen en dit maakt het moeilijk voor potentiële klanten om hun dienst
of product te begrijpen. 46% van de online shoppers verlaat een website als
ze niet begrijpen wat het bedrijf doet. Zorg er dus voor dat je paginatitel je
dienst duidelijk genoeg beschrijft zodat potentiële klanten hun services
kunnen begrijpen.

Zorg ervoor dat je duidelijk weet wie je publiek is en wat je hen wilt
communiceren. Als je dit eenmaal hebt vastgelegd, zorg er dan voor dat je
dit duidelijk op je website communiceert. Houd er rekening mee dat,
hoewel u moet nadenken over wat u op de startpagina van een website
moet plaatsen, niet iedereen je website via de startpagina zal betreden. Als
je effectief blogt, zullen velen rechtstreeks naar specifieke artikelen
doorlinken via sociale media of Google. Denk dus na over hoe u een nieuwe
bezoeker in de juiste richting kunt krijgen, ongeacht waar of hoe ze
binnenkomen. 
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BRENG JE PRODUCT OF DIENST
ONDER DE AANDACHT

STERKE, PROFESSIONELE BRANDING

Tips #02

Tips #03

Zorg ervoor dat je startpagina het product of de dienst die je verkoopt goed
laat zien. De meeste kleine bedrijven kunnen hiervan profiteren door
professionele of stockfoto's of video's op te nemen. De productfoto's of
grafische afbeeldingen en beschrijvingen moeten mooi, helder en gepast
zijn. Je kunt een geweldig site-ontwerp hebben, maar als je productfoto's er
slecht uitzien, zullen je potentiële klanten wel twee keer nadenken over het
kopen van je producten. 

Ze zien graag dat je weet wat je doet. Als je bedrijf een dienst levert, zoals
landschapsontwerp, op maat gemaakte kasten of het opruimen van ICT-
kabels, laat dan foto's van je werk zien voor en na. Als je geen portfolio hebt
zou je in de tussentijd je indrukwekkend onderhouden vloot van
vrachtwagens en uitrusting kunnen laten zien. 

Als je service iets minder tastbaars is, zoals verzekeringen of levens
coaching, laat dan foto's zien van je vriendelijke personeel en je schone,
comfortabele kantoor. Beter nog, voeg een video toe. Als je geen van dit
soort foto's hebt, overweeg dan om afbeeldingen van de herkenbare
oriëntatiepunten uit je omgeving op te nemen om te laten zien dat je deel
uitmaakt van de gemeenschap. 

Sommige kleine bedrijven onderschatten het belang van branding. Van je
domeinnaam tot de kleuren die je kiest, alles wat je bedrijf
vertegenwoordigt, moet samenhangend zijn. Dit helpt mensen te
identificeren en te onthouden. Dit is wat je wilt als je een succesvol bedrijf
wilt. Je logo moet professioneel zijn, niet iets wat je even snel in Canva hebt
gemaakt. De kleuren, lettertypen en afbeeldingen op je site moeten een
weerspiegeling zijn van je merk. 
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GEMAKKELIJK TE VINDEN CONTACTGEGEVENS

Tips #04
Hoe verwacht je dat mensen contact met je opnemen als ze je gegevens
niet kunnen vinden? Je wilt geen potentiële klant kwijtraken, omdat ze niet
weten hoe ze je kunnen bereiken. Naast het gemakkelijk vindbaar maken
van je contactgegevens, wil je er ook voor zorgen dat ze op verschillende
manieren contact met je op kunnen zoeken. Maak het gemakkelijk om
contact op te nemen, bied meerdere contactpunten aan: telefoon, e-mail,
sociale media en misschien een gebruiksvriendelijk contactformulier. Een
Google-kaart is een bonus (als dat er bij je bedrijf toe doet). Zorg er vooral
voor dat deze informatie direct beschikbaar is op een gemakkelijk te vinden
contactpagina, zo niet elke pagina van je site. 
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Een call-to-action vertelt je lezer wat hij moet doen en, wanneer mogelijk,
wat hij ermee kan bereiken. Een accountant kan bijvoorbeeld een call-to-
action hebben, zoals: "Vereenvoudig je belastingen door vandaag nog een
afspraak met ons te maken." Mensen weten wat je van ze vraagt en wat ze
eruit halen. Het strategisch plaatsen van een call-to-action in je inhoud is
een andere manier om conversies te verhogen. 

Als je weet welke actie je wilt dat mensen ondernemen, kan het gebruik
van een 'call-to-action' in je menu's en andere belangrijke punten op je site
dit gedrag aanmoedigen. Voorbeelden zijn: ‘Boek een consult’, ‘Download
de gids’, ‘Werk met mij’ of zelfs ‘Begin hier’. Deze kunnen doorlinken naar
verkooppagina's, aanmeldingsformulieren of wat dan ook voor je bedrijf en
doelen werkt. Het is van nodig dat alle functies die je aan je website
toevoegt, ervoor zorgen dat ze zinvol zijn voor je bedrijf en je klant niet
afleiden van het doel wat je wilt dat ze bereiken.

Het is belangrijk om op elke pagina van je website een call-to-action te
plaatsen, zodat je potentiële klanten gemakkelijk de volgende stap kunnen
zetten, zodra ze hebben vastgesteld dat je bedrijf bij hen past en hun
problemen kan oplossen. Idealiter zou een oproep tot actie aan het einde
van de tekst op elke webpagina en rechtsboven op elke pagina moeten
worden geplaatst. Hoe zichtbaarder de call-to-action knop, hoe groter de
kans dat een bezoeker erop klikt, maar maak hem niet te opzichtig, want
dan komt het weer te overdreven over. Voor een zichtbaardere knop kun je
het beste werken met een hoog contrast tussen de knop en de
achtergrond.

TIP: 
Wil je weten of je kleuren een hoog contrast hebben? Kijk dan even op de
contrast checker van adobe
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STERKE CALL-TO-ACTION

Tips #05
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Mobiel verkeer is goed voor ongeveer de helft van al het webverkeer, dus
een goede mobiele ervaring is noodzakelijk. Als je site niet snel laadt en een
goede gebruikerservaring biedt, verlies je bezoekers. Die bezoekers zullen
waarschijnlijk niet terugkomen omdat ze een andere site zullen vinden die
hen een betere ervaring geeft. Responsive webdesign betekent dat uw site
er goed uitziet en goed presteert op elk apparaat, of het nu een computer,
tablet of telefoon is. 

Volgens een rapport over mobiel gebruik van Statista
 (https://www.statista.com/topics/779/mobile-internet/#dossierKeyfigures)
genereerden mobiele apparaten (exclusief tablets) in 2021 56,89% van het
wereldwijde internetverkeer. Gezien die aantallen is het noodzakelijk om de
website van je bedrijf te ontwerpen met een “mobile-first” ontwerp, eerst te
ontwerpen voor het kleinste scherm en op te werken naar grotere
schermen, zoals die van desktopcomputers. 

Het heeft niet alleen invloed op de weergave en functionaliteit van de
website op een mobiel apparaat, maar Google gebruikt het als een
bepalende factor bij het indexeren van sites en heeft een telefoon
vriendelijke testpagina waar websites kunnen worden getest. Mobile-first
webdesign is doorgaans gebaseerd op de principes van responsive design
en progressieve vooruitgang. Dit betekent in wezen dat de website
automatisch reageert op de schermgrootte van het apparaat waarop het
wordt weergegeven (responsive design), en dat het de functies gebruikt
waartoe het beperkt is in een bepaalde browser of apparaat, maar extra
functies biedt wanneer dat nodig is. beschikbaar op andere browsers of
apparaten (progressieve vooruitgang). 
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EEN GEWELDIGE MOBIELE ERVARING

Tips #06
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Laten we eerlijk zijn, mensen lezen
beoordelingen en nemen veel van hun
beslissingen op basis van die
beoordelingen. Dus als je lovende
recensies hebt, wil je dat mensen deze
zien wanneer ze je site bezoeken. Dit
geeft hen gemoedsrust over de
reputatie van je bedrijf. Het kan ook
van invloed zijn op hen om een
soortgelijke recensie achter te laten
nadat ze zaken met je hebben gedaan
en een geweldige ervaring hebben
gehad.

Als het gaat om online zakendoen, is vertrouwen van fundamenteel
belang voor het koopproces. Het tonen van voorbeelden van klanten
waarmee je eerder hebt gewerkt (met hun toestemming natuurlijk) kan
helpen om potentiële klanten gerust te stellen dat je goed bent. In dit
tijdperk van veel voorkomende cybercriminaliteit en de
duizelingwekkende anonimiteit van internet moet de legitimiteit duidelijk
worden vermeld. Je klanten moeten geloven dat je bent wie je beweert te
zijn, dus voeg casestudy's, getuigenissen of citaten van eerdere klanten
toe om overwegende potentiële klanten gerust te stellen en ze te
overtuigen voor je bedrijf te kiezen.

Gebruik je website om je geloofwaardigheid op te bouwen door je
expertise en succesvolle staat van dienst te delen met klanten. Vaak is een
testimonials pagina een van de meest bezochte pagina's op sites die we
voor onze klanten maken. Als je recensies krijgt, vraag dan je klanten om
toestemming om hun echte naam te gebruiken. Echte aanbevelingen van
herkenbare bedrijven en organisaties betekenen veel meer dan een
anonieme getuigenis. 
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BEOORDELINGEN

Tips #07
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Als je nadenkt over wat er op een website moet komen, is een Over
mij/ons pagina een belangrijke pagina om op te nemen: wanneer een
potentiële klant probeert een beter idee te krijgen of je bedrijf geschikt
voor hem is, is dit een van de eerste plaatsen waar hij of zij zal gaan kijken.
Het is ook een geweldige kans om je unieke verhaal te vertellen, uit te
leggen wat je onderscheidt van de rest, je merk menselijker te maken en
mogelijk vast te stellen wat het doel van de website voor je bedrijf is. Als je
iets nieuws op de markt brengt, is een van de eerste dingen die een klant
wilt weten, hoe je aanbod precies werkt en waarom het anders is. Dus is
het belangrijk dat je tijd investeert in een over mij/ons pagina en wat je
daar allemaal op zet.

Een andere plek waar gebruikers naartoe gaan om een beter beeld van je
bedrijf te krijgen, zijn je sociale profielen. Het hebben van sociale knoppen
op een prominente plaats en zichtbaar op elke pagina - bijvoorbeeld in je
zijbalk (als je die hebt) of voettekst, maakt dit supergemakkelijk, en stelt
mensen in staat je te volgen en op de hoogte te blijven van je bedrijf.
Knoppen die linken naar de sociale media kanalen van je bedrijf kunnen
ervoor zorgen dat websitebezoekers sociale volgers en klanten worden.
Wanneer ze je sociale media-inhoud leuk vinden of delen, zien hun
vrienden je bedrijfsnaam, waardoor je wordt blootgesteld aan een hele
nieuwe groep potentiële klanten.
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EEN OVER MIJ/ONS PAGINA

SOCIALE KNOPPEN

Tips #08

Tips #09
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Naarmate je bedrijf groeit, krijg je steeds meer vragen. Let goed op en
noteer de vragen die je steeds weer krijgt. Als je deze beantwoordt op een
pagina met veelgestelde vragen, kunt je je communicatie efficiënter
maken en meer conversies genereren (niet iedereen zal de tijd nemen om
informatie op te vragen), evenals met blog artikelen.

Een FAQ (Frequently Asked Questions) vergroot de kans dat leads zullen
reageren op je aanbod, omdat het je helpt de veelvoorkomende vragen te
beantwoorden. Bovendien verliezen websites zonder veelgestelde vragen
zoekverkeer aan concurrenten die veelgestelde vragen wel op hun
website hebben. Hoe? Nou, omdat Google, sites wil rangschikken, die
veelgestelde vragen beantwoorden. Kijk naar het voorbeeldkader
hieronder. Veelgestelde vragen in SERP (Search Engine Results Page). Als
je concurrenten deze vragen in een FAQ-sectie beantwoorden, maar jij
niet, is de kans groot dat Google hen verkeer stuurt, omdat ze vragen
beantwoorden waarnaar zoekers op zoek zijn. Een geweldige sectie of
pagina met veelgestelde vragen zou de meest voorkomende vragen van
potentiële klanten moeten beantwoorden, zodat ze geen contact met je
hoeven op te nemen en sneller hun beslissing kunnen maken.
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EEN PAGINA MET VEELGESTELDE VRAGEN

Tips #10
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HAAL INSPIRATIE UIT DE DIENST/PRODUCT
PAGINA’S VAN CONCURRENTEN

Hoewel het niet geschikt is voor elk bedrijf, kan een livechat uiterst effectief
zijn als het gaat om het omzetten van website bezoekers in klanten. Het kan
ook een handig hulpmiddel zijn om feedback van je bezoekers te krijgen. Als
je een complexere service hebt of als de menselijke maat helpt bij
aankoopbeslissingen, is [live chat] een geweldig hulpmiddel. 

Veel mensen zijn een beetje lui - ze willen niet de tijd nemen om op een
website of pagina met veelgestelde vragen te neuzen op zoek naar de
informatie die ze nodig hebben. Installeer een live chat optie op je website om
klanten te ontmoeten waar ze zijn en om de onmiddellijke terugkoppeling te
geven die ze nodig hebben. Kunstmatige intelligentie heeft deze
functionaliteit veel haalbaarder gemaakt voor bedrijven van elke omvang. 

Misschien denk je nu wel: “Waarom zou ik dat doen, dat is toch plagiaat?”
Maar stel je bent een vrij jong bedrijf. Je hebt nog niet veel geld en tijd om
bepaalde dingen uit te proberen. Dan wordt het lastig om te verbeteren. En je
top concurrenten moeten iets goed doen op het niveau waarop ze zich
bevinden. In plaats van je af te vragen hoe je product of dienst pagina eruit zou
moeten zien, kun je hun website voor inspiratie gebruiken. Ze voeren
waarschijnlijk tests uit die jij niet uitvoert en hebben gegevens die jij niet hebt.
Probeer dus zo veel mogelijk van hen te leren. Het is niet aan te raden om een
website woord voor woord, ontwerp voor ontwerp, te kopiëren. In plaats daarvan
is het goed om hun pagina zorgvuldig te analyseren en er inspiratie uit te halen.

Als je bijvoorbeeld hebt gemerkt dat ze een video op elke pagina gebruiken, is
dit waarschijnlijk een indicatie dat video de conversies voor hen verhoogt.

En het zijn niet alleen video's. Ook als je ze bepaalde soorten elementen, lay-
outs, CTA's of iets anders op hun landingspagina’s ziet gebruiken, zou je dit
waarschijnlijk ook moeten gebruiken. 
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LIVE CHAT

Tips #11

Tips #12
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OPTIMALISEER ELKE PAGINA VOOR DE
ZOEKMACHINES

Bij het zoeken naar producten of diensten gebruiken klanten vooral
zoekmachines om zoekopdrachten uit te voeren. De beste website ter wereld
is voor niemand goed als hij niet gevonden kan worden.
Zoekmachineoptimalisatie (SEO) is het proces van het optimaliseren van je
website zodat deze voor bepaalde zoekwoorden in de zoekresultaten van
zoekmachines terechtkomt. Hoe beter je website is geoptimaliseerd, hoe
hoger je zoekmachine ranking zal zijn. Om deze reden moet elke pagina van je
website zo worden geoptimaliseerd en ingesteld dat het de zoekmachines
gemakkelijk maakt om de informatie vast te leggen. Op elke pagina moeten
de volgende elementen aanwezig zijn: 

Paginatitel met je belangrijkste trefwoorden, trefwoordrijke inhoud (streef
naar een trefwoorddichtheid van 4%), sterke trefwoordrijke koppen, koptags in
HTML om zoekmachines te laten weten wat belangrijk is op de pagina,
uitgebreide alt-tags op afbeeldingen, trefwoordrijke URL's voor tekstlinks.
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EENVOUD EN GEBRUIKSGEMAK

Als een website omslachtig en moeilijk te gebruiken is, of als het
aankoopproces vervelend of te complex is, zal de klant waarschijnlijk
ergens anders kijken. Hoe meer moeite het kost, hoe minder de klant
geneigd is om zaken te blijven doen met een merk. Eenvoud en
gebruiksgemak verbeteren de klantervaring door het voor klanten
gemakkelijker te maken om te krijgen wat ze zoeken. 

Je navigatie moet eenvoudig en intuïtief zijn in zowel het ontwerp als de
manier waarop de pagina's zijn georganiseerd. De belangrijkste pagina's
zijn de items in de navigatiebalk en de dropdowns met de belangrijkste
ondersteunende informatie. Het is gemakkelijk om te vinden wat je zoekt,
zelfs in één oogopslag. Onthoud dat mensen graag informatie gemakkelijk
en snel vinden. Er moet een gebruiksvriendelijk menu worden geboden
zodat de site kan worden genavigeerd door iemand die helemaal niet
bekend is met de site. Als een klant zijn weg niet kan vinden op een
website, zal hij niet lang blijven.

SEO draagt bij aan het gebruiksgemak, want als een klant een merk niet
kan vinden via een zoekmachine, is er geen interactie tussen het merk en
de klant. Goede SEO-praktijken zorgen er ook voor dat relevante inhoud
wordt geïndexeerd en wanneer een klant een pagina bezoekt met behulp
van Google Zoeken, komen ze op een pagina met de inhoud waarnaar ze
op zoek waren. Sterke SEO is de eerste stap, zodat klanten de website
gemakkelijk en snel kunnen vinden met een simpele zoekopdracht. De taal
en inhoud op de website moeten gebruikers in staat stellen om
gemakkelijk tabbladen, pagina's en plaatsen op de site te vinden waar ze
kunnen vinden wat ze zoeken. Omdat je wilt dat mensen je gemakkelijk
kunnen vinden, moet je ook een eenvoudig webadres maken waarin de
naam van je bedrijf voorkomt, zodat mensen je site kunnen bezoeken
zonder al te veel werk te hoeven doen. Hoe meer je dat kunt laten
gebeuren, hoe succesvoller je zult zijn. 
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LAADSNELHEID PAGINA

BOEIENDE BEELDEN

Positieve website-ervaringen versterken de klantloyaliteit en bouwen
langdurige merkrelaties op. Denk aan de laatste keer dat je een vreselijke
online winkelervaring had met een website - misschien was de site traag
om te laden en moeilijk te navigeren. Denk nu eens aan de laatste keer dat
je een geweldige, positieve winkelervaring had. Het is belangrijk dat je bij
het bouwen van je website hier goed rekening mee houdt.

Of de consument nu onderzoek doet naar een product, een bestelling
plaatst of alleen rondkijkt, elke afzonderlijke online reis heeft het potentieel
om een blijvende indruk op de eindgebruiker achter te laten. De tijd dat
consumenten traag ladende websites tolereren is voorbij. 

Het nadenken over het visuele aspect van je website is een serieuze zaak.
Wij als mensen worden nou eenmaal meer geïnteresseerd en overtuigd
door beelden die een lust voor het oog zijn en ons bij het product
betrekken. Zorg ervoor dat je site er niet alleen geweldig uitziet, maar ook
een scala aan visuele stimulatie biedt, aangezien alle klanten de voorkeur
hebben om communicatie te ontvangen. Video's, afbeeldingen,
infographics en foto's kunnen allemaal naast tekst worden gebruikt om
ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk ogen aanspreekt. Onthoud dat de
menselijke aandachtsspanne is gedaald tot slechts acht seconden, dus je
moet een vuist maken met je uiterlijk om ze in korte tijd te winnen. Visuals
is een gebied dat vrij constante betrokkenheid vereist. Houd de trends in de
gaten en kijk naar andere websites, vind er een die je leuk vindt en pas een
aantal van dezelfde methoden toe op je eigen website. Je moet je site
blijven updaten om er zeker van te zijn dat je aan de meest actuele
verwachtingen en veranderende voorkeuren van de wispelturige klant
voldoet. 
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Tips #15

Tips #16
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Als mensen je website gaan bezoeken, geef ze dan iets nuttigs. Niemand wil
tijd verspillen door slechts een handvol pagina's door te bladeren. Ze willen
waardevolle content zien die ze mee kunnen nemen zodra ze je site
verlaten. Content is de manier waarop je website verkeer krijgt, of dat nu via
zoekmachines of sociale-mediasites is. Maar je kunt niet zomaar iets posten
en denken dat het wel goed komt. Het is belangrijk dat je inhoud relevant is
voor je klant, informatief en geoptimaliseerd voor zoekmachines. Bedenk
wat je ideale klant zou willen weten over je product/diensten en maak
pagina's en blogs over deze onderwerpen. Zoals je misschien al geraden
had, is het maken van goede SEO-inhoud niet eenvoudig. Het moet
gevonden kunnen worden. Dat is de reden waarom zoveel mensen digitale
marketingbureaus inhuren om hun inhoud te maken! 

De content op je site is cruciaal. Deze content moet direct je doelgroep
aanspreken. De tekst moet op een professionele, maar toch gemoedelijke
toon zijn geschreven en moet de persoonlijkheid van het bedrijf uitstralen.
Als de tekst saai en te zakelijk is, loopt je het risico de interesse van je
bezoekers en hun bedrijf te verliezen. 

De meeste zakelijke websites bevatten enkele of alle van de volgende
soorten inhoud die helpt om hun verhaal te vertellen en informatie te geven
over de diensten en producten die ze aanbieden: Over ons/Wie we zijn,
productinformatie, Service-informatie, Fotogalerij en/of een Portfolio van
werk/projecten Casestudy's. 

AANTREKKELIJKE INHOUD:
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AANTREKKELIJKE INHOUD
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Er zit kracht in content, of beter gezegd, in goede content. Je site vullen met
pagina's met slecht geschreven teksten die bezoekers niets te bieden heeft,
is eerlijk gezegd zonde van je tijd. Tegenwoordig is er zoveel te vinden op
het internet dat je content uniek moet zijn. 

Denk in plaats daarvan na over wat bezoekers echt willen zien op je site, en
zorg er dan voor dat je het uniek maakt. Als je je content wilt uitbreiden,
bijvoorbeeld met handleidingen of blog artikelen, bedenk dan welke dingen
nuttig zouden kunnen zijn voor een potentiële klant. Zorg ervoor dat je dit
regelmatig kunt aanbieden. Dat helpt bij het opbouwen van autoriteit bij
Google en laat klanten zien dat je om hen geeft. Wanneer je de tijd neemt
om echt waarde aan klanten te bieden, is de kans groter dat ze je
vertrouwen, blijven terugkomen en zelfs vrienden en familie jouw kant op
sturen. 

Een ander zeer belangrijk ding om op te merken is dat de content en
informatie op je site moet worden bijgehouden en bijgewerkt als het
bijvoorbeeld verouderd is.

Stel je voor dat je een lokaal bedrijf gaat bezoeken waarvan je hebt gehoord
dat het een goede reputatie heeft. Maar hun site verwijst naar
bedrijfsevenementen uit 2012, verwijzingen op de pagina zijn van een vorig
decennium en ze hebben niet opgemerkt dat hun telefoonnummer is
verouderd. Dat is niet alleen frustrerend om te navigeren, je zou
waarschijnlijk geen goede indruk van het bedrijf hebben. 

Als een bedrijf zijn eigen basisfeiten, zoals hun contactgegevens, niet
correct kan krijgen, wat doen ze dan nog meer verkeerd? Trap niet in deze
val. Voer regelmatig een audit uit van elke pagina op je website om er zeker
van te zijn dat wat bezoekers zien een juiste weerspiegeling is van je bedrijf
zoals het nu is. 

ZORG VOOR GOEDE CONTENT

ZORG ERVOOR DAT JE CONTENT UP-TO-DATE IS



Het is niet genoeg om een website te bouwen die is ontworpen met de
klantervaring in het achterhoofd en dan achterover te leunen. Het proces van
een website is vooral veel proberen en testen om zo te weten te komen welke
methodes en teksten het beste werken en welke het beste worden
gewaardeerd door potentiële klanten. Dit wordt bereikt door het gebruik van
website-analyse en rigoureuze A/B-tests. Website-analysers zoals Google
Analytics laten zien welke pagina's het vaakst door klanten werden bezocht en
welke pagina's het snelst werden verlaten.

Hoewel je technisch gezien een zakelijke website kunt hebben zonder Google
Analytics, is dit niet aan te raden. Google Analytics geeft je namelijk
ongelooflijk veel informatie over je websiteverkeer en gebruikers. Van
verkeersbronnen tot het besturingssysteem dat het meest door je bezoekers
wordt gebruikt en nog veel meer, je leert over je gebruikers en kunt je
marketinginspanningen beter op hen afstemmen. Je kunt zelfs doelen/targets
instellen zoals, een bezoeker die belt of een contactformulier invult en
bijhouden of je die doelen elke maand (of week) bereikt. En het beste van
alles? Google Analytics is volledig gratis. 

Het instellen van Google Analytics is relatief eenvoudig, maar zaken als het
bijhouden van doelen zijn wat lastiger. Het kan ook overweldigend zijn om alle
gegevens te ontcijferen, maar als je eenmaal je weg in Analytics hebt
gevonden (of een bureau hebt ingehuurd om het voor je te beheren), zul je je
afvragen wat je ooit zonder hebt gedaan, aangezien testen de voorkeuren van
de consument onthult en die wensen waarmaakt zullen een betere
klantervaring opbouwen. De voordelen voor het bedrijf kunnen hogere
conversiepercentages of hogere niveaus van gebruikersbetrokkenheid op
websites of mobiele applicaties inhouden. 

WEBSITE ANALYTICS
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Weet je nog toen achtergrondmuziek en automatisch afgespeelde video's
een trend waren? Wij ook. (Dat je het even weet, dat was ongeveer 15 jaar
geleden.)

Nu is het veilig om aan te nemen dat mensen naar hun eigen muziek
luisteren en hun eigen ding doen. Ze willen zonder problemen uit je website
halen wat ze nodig hebben. Gooi de autoplay inhoud weg. Het kan niet
alleen iemand afschrikken die per ongeluk het volume te hoog heeft staan,
maar het kan ook je site vertragen en dus zorgen dat je site heel erg
onvriendelijk wordt in gebruik.

WAT JE NU MOET VERWIJDEREN VAN
JE WEBSITE

Nu weet je alles wat je site mist en waar je goed aan doet om dat toe te
passen of toe te voegen. Hoe zit het dan met de dingen op je site die
gewoon niet werken? De volgende dingen moet je verwijderen van je
website:

We weten dat niet iedereen zich mooie, aangepaste afbeeldingen kan
veroorloven, maar alles is beter dan de goedkope, foto's van lachende
acteurs voor een witte achtergrond. Als je een relatief goede camera op je
telefoon hebt, maak dan een paar foto's van je bedrijf en je personeel om
wat persoonlijkheid te tonen. Iets authentieks is beter dan iets wat nep is. 

In een wereld waar mensen steeds meer tijd online besteden, zijn ze op zoek
naar iets wat authentiek en persoonlijk aanvoelt. Als je dan goedkope stock
foto’s gebruikt zal dat geen goede indruk achterlaten bij je potentiële klant
die graag wilt weten wie of wat je bedrijf echt is.

CONTENT AUTOMATISCH AF
LATEN SPELEN

SLECHTE STOCKFOTO’S
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Ja, we hebben dit al genoemd, maar het is zo belangrijk dat we het twee
keer moesten zeggen. Als je contactgegevens fout zijn, corrigeer deze dan
zo snel mogelijk. Nutsvoorzieningen. Telefoonnummers die buiten gebruik
zijn, oude adressen of verkeerd gespelde e-mailadressen kunnen een klant
tegenhouden en ze zullen waarschijnlijk niet op zoek gaan naar de juiste
informatie om contact op te nemen. Ze gaan gewoon door naar een
concurrent. 

Als je naar andere pagina’s wilt linken, zorg er dan voor dat je de juiste links
hebt. Er is niets frustrerender op een site dan iets willen lezen maar niet
kunnen. Ga regelmatig door je site en controleer elke afzonderlijke link. Als al
je links werken, geweldig, je hebt zojuist de kans gekregen om je site te
gebruiken zoals een potentiële klant zou doen. Als de link niet werken, is het
tijd om wat bewerkingen uit te voeren.

Daarnaast zijn niet werkende links slecht voor je vindbaarheid in Google.
Google laat namelijk kleine spinnen (geen echte) over je website gaan die
alles aanklikken waar ze op kunnen klikken. Hierdoor komen ze er steeds
meer achter waar je pagina’s en website over gaan. Als een aantal links niet
(meer) werken zal dat een negatief effect hebben op je zoekresultaat. Zorg
dus dat je links up-to-date zijn.

ONJUISTE CONTACTGEGEVENS

NIET WERKENDE LINKS
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WAT JE NU MOET VERWIJDEREN VAN JE WEBSITE



Lang geleden (in een melkwegstelsel niet zo ver weg) maakten mensen
pagina's en pagina's met nutteloze, oninteressante inhoud voor hun sites.
Van slecht ontworpen locatiepagina's tot herhaalde uitleg van services, deze
pagina's hielpen op de een of andere manier bij hun zoekrangschikking.
Zoals we al zeiden, dat is lang geleden. Sinds enkele jaren kijkt Google neer
op dubbele inhoud. Ontdoe je van de pagina's die in feite hetzelfde zeggen
als andere die beter presteren, en stuur ze op de juiste manier door naar een
goed gemaakte pagina die waarde toevoegt. 

De aanwezigheid op het web van een merk is meestal waar klanten en
potentiële klanten meer te weten komen over het merk en zijn producten.
Het is ook waar de meeste pijnpunten van een klant zich voordoen tijdens
hun reis, dus het betaamt een merk om zijn website regelmatig opnieuw te
beoordelen om ervoor te zorgen dat deze is ontworpen met al deze tips in
gedachten.

DUBBELE INHOUD
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WAT JE NU MOET VERWIJDEREN VAN JE WEBSITE



Boek dan een gratis consult!

CONCLUSIE
Als je zo ver bent gekomen met het lezen van deze whitepaper weet ik
zeker dat je een strakke converterende website neer gaat zetten. Het
maken van een goeie website is niet iets wat je zomaar even doet.
Iedereen kan een website maken, maar je vergist je al snel in de dingen
waar je aandacht aan moet schenken. Met dit document hopen we je op
weg te hebben kunnen helpen naar een succesvolle website en dus ook
een succesvol(ler) bedrijf.

We houden ervan om bedrijven bij te staan in hun weg naar online
zichtbaarheid, dus mocht je vragen hebben over je website ontwerp of
over de teksten op je website kun je altijd vrijblijvend contact met ons
opnemen via jari@lhwebdesign.nl

Je kunt ook altijd kijken op onze social media kanalen voor handige tips en
tricks. Of bekijk onze website www.lhwd.nl

Bonus: Wil je weten of dat je website goed genoeg is om van bezoekers
klanten te maken?
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https://tidycal.com/lhwebdesign/gratis-website-analyse-30-minuten
mailto:jari@lhwebdesign.nl
http://www.lhwd.nl/

