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Inleiding 

Je hebt een nieuw idee voor een product of dienst en dat wil je via het 

internet aan de man brengen. Waar moet je dan allemaal rekening mee 

houden? Dat gaat dit boek je vertellen. 

Het is niet zozeer een doe-het-zelf-boek. Een aantal dingen kun je zelf doen, 

maar het is meestal efficiënter om werkzaamheden uit te besteden aan 

professionals. Het helpt wel als je inhoudelijk begrijpt wat deze professionals 

voor je gaan doen en hoe je zelf het overzicht kunt bewaren. 

Voordat je denkt dat dit allemaal behoorlijk ingewikkeld gaat worden, kan ik 

je geruststellen: ik doe zo weinig mogelijk aan vakjargon of wollige teksten 

en ik probeer ook het aantal herhalingen beperkt te houden. 

Ik heb ook geprobeerd de inhoud niet te uitvoerig te maken, want als 

(beginnend) ondernemer heb je waarschijnlijk wel iets beters te doen dan 

enorme handboeken door te worstelen. 

Het draait op het internet allemaal om de aandacht van de gebruiker. Dus wat 

je ook wilt verkopen of vertellen: je hebt er altijd baat bij om online zo goed 

mogelijk zichtbaar te zijn. 

 

Cees Rijken, mei 2018 
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Een eigen website 

Een website is het middelpunt van je online bedrijfsactiviteiten. Een eigen 

website kun je helemaal naar eigen smaak en inzicht laten inrichten en 

uitbreiden. 

Je doorloopt daarbij altijd ongeveer dezelfde stappen om tot een eindresultaat 

te komen dat past bij jou en je onderneming. Dat kun je doen met behulp van 

bestaande ontwikkelmethodes, zoals Scrum of Lean. 

Omdat ik deze methodes vaak te star en te tijdrovend vind, gebruik ik zelf 

altijd een vrij eenvoudig plan dat ik S.O.O.E.P. heb genoemd. 

Weliswaar anders gespeld dan het gerecht dat nooit zo heet gegeten wordt als 

het wordt opgediend, maar toch makkelijk om te onthouden. 
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S.O.O.E.P. gaat ervan uit dat de oplevering van elke nieuwe website of de 

uitbreiding van een bestaande website dezelfde vijf opeenvolgende fases 

doorloopt. Het maakt hierbij niet uit hoe lang deze onderlinge fases duren; je 

kunt er zoveel tijd voor nemen als jij denkt dat genoeg is. 

De fases zijn: 

1.  Strategische fase: bepalen van het doel en de doelgroep van de website 

2.  Ontwerpfase: functioneel, technisch, grafisch en inhoudelijk 

ontwerpen 

3.  Ontwikkelfase: de website maken op basis van de ontwerpen 

4.  Evaluatiefase: het testen van de functionaliteiten 

5.  Productiefase: het onderhouden, meten en verbeteren 
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Strategische fase 

De allereerste stap naar een website(uitbreiding) is het uitdenken ervan. Hoe 

uitvoeriger je dit doet, hoe groter de kans dat je website een succes wordt. 

In de strategische fase geef je antwoord op de vragen: wat wil je aanbieden, 

wie wil je bereiken en op welke manieren ga je dat doen? 

Makkelijk te onthouden door de 3 w's, net als World Wide Web. Je kunt het 

ook "wie, wat en hoe" noemen, maar "hoe" begint dan weer niet met een w... 

Stel een doel 

Wat wil je aan gaan bieden, overbrengen, uitdragen, vertellen of verkopen? 

Oftewel: wat wordt het doel van je website? 

De gemiddelde ondernemer heeft hier wel een idee over; je wilt bijvoorbeeld 

mensen informeren over een bepaald onderwerp of over je bedrijf. Je wilt 

producten verkopen of mensen met elkaar in contact brengen. 

Maar… probeer ook eens op te schrijven wat jouw website vooral niet is. 

Hoe specifieker je het doel van je website kunt omschrijven, des te beter kun 

je de benodigde functionaliteiten bepalen.  
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Daarnaast maakt een duidelijke doelstelling het hele traject overzichtelijk en 

voorkom je verspilling van tijd en geld. Een duidelijke doelstelling betekent 

een duidelijke website. En dat is natuurlijk best prettig voor de toekomstige 

gebruikers! 

Bepaal je doelgroep 

Soms lijkt je doelgroep makkelijk te definiëren; verkoop je babyartikelen, 

dan richt je je op kersverse ouders en grootouders. Bied je hypotheekadvies, 

dan ben je het interessants voor huizenbezitters die hun eerste huis willen 

kopen of hun bestaande hypotheek willen oversluiten. 
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Maar binnen zo’n groep kunnen nog legio verschillen bestaan; nieuwe ouders 

hebben misschien een ander budget dan opa en oma en ze doen aankopen 

eerder online dan in een fysieke winkel. 

Je doelgroep is nooit “iedereen”. Want niet iedereen heeft behoefte aan wat 

jij aanbiedt of de manieren waarop jij dat doet.  

Ook al is iedereen welkom in jouw broodjeszaak, dan wil dat niet zeggen dat 

iedereen jouw assortiment smakelijk vindt. Of dat iedereen in de buurt jouw 

zaak weet te vinden.  

Je kunt de belevingsvorm van je doelgroep vorm geven door er zoveel 

mogelijk “levensechte” eigenschappen aan te verbinden. Hanteer daarbij de 

volgende vier rubrieken: 

1) Demografie 

In welke leeftijdscategorie vallen de leden van mijn doelgroep? Wat zijn hun 

beroepen? Wat is hun opleidingsniveau? Hoe is de verdeling tussen mannen 

en vrouwen? En om hoeveel mensen gaat het ruwweg? 

2) Obstakels 

Wat zijn de grootste frustraties binnen deze doelgroep? Wat willen deze 

personen bereiken? En vereisen die wensen grote financiële investeringen? 

Welke risico’s kleven daaraan? Biedt mijn product of dienst daar een 

oplossing voor? 
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3) Passies 

Wat liggen de interesses van mijn doelgroep? Wat zijn hun hobby’s? Wat 

zijn hun favoriete producten? En hoe tevreden zijn ze daarover? 

4) Informatieverwerking 

Hoe verwerken de personen in mijn doelgroep hun informatie? Welke 

websites of social networks bezoeken zij en welke apps gebruiken ze daarbij? 

Laten ze zich beïnvloeden door anderen? En hoe communiceren zij dan met 

die anderen? 

Een nieuwe afkorting! 

Omdat ik nu eenmaal dol ben op afkortingen, stel ik voor om deze analyse de 

“D.O.P.I.-doelgroepanalyse” te noemen…. 

Nu denk je misschien: “alles leuk en aardig, maar hoe kom ik aan die 

gegevens?” 

Voordat je een gespecialiseerd bureau gaat inhuren, kun je ook zelf beginnen 

door online te gaan zoeken naar een soortgelijk product als dat wat je zelf 

wilt aanbieden. Of te kijken naar precies hetzelfde product dat op dit moment 

door je concurrent wordt aangeboden. 

➤ Tip: denk daarbij als een klant, niet als een online ondernemer! 

Wees overigens niet bang om deze regel te vergeten, want ik herhaal hem 

nog wel een paar keer… 
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Andere bronnen die je kunt raadplegen zijn het CBS, de Kamer van 

Koophandel of Google Trends. 

Een focusgroep samenstellen 

Heb je de ruimte en de tijd, stel dan een groep samen van een aantal personen 

uit je eigen – persoonlijke of zakelijke – netwerk. 

Bij voorkeur zijn dat personen waar jij van denkt dat ze tot de doelgroep 

behoren, maar in ieder geval mensen met (consumenten)kennis van het 

internet. 

Informeer ze over het idee dat je hebt voor een product of dienst en stel ze 

daarbij een aantal gerichte vragen. Ik laat zelf meestal daarna het gesprek 

gewoon op gang komen zonder al te veel ingrijpen. 

Zo’n brainstormsessie met een focusgroep helpt je niet alleen om inzicht te 

krijgen in je doelgroep, vaak worden er ook zinvolle suggesties gedaan over 

hoe je deze doelgroep moet benaderen. 
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Wil je nog een stap verder gaan, dan kun je ervoor kiezen voor een echte 

enquête voor een grotere groep. 

Nader tot elkaar 

Nu je een idee hebt welke mensen tot jouw doelgroep behoren en wat je hen 

wilt gaan bieden, is het zaak om te bepalen hoe je ze gaat benaderen. Hoe ga 

jij jouw doelgroep zo aanspreken dat deze besluit te doen waar jij de website 

voor hebt bedoeld? Als je doelgroep daartoe overgaat, noem je dat conversie.  

Als je bijvoorbeeld sneakers verkoopt of de eigenaar van een restaurant bent, 

dan is de conversie eenvoudig meetbaar, namelijk elk verkocht paar schoenen 

of elke online gereserveerde tafel.  

Maar zelfs als je een website beheert met gratis wetenschappelijke publicaties 

en dus eigenlijk niets verkoopt in de commerciële zin van het woord, dan 

toch wil je dat er steeds meer bezoekers komen. En die bezoekers blijven 

hopelijk terugkomen om de inhoud van jouw website te blijven “aankopen”. 

Volgens de experts van Google maakt conversie deel uit van een proces dat 

uit 4 fases bestaat en dat je zij de klantreis noemen: 

1. De passieve fase; de gebruiker wordt zich bewust van een bepaald 

product op het internet. Dit gebeurt volgens de statistieken vooral ‘s 

morgens tijdens het lezen van nieuws en bekijken van online video’s. 

2. De overwegingsfase; de gebruiker gaat zich verdiepen en zijn opties 

overwegen. Volgens Google vindt dit het vaakst rond het middaguur 

plaats. 

3.  De conversiefase; de gebruiker gaat over tot aanschaf. Dit gebeurt 

vaak ‘s avonds na het eten. 
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4. De loyaliteitsfase; de gebruiker is positief over de aanschaf en laat dit 

blijken. 

Bovenstaand proces laat zien dat het internet niet alleen de vervanging is 

geworden van de mond-tot-mond reclame van de vorige generaties, maar in 

sommige gevallen ook die van de verkoper in de showroom. 

Marketingmix 

Jouw boodschap om op conversie aan te sturen is de ideale combinatie van 

inhoud en media. Dus net zo belangrijk als het taalgebruik, de vormgeving en 

de personages, zijn de middelen die je inzet en de kanalen die je daarvoor 

kiest.  

Welke inhoud plaats je waar? Richt je al je aandacht op je website of is je 

website onderdeel van een uitgebreide marketingmix? Ga je potentiële 

klanten benaderen via een nieuwsbrief of bevindt je doelgroep zich 

voornamelijk op Facebook? 

Elk marketingkanaal biedt zijn eigen functionaliteit en heeft zijn eigen 

prijskaartje. Je kunt bijvoorbeeld berichten over je product op Facebook 

posten, maar je kunt er ook op adverteren. Je kunt een banner plaatsen op een 

website die vaak door jouw doelgroep wordt bezocht, maar je kunt ook 

flyeren in de buurt van je bedrijf. 

Focus je daarom op wat haalbaar is qua uitvoering en qua budget! Is je 

doelgroep te groot, het budget te klein of je beschikbare mankracht niet 

toereikend, probeer dan te segmenteren: deel je doelgroep op in behapbare 

stukken.  
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Als je bijvoorbeeld leningen verstrekt tegen zulke gunstige voorwaarden dat 

echt iedereen geld van je wil zien, maak dan subgroepen op basis van 

(bijvoorbeeld) het gewenste leenbedrag en maak aparte plannen van aanpak 

voor elk van die subgroepen. 

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om al in deze strategische fase hulp in te 

schakelen.  

Denk hierbij bijvoorbeeld aan projectmanagers of digitale marketeers, maar 

ook aan ervaringsdeskundigen zoals andere (online) ondernemers. Zij kunnen 

jou door hun kennis en ervaring van het juiste advies voorzien en zo 

voorkomen dat je de verkeerde weg inslaat.  
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Ontwerpfase 

Fase 1 is besproken. Nog vier te gaan! 

In de ontwerpfase ga je alle ideeën en brainstormsessies uit de vorige fase 

concretiseren; alles wat je al dan niet samen met anderen heb bedacht, werk 

je in deze fase uit en zet je op papier. 

Dit moet leiden tot een plan van aanpak dat 4 pijlers kent: 

Stap 1: Functionaliteiten 

In deze fase beschrijf je de werking van alle functionaliteiten van je website; 

wat moet je website kunnen? Deze beschrijving noem je het functioneel 

ontwerp. 

Stap 2: Techniek 

Het technisch ontwerp legt uit wat je qua techniek nodig hebt om het 

functioneel ontwerp te realiseren. 

Stap 3: Vormgeving 

Op basis van het functioneel ontwerp uit stap 1 wordt ook de (grafische) 

vormgeving ontworpen.  
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Stap 4: Inhoud 

Een website valt of staat met de inhoud (ook dit zal ik zeker nog wel eens 

herhalen!): tekstuele inhoud, maar ook zoektermen en mediabestanden zoals 

afbeeldingen en video. 

Helaas, geen leuke afkorting dit keer, want “F.V.T.I.” bekt gewoon niet 

lekker…. Wel gaan we hierna dieper op de 4 punten in. 
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Stap 1: Beschrijving van de functionaliteiten 

Een functioneel ontwerp is de blauwdruk van een website. Alle wensen, eisen 

en ideeën over wat de website moet kunnen, worden in het functioneel 

ontwerp omgezet naar een voor alle betrokken partijen leesbaar en 

begrijpelijk geheel.  

Het functioneel ontwerp vormt het uitgangspunt voor de techniek, de 

vormgeving en de inhoud en legt daarmee ook afspraken over het 

eindresultaat vast tussen jou als opdrachtgever aan de ene kant en de 

opdrachtnemer(s) aan de andere kant.  

Laat het functioneel ontwerp maken door een websitebouwer of ieder geval 

iemand met genoeg kennis van de gebruiksvriendelijkheid en de 

bruikbaarheid van websites.  

Hoe uitgebreider het functioneel ontwerp is, des te kleiner is de kans dat jij, 

of een van de andere partijen, achteraf voor verrassingen komt te staan. Maak 

daarom altijd zo duidelijk mogelijk je wensen kenbaar.  
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“Ik wil een webwinkel” alleen is daarbij niet genoeg, je moet ook nadenken 

over hoe je je klanten wilt laten afrekenen, of er een formulier voor 

retourzendingen moet komen, of klanten online garantie kunnen verlengen, of 

klanten hun eigen bestelgeschiedenis in kunnen zien etc. 

Zorg dat daarbij ook rekening wordt gehouden met mensen met een fysieke 

beperking. De Nederlandse overheid heeft hier een complete website aan 

gewijd, waarop je kunt controleren waaraan een website moet voldoen: 

www.digitoegankelijk.nl. 

Logischerwijs is het ontwerp van een compleet nieuwe website uitvoeriger 

dan wanneer een bestaande website aangepast, herzien of uitgebreid moet 

worden.  

Voorbeeldschermen 

Ik vul zelf het functioneel ontwerp altijd zoveel mogelijk aan met 

voorbeeldschermen, ook wel wireframes genoemd.  

Een wireframe is een platte weergave van een webpagina met de nadruk op 

de uitlijning en de posities van elementen (zoals je bedrijfslogo of 

tekstblokken met inhoud) en de beschrijvingen van de werking daarvan.  

Wireframes bevatten nog geen grafische vormgeving en vereisen daarom ook 

geen dure software; je kunt ze gewoon met pen en papier schetsen. 
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De voorbeeldschermen moeten voor elke beschikbare schermgrootte worden 

ontworpen; dus zowel voor grote beeldschermen als voor mobiele apparaten 

zoals smartphones en tablets. 

Grote foto’s kunnen op een flink beeldscherm heel fraai overkomen, maar op 

een smartphone bedekken ze al snel het hele scherm(pje) als ze niet 

automatisch geschaald worden. Hierdoor lijkt de echte inhoud onzichtbaar. 

Interactiestructuur 

Hoewel je in een wireframe ook informatie kwijt kunt over de wisselwerking 

met andere pagina’s op de website, kies ik er zelf altijd voor om deze 

uitvoeriger te beschrijven in wat ik het interactiestructuur noem. 

Ik beschrijf daarin niet alleen hoe alle pagina’s onderling werken, maar ook 

hoe de interactie met de gebruiker van de website werkt. Ik gebruik eigenlijk 

geen vaste regels of standaard opmaak voor zo’n beschrijving. 

Het ideale functionele ontwerp zou dus zijn: beschrijvingen + wireframes + 

interactiestructuur. 
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Stap 2: Techniek achter de website 

Het hiervoor genoemde functioneel ontwerp gaat om de functionaliteiten. De 

functionering, ofwel de praktische werking van de website wordt beschreven 

in een technisch ontwerp. 

Het technisch ontwerp bevat informatie over onder meer programmeertalen, 

databases en niet te vergeten beveiliging. Want als je persoonsgegevens of 

financiële gegevens gaat uitwisselen met je gebruikers, moet je website zo 

goed beveiligd zijn dat hackers deze gegevens niet kunnen onderscheppen. 

Vanwege al die details en het belang ervan moet het technisch ontwerp 

worden opgesteld door een deskundige met ervaring op het gebied van 

webontwikkeling en systeembeheer. 

Hosting 

Om een website na oplevering zichtbaar te maken op het internet, moet deze 

op een speciaal daarvoor ingerichte computer worden geplaatst. Dit noemen 

techneuten een webserver, marketeers gebruiken liever termen als “de cloud”. 
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Het ter beschikking stellen van zulke webservers wordt hosting genoemd. De 

bedrijven die schijfruimte aanbieden op de servers heten daarom hosting 

providers.  

Hosting wordt in alle soorten, maten en prijzen aangeboden. Hosting 

providers bieden ook vaak één of meerdere e-mailadressen aan inclusief 

toegang tot een configuratiescherm waarmee je die adressen kunt beheren.  

Het technisch ontwerp bepaalt wat je aan hosting nodig hebt. Degene die het 

technisch ontwerp heeft gemaakt moet je derhalve ook geschikte providers 

aan kunnen raden. 

Domeinnamen registreren 

Het zichtbaar maken van je website gebeurt onder een eigen, unieke naam. 

Dat noem je een domeinnaam. 

Deze domeinnaam bestaat uit 2 delen: 

1. De naam zelf, officieel de second level domain genoemd. Deze mag 

maximaal 63 karakters lang zijn en alleen cijfers, letters en 

verbindingsstreepjes bevatten.  

2. De extensie ofwel de top level domain. Deze kent een geografische 

waarde zoals .nl of een meer algemene zoals .com.  

 

Ter illustratie: in de domeinnaam caroliendircken.nl is “caroliendircken” het 

second level domain en “nl” het top level. 

Een aantal extensies stelt eisen aan bijvoorbeeld je vestigingsplaats, maar 

afgezien daarvan kun je elke beschikbare extensie kiezen. Het maakt in de 
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praktijk niet uit of je voor je adviesbureau distinguished.nl, distinguished.net 

of distinguished.nu registreert, maar de ene extensie is duurder dan de ander. 

Voor een professionele uitstraling zul je in beginsel de naam van je bedrijf, 

vereniging of instelling willen gebruiken als domeinnaam.  

Ter illustratie: Joan en Erwin hebben een bed en breakfast in Zaandam. Ze 

gebruiken daarvoor de domeinnaam joansbnb.nl. 

Maar domeinnamen met toepasselijke woorden erin worden beter gevonden 

door zoekmachines én zijn makkelijker te onthouden. En dat werkt beter dan 

te hopen dat mensen op “joans bed en breakfast” gaan zoeken, terwijl ze dat 

vakantieverblijf misschien nog helemaal niet kennen... 

Joan en Erwin hebben daarom niet alleen joansbnb.nl vast laten leggen, maar 

ook bedandbreakfastnearamsterdam.nl. Ze laten nu die nieuwe domeinnaam 

doorverwijzen naar hun bestaande domeinnaam, maar ze kunnen er ook voor 

kiezen om er een aparte website met bijvoorbeeld aanbiedingen op te 

plaatsen. 

Sterke inhoud blijft belangrijker dan de juiste domeinnaam, maar een extra 

domeinnaam registreren kost je maar een paar euro per jaar, dus waarom zou 

je het niet doen? 

Tips bij het kiezen van een domeinnaam 

● Denk je dat je het gat in de markt hebt gevonden? Wees dan snel met 

het registreren van de bijbehorende domeinnaam, want: weg is pech!  

● Heb je een lange of moeilijke bedrijfsnaam en daardoor een lastige 

domeinnaam? Laat dan ook een afkorting als domeinnaam vastleggen.  
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De lokale visboer kan er bijvoorbeeld voor kiezen om naast 

visboerjanssenenzonen.nl ook vjz.nl te registreren. Dit scheelt veel 

vergissingen bij het spellen en veel toetsaanslagen bij het typen. 

● Als je twijfelt tussen een domeinnaam met of zonder streepjes, kies dan 

altijd voor die zonder streepjes.  

Er kleven namelijk wel wat nadelen aan een domeinnaam met een 

streepje, zoals cornelis-digitaal.nl. 

Domeinnamen met een streepje zijn op het eerste oog dan wellicht 

leesbaarder, sommige internetgebruikers vergeten het streepje en lopen 

daardoor het risico om op de verkeerde website (die van je concurrent?) 

uit te komen. 

En volgens de geruchten hebben zelfs zoekmachines een voorkeur voor 

domeinnamen zonder streepjes. 

● Communiceer je je domeinnaam niet alleen digitaal maar bijvoorbeeld 

ook via visitekaartjes, laat gebruikers dan nooit twijfelen over de 

spelling; een hoofdletter O bijvoorbeeld kan al snel als een nul worden 

aangezien en andersom. Laat dan beide spellingswijzen vastleggen als 

domeinnaam. 

Hoe leg je een domeinnaam vast? 

Het vastleggen van een domeinnaam wordt ook wel registreren genoemd en 

de partij die zo’n domeinnaam voor je vastlegt heet een registrar.  
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Hosting providers zijn meestal eveneens registrar. Ze bieden daarom ook 

vaak op hun websites mogelijkheden om uit te zoeken welke domeinnamen 

nog beschikbaar zijn en welke je meteen aan kunt vragen.  

Bepaal je mobiele strategie 

Steeds meer websites worden bezocht met smartphones en tablets in plaats 

van met conventionele apparaten zoals PC’s.  

Het technisch ontwerp moet daarom ook zeker antwoord geven op de vraag; 

hoe ga je om met de kleinere schermen en de mindere rekenkracht van 

mobiele apparaten? 

Als een foto snel laadt op een desktopcomputer, wil dat niet zeggen dat dit 

ook geldt voor een smartphone.  

Er zijn ruwweg 3 opties voor dit mobiele vraagstuk: 

1. Een responsive website; zo’n website “schaalt mee” met het apparaat 

dat wordt gebruikt en wordt daardoor op een aangepaste manier 

weergegeven. 

2. Een aparte mobiele site met een eigen URL (http://m.jouwwebsite.nl). 

Dit betekent dat je dubbel zoveel onderhoud moet doen, want 

zoekmachines vinden het niet goed als je twee keer dezelfde inhoud aan 

zou bieden. 

3. Een eigen app. Met een app kun je niet alleen andere inhoud laten zien, 

maar een app kan ook gebruikmaken van de hardware van een mobiel 

apparaat, zoals de GPS, de camera en bluetooth. 
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Het functioneel en het technisch ontwerp vormen samen een prima basis om 

de werkzaamheden in te schatten qua tijd, budget en benodigde faciliteiten. 
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Stap 3: Vormgeving en grafisch ontwerp 

Op basis van de voorbeeldschermen uit het functioneel ontwerp wordt de 

vormgeving van de website vastgelegd in het grafisch ontwerp. De 

vormgever gebruikt hiervoor speciale software zoals die van Adobe. 

De vormgeving van een website staat altijd in dienst van de inhoud en de 

logica, zoals kostuums in dienst staan van een toneelstuk. Wat natuurlijk niet 

wil zeggen dat een website niet zowel bruikbaar als prettig voor het oog kan 

zijn, want goede informatie die niet goed wordt gepresenteerd, mist zijn doel. 

Hoe meer is vastgelegd in het functioneel ontwerp, des te beter kan de 

vormgever zich richten op pure esthetica zoals kleuren, vormen en 

lettertypes. 

Ook hier geldt weer: denk als je klant, niet als een ondernemer. Wat jij (of 

jouw vormgever!) mooi vindt, is ondergeschikt aan wat je doelgroep ervan 

vindt. 

Huisstijl 

Vaak moet de vormgever rekening houden met een bestaande huisstijl om 

een uniforme uitstraling te waarborgen. 

Als je website door iemand anders gemaakt gaat worden dan diegene die de 

huisstijl heeft ontworpen, zorg dan dat die ontwerper je voorziet van alle 

benodigde grafische bestanden. 

Heb je nog helemaal geen huisstijl, logo, visitekaartjes of briefpapier? De 

vormgever van je website kan meestal ook hier in voorzien. 
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Voor sommige ondernemers lijkt het vormgeven van een website of een logo 

iets om zelf eens te proberen. Mijn advies: niet doen! Dat is verkeerde 

zuinigheid die veel tijd kan gaan kosten om uiteindelijk de plank mis te slaan. 

Layout en uitlijning 

De websites die tijdens de opkomst van het internet werden gelanceerd, 

waren voornamelijk links uitgelijnd. 

Tegenwoordig zie je vooral gecentreerde of schermvullende lay-outs. Ook is 

het zogenaamde parallax design (het verschuiven van verschillende 

elementen over elkaar heen) tegenwoordig erg populair. 

Persoonlijke voorkeuren en de drang tot vernieuwen leiden tot nieuwe 

manieren van schermindeling.  

Laat de teksten wel altijd links uitlijnen; dit oogt het beste en leest het 

prettigst. De ideale breedte van de belangrijkste kolom voor de tekst is 

ongeveer 80 karakters. 
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Vroeger was het bepalen van de totale schermbreedte voor een ontwerp vrij 

eenvoudig; een vormgever ging uit van de resolutie van de slechtste of 

kleinste beeldschermen van dat moment. 

Tegenwoordig moet in de ontwerpfase vanwege het enorme aanbod aan 

mobiele apparaten met alle schermgroottes rekening gehouden worden.  

Kleuren en contrast 

Kleuren hebben een betekenis die per doelgroep en per land kan verschillen. 

Zwart wordt in Nederland vaak als bedreigend of somber gezien, grijs als 

saai, rood als gevaarlijk en oranje als vaderlandslievend. In de rest van de 

wereld staat zwart synoniem voor kwaliteit. 

De vormgever moet ervoor kiezen dat kleuren goed bij elkaar passen, dat het 

contrast afgestemd is en dat de kleuren vooral niet met elkaar vloeken.  

Afbeeldingen en andere media 

Afbeeldingen zoals foto’s zorgen ervoor dat een website trager laadt. Dit 

geldt ook voor filmpjes en animaties. 

Gebruik ze daarom zoveel mogelijk illustratief en niet decoratief. Met andere 

woorden: zorg dat het grafisch ontwerp zo min mogelijk opgebouwd is uit 

(bewegende) beelden of zorg dat deze zo veel mogelijk gecomprimeerd zijn. 

Een websitebouwer kan je hierin adviseren. 

Zoals elke professionele vormgever zal weten mag vanwege auteurs- en 

portretrechten niet elke afbeelding of video op het internet lukraak gebruikt 

worden. 
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Maar aangezien het jouw website is, blijf jij daar verantwoordelijk voor. 

Mocht een vormgever dus tijdelijke foto’s gebruikt hebben, zorg dan dat deze 

zijn vervangen voordat de rechtmatige eigenaar zich meldt. 

Lettertypes 

De keuze van lettertypen (of fonts) en variaties in vet- en cursief gedrukt, 

vormen een belangrijk onderdeel van de typografie, net als het gebruik van 

witruimtes. Volgens Wikipedia is typografie de kunst van het vormgeven, 

zetten en drukken van tekst, zowel voor functionele als esthetische 

doeleinden. 

Wat voor kleuren geldt, geldt ook voor lettertypen: persoonlijke voorkeuren 

spelen een rol. Het lettertype dat door de één als “zakelijk” wordt gezien, kan 

de ander “saai” vinden. “Speels” kan ook opgevat worden als “te frivool” of 

“niet serieus genoeg”.  

Van oudsher is er maar een beperkt aantal lettertypes dat in elke browser 

goed werd weergegeven, de zogenaamde websafe fonts. De lettertypes die 

niet tot dit beperkte aantal behoorden moesten vroeger worden verwerkt in 

afbeeldingen. 

Tegenwoordig timmeren partijen als Google aan de weg met webfonts, 

sierlijke lettertypes die vanaf een server worden geladen en in zoveel 

verschillende formaten dat elke browser daar mee overweg kan.  

Voor welk lettertype je ook kiest: 

● Leesbaarheid is het allerbelangrijkste! 

Hou daarom ook de letterafstand en regelhoogte in de gaten. En 

controleer of de tekst op elk scherm goed meeschaalt. 
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● Hou het aantal verschillende lettertypes beperkt; zeker niet meer dan 3. 

Geldt natuurlijk ook voor de kleurvariaties; het moet geen circus 

worden. 

● Probeer geen lettertypes te forceren: omdat je een Grieks restaurant 

hebt, hoef je nog geen Grieks font te gebruiken.  

● Het font op je flyer is niet automatisch geschikt voor je website.  

Sowieso laden webfonts langzamer dan websafe fonts, wat nadelige gevolgen 

voor de snelheid van een website kan hebben. Gebruik ze daarom alleen voor 

de kopteksten en niet voor hele alinea’s achter elkaar. 

Vormen en maten 

De vormen en maten van elementen zoals knoppen en invulvelden zijn 

wederom veelal een kwestie van smaak. 

Denk bij het gebruik van iconen in de eerste plaats aan de 

gebruiksvriendelijkheid en dan pas aan de juiste kleur. Iconen moeten 

gebruikers op een duidelijke manier de weg wijzen, welke kleur ze ook zijn 

en welke vorm ze ook hebben. 
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Vroeger kon het weergeven van rondingen, schaduwen en kleurverloop 

alleen gedaan worden met behulp van afbeeldingen. Tegenwoordig zijn veel 

van deze effecten haalbaar door puur programmeerwerk. Dit heeft als 

voordeel dat je website minder “afbeeldingsintensief” wordt en daardoor 

sneller laadt. 
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Stap 4: In dienst van de inhoud 

Elke website draait om de inhoud. Een website kan er nog zo fraai uitzien, 

zonder sterke en up-to-date inhoud (of content) is de website nutteloos. Dat 

klinkt misschien een beetje kort door de bocht, maar ik heb al veel websites 

ten onder zien gaan aan het gebrek aan onderhoud. 

Met inhoud bedoel ik meer dan alleen maar tekst; denk ook aan foto’s, 

filmpjes en bestanden om te downloaden, zoals PDF’s. Ook invulformulieren 

maken deel uit van de inhoud. 

Zorg dat je al dit materiaal in een zo vroeg mogelijk stadium verzamelt, zeker 

als daar anderen bij zijn betrokken, zoals tekstschrijvers of fotografen. 

Het (laten) schrijven van webteksten 

Tekstschrijven is een vak apart. Aarzel dus niet om een tekstschrijver in te 

huren.  

Een goede tekstschrijver maakt de vertaalslag van wat jij belangrijk vindt om 

te zeggen naar wat jouw doelgroep belangrijk vindt om te weten. Een 

tekstschrijver (ook wel content marketeer genoemd) is daarom ook een 

tweede filter voor informatie: wat is wel en wat is niet belangrijk? 

Hij of zij kan de inhoud niet alleen correct verwoorden, maar ook zo 

inrichten dat deze optimaal scoort in de zoekresultaten (waarover later 

meer…). 
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Wil je toch zelf je teksten schrijven, neem dan een aantal regels in acht: 

Maak duidelijk waar een webpagina over gaat. 

Het lezen van een beeldscherm draait om snelheid, want lezen van een 

beeldscherm gaat zo’n 25% langzamer dan lezen van papier. Een webpagina 

wordt daarom niet-lineair gelezen; er is geen vaste volgorde, bezoekers 

scannen de tekst op zoek naar bruikbare informatie en links. Het is dus 

belangrijk dat zij binnen een paar seconden begrijpen waar jouw website over 

gaat.  

Probeer zo snel mogelijk antwoord te geven op de 5 W-vragen: wat, waar, 

wie, wanneer en waarom. Deze antwoorden verleiden de bezoeker om de 

website verder te verkennen.  

Gebruik daarbij zoveel mogelijk korte woorden en zinnen. Beperk je tot 15 à 

20 woorden per zin en 250 woorden per pagina. Vermijd te lange woorden 

zoals samenstellingen. Hoe meer lettergrepen, des te lastiger is een tekst (in 

een oogopslag) te lezen. 
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Bij voorkeur bevat elke paragraaf een idee of een stelling, waarbij de eerste 

zin de belangrijkste is. Zo kan een bezoeker snel beslissen of een paragraaf 

de moeite waard is. Zet de conclusie van de hele pagina altijd in de eerste 

paragraaf. 

Verdeel de tekst in paragrafen van maximaal 3 à 4 zinnen, gevolgd door 

witruimte. Voeg om elke 3 paragrafen een koptekst toe, anders krijg je 

baksteenteksten en dat leest gewoon niet prettig.  

Gebruik beschrijvende kopteksten: “Verwachte rentestijgingen in 2015” is 

een betere koptekst dan “Rentepercentages”.  

Beschouw kopteksten als billboard slogans en maak ze tussen de 2 en 6 

woorden lang en tussen de 40 en 60 karakters. Kijk of alle kopteksten bij 

elkaar de pagina kunnen samenvatten. 

Wil je iets benadrukken, maak de tekst dan vetgedrukt. Wil je iets 

opsommen, gebruik opsommingstekens.  

En als je iets verwacht van de bezoeker, maak hem dat dan zo duidelijk 

mogelijk met een opvallende button of tekst. Dit noem je een call-to-action 

en het is de eerste stap op weg naar conversie. 

Hou je doelgroep voor ogen. 

Hou tijdens het schrijven altijd voor ogen wat het doel is van je website en 

voor wie dat is bedoeld. Wil je informeren of communiceren of gaat het om 

transacties zoals bij een webwinkel? 
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Pas je schrijfstijl hier op aan en hou daarbij rekening met de hoeveelheid 

vakjargon die je gebruikt. Gebruik in plaats daarvan eerder woorden die 

iedereen kent. Zorg voor een actieve schrijfstijl met toepasselijke 

voorbeelden. Je eigen werknemers kunnen daarbij een enorme bron van 

informatie zijn! 

Bevindt je doelgroep zich ook in het buitenland, zorg dat niet alleen dat alle 

teksten foutloos (en dus handmatig!) zijn vertaald, maar hou ook rekening 

met gewoontes en tradities van andere culturen.  

Het is nutteloos om een bijvoorbeeld een feestdag te promoten die in een 

ander land helemaal niet gevierd wordt. 

Een vriend gaf mij ooit de tip om een contentkalender bij te houden. Hiermee 

kun je aangeven wanneer, wat en in welke vorm je iets online zet. Werk je 

samen met anderen, dan kan je contentkalender ook duidelijk maken wie de 

verantwoordelijke voor een bepaalde actie is.  

In het geval van mijn vriend bestond de doelgroep uit amateurvoetballers, 

maar dan verspreid over heel Europa. En aangezien de start van het 

voetbalseizoen per land verschillend kan zijn, kun je een kalender gebruiken 

om te zien wanneer je welke inhoud aan je website moet toevoegen. 

Straal vertrouwen uit, maar denk om je taalgebruik. 

Je website moet qua uiterlijk genoeg uitstraling hebben om mensen te 

overtuigen dat je werk van je website hebt gemaakt omdat je hem belangrijk 

vindt. Vergelijk het met je nieuwe bedrijfsauto; zou je daar zelf met een paar 

kwasten je logo op schilderen?  
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Qua inhoud mag de website autoriteit uitstralen; jij bent de expert op je 

vakgebied en weet waar je het over hebt. Spel- en typefouten zijn daarbij 

natuurlijk uit den boze! 

Spreek de bezoekers van je website zoveel mogelijk rechtstreeks aan en 

gebruik zo weinig mogelijk de lijdende vorm. “U kunt het product vanaf 

maart bestellen” is beter dan “Het product is vanaf maart te bestellen”. 

Gebruik nooit “MEN kan het product bestellen”, dat is te onpersoonlijk. 

Dring nooit iets op en vermijd de gebiedende wijs. “Hier vindt u” is altijd 

beter dan “Klik hier“. 

Kies bij meerdere mogelijkheden altijd voor het meest gebruikte woord. 

“Printen” wordt meer gebruikt dan “afdrukken” en “gegevens” is duidelijker 

dan “data“. 

En ten overvloede: overdreven veel HOOFDLETTERS gebruiken is nooit in 

de mode geweest! 

Denk aan alle pagina’s. 

Een landingspagina is de pagina waarop iemand op jouw website 

binnenkomt, bijvoorbeeld via een zoekmachine. Dat hoeft niet altijd de 

homepage te zijn, dus zorg er voor dat je op zoveel mogelijk pagina’s 

duidelijk maakt wie je bent en wat je aanbiedt, bijvoorbeeld met een banner 

die je op elke pagina herhaalt. 

Je homepage 

● Zou je nooit voor je mission statement moeten gebruiken. 

● Bevat allang geen openingszinnen meer als “Welkom op onze website”.  
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● Mag nooit als showpagina gebruikt worden, maar moet meteen 

informatie tonen. 

De contactpagina 

● Bevat alle manieren waarop een geïnteresseerde contact met jou of je 

bedrijf kan opnemen. 

● Bevat n.a.w.-gegevens, inclusief Kamer van Koophandel-nummer. 

● Bevat een uitvoerig contactformulier. 

● Bevat de algemene voorwaarden waarin je vertelt wat de regels zijn om 

zaken met jou te kunnen doen. 

● Bevat een link naar de privacyverklaring, waarin je vertelt waarom je 

gegevens opslaat, hoe lang je dat doet en hoe men een verzoek kan 

indienen voor inzage of verwijdering van deze gegevens. 

● Mag recente foto’s van personeelsleden bevatten. Dat schept 

vertrouwen. 

● Bevat een vast telefoonnummer en niet alleen een mobiel nummer.  

 

Ik weet dat het aantal ZZP-ers zonder vaste werkplek groeiende is, maar 

sommige mensen associëren een mobiel nummer met “je bent onderweg, dus 
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slecht bereikbaar”. Waarschijnlijk is het een kwestie van tijd voordat er 

überhaupt niet meer wordt getelefoneerd... 

Denk ook na over de inhoud van pagina’s met foutmeldingen. Als een pagina 

niet wordt gevonden op je website, dan moet de gebruiker wel netjes verteld 

worden wat zijn opties vervolgens zijn.  

Je moet under construction-pagina’s zoveel mogelijk vermijden. Dit doet 

lijken alsof je je website te vroeg online hebt gezet of geen tijd had voor het 

schrijven van teksten. 

Het hangt helemaal van je product of dienst af welke pagina’s je daarnaast 

aanbiedt. Verkoop je online abonnementen, dan is een pagina met 

veelgestelde vragen erg handig.  

Verkoop je elektronica, dan moet je een pagina hebben over retourzendingen. 

Bied je stedentrips aan, dan is uitgebreide achtergrondinformatie over de 

lokale bezienswaardigheden onmisbaar. 

Focus op de voordelen! 

Misschien wel het belangrijkste: wijs bezoekers op de voordelen die jouw 

product of dienst hen op kan leveren, niet op hoe geweldig het is. Laat ze zien 

hoe het een oplossing biedt in plaats van alleen maar te vertellen wat het is.  

Vermijd sowieso overdrijvingen, subjectieve uitlatingen en opschepperij. 

Baseer je op feiten en cijfers in plaats van pagina’s vol met wollige 

marketingpraat te schrijven. Voorbeelden waarmee de bezoeker zich kan 

identificeren, scoren altijd beter dan algemene beschrijvingen. 
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En neem natuurlijk nooit lukraak de standaardteksten van de fabrikant over 

als je producten aan wilt prijzen! 

De tekstopbouw van je webpagina’s zou een combinatie moeten zijn van 

beleefdheid, leesbaarheid en vindbaarheid (waarover later meer... of had ik 

dat al gezegd?).  

Een website is al sinds lange tijd veel meer een acquisitiekanaal dan alleen 

maar een digitale brochure! Laat blijken wat je kunt! En vertel wat de 

voordelen voor anderen daarvan zijn. 

Zorg dat je daarbij opvalt tussen al je concurrenten. Want met een dertien-in-

een-dozijn website overtuig je niemand meer. 
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Ontwikkelfase 

Websites worden bekeken met een browser. Om zichtbaar gemaakt te worden 

in zo’n browser, moet de website eerst worden geprogrammeerd. 

Tijdens de ontwikkelfase dienen ontwerpen uit de ontwerpfase als basis voor 

dit programmeerwerk. Hoe beter de ontwerpen, des te sneller de 

implementatie zal gaan. 

Programmeren wordt ook wel ontwikkelen genoemd. Een programmeur 

wordt daarom ook wel een ontwikkelaar of een developer genoemd. Ook 

web(site)bouwer is een gebruikelijke benaming. 

Of zelfs codeklopper, maar dat heb ik zelf altijd een nogal beperkende term 

gevonden... 
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Wat mag je verwachten van een professionele ontwikkelaar? 

Een echte ontwikkelaar beheerst meerdere programmeertalen en heeft 

daarnaast kennis van systeembeheer. Hoe groter zijn of haar kennis, hoe 

sneller problemen verholpen kunnen worden. 

De webbouwer moet ervoor zorgen: 

● dat de website foutloos wordt weergegeven in allerlei verschillende 

browsers, op allerlei verschillende apparaten en in verschillende 

schermgroottes. 

● dat de website zo snel mogelijk is. Snelheid wordt gewaardeerd door 

bezoekers en beloond door zoekmachines! 

● dat de website doorzoekbaar is. De programmeercode moet zo zijn 

opgezet, dat zoekmachines eenvoudig toegang hebben tot de inhoud 

van de webpagina’s. 

Idealiter heb je een aparte URL beschikbaar om de website onder te brengen 

tijdens de ontwikkelfase.  

Wordt deze namelijk onder de uiteindelijke domeinnaam ontwikkeld, dan 

krijgen vroege bezoekers te maken met een website met kinderziektes. En je 

krijgt maar 1 kans om een eerste indruk te maken...  

Waarom zou ik het niet zelf doen? 

Er bestaan bedrijven die je met een paar drukken op de knop een website 

laten maken. Waarom zou je dan geld besteden aan een vormgever, een 

webbouwer en een content marketeer? Je kunt het immers zelf ook? 
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Dat zou kunnen, maar allereerst zijn de mogelijkheden die dergelijke 

bedrijven aanbieden meestal beperkt. Wil je meer functionaliteiten op je 

website dan zij aanbieden, dan heb je pech.  

Ook als je de vormgeving zo aan wilt passen dat je website niet meer lijkt op 

al die andere die hetzelfde template gebruiken, kom je bedrogen uit. Soms 

geldt er zelfs een maximum aan het aantal artikelen dat jij in je webshop kunt 

aanbieden.  

En je blijft maandelijks abonnementskosten betalen, ook al wordt er geen 

onderhoud gedaan aan je website. 

Het verschil tussen een website laten maken en het zelf doen kan het verschil 

betekenen tussen slagen en falen. Zolang de professionals die jij inhuurt 

kunnen aantonen dat ze hun sporen verdiend hebben, zijn ze hun geld meer 

dan waard. En sommige professionals beheersen meerdere disciplines, zoals 

website ontwikkeling en grafische vormgeving. 

Dus wil je flexibiliteit, uitbreidbaarheid en regelmatig onderhoud van je 

website, door iemand met ervaring en recente kennis op zijn vakgebied, dan 

raad ik je aan om alle werkzaamheden waar je geen verstand van hebt en 

waar je je niet in wilt verdiepen, uit te besteden.  
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Evaluatiefase 

Voordat een website(wijziging) live gaat, dient die uitvoerig getest te worden 

om zoveel mogelijk potentiële irritaties voor de gebruikers weg te nemen. En 

ook al had de techneut de fouten moeten ondervangen, dat wil niet zeggen dat 

je niet zelf ook controles uit kunt voeren. 

Voldoet het uiterlijk? 

Ziet de website eruit zoals je met de vormgever hebt afgesproken? En zoveel 

mogelijk hetzelfde in allerlei verschillende browsers? Is de inhoud voor 

iedereen goed zichtbaar? Dat is namelijk waar je voor hebt betaald.  

Maar nog belangrijker: werkt de website zoals hij zou moeten? Zijn alle 

gewenste functionaliteiten aanwezig en sluit de werking ervan aan bij de 

beoogde doelgroep? 

Functionele testen 

odra je webbouwer het groene licht geeft, kun je de functionaliteiten en 

gebruikersvriendelijkheid van je website evalueren. Of beter gezegd: laten 

evalueren! 
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Want je nieuwe website komt op jouzelf misschien heel logisch over, het is 

nog maar de vraag of dat ook geldt voor je doelgroep. Je website moet 

aantrekkelijk zijn voor je klanten, niet zozeer voor jou als ondernemer zelf 

(weet je nog?). 

Laat je website testen door personen die niet te dicht bij je staan, zodat ze 

eerlijk kunnen oordelen. Ik word regelmatig voor dergelijke testen ingehuurd 

en doe dan meteen suggesties voor verbetering. Het testen doe ik niet altijd 

alleen, maar soms ook met een vaste groep respondenten. 

Testen die je heel gemakkelijk kunt toepassen op je proefpersonen zijn onder 

meer: 

De flitstest 

De flitstest is eenvoudig van opzet, maar ideaal om de eerste indruk te testen: 

laat een webpagina slechts 5 seconden zien en stel de volgende vragen: 

● Waar gaat deze pagina over? 

● Wat denk je dat dit bedrijf/instelling/persoon doet? 

● Is er een duidelijke punt waar je naartoe getrokken werd? 

● Werd er actie van je verwacht? 

● Zag je het logo? 

● Wat herinner je je allemaal? 

De bladertest 

De bladertest is vrijblijvender van aard; laat de testpersonen rustig door de 

website bladeren en overal de tijd voor nemen. Stel vervolgens vragen zoals: 
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● Wat doet het bedrijf nu werkelijk? 

● Wat vind je van de vormgeving? 

● Wat vind je van de indeling? 

● En zeker niet onbelangrijk: wat mis je in deze website? 

De gebruikstest 

Geef de bezoeker een opdracht, bijvoorbeeld het kopen van een artikel en 

vraag vervolgens: 

● Hoe lang duurde het hele traject? 

● Hoe makkelijk was het? 

● Hoeveel kliks waren er voor nodig? 

● Wat was onhandig en hoe kan dat beter? 

Indien het budget het toelaat, kun je tijdens gebruikstesten tegelijkertijd het 

kijkgedrag en de muisbewegingen van de testpersonen volgen. Op deze 

manier kun je die gebieden van je website in kaart brengen die het meeste 

aandacht opeisen. We noemen dergelijke gebieden heatmaps. 

Het meten van het kijkgedrag vereist speciale hardware die de bewegingen 

van iemands ogen opneemt. Er is een aantal bedrijven in Nederland dat zich 

hierin heeft gespecialiseerd. 

Muisbewegingen kunnen worden gevolgd door inbouwen van een stukje 

software in je website. Een bedrijf als Mouse Flow houdt zich bezig met deze 

techniek. 

 

 



  44 

 

Conversietesten 

Als uit bovengenoemde tests blijkt dat er verbetering nodig is, kunnen testen 

gebruikt worden die verschillende versies van dezelfde pagina tonen. Zo kun 

je achterhalen welke versie het snelst tot conversie leidt.  

De inhoud nalopen op fouten 

Uiteraard moet je de inhoud van de website nalopen op spelling, grammatica, 

interpunctie en woordgebruik. Dat geldt voor alle talen die je op je website 

gebruikt, niet alleen voor de meest gebruikte. 

Ook al heb je sommige tekstelementen zelf aangeleverd of kan alleen de 

webbouwer ze wijzigen, dan nog zijn de gebruikte bewoordingen en 

benamingen uiteindelijk wel allemaal je eigen verantwoordelijkheid. Dus: 

● Vergeet niet om ook de teksten van buttons, iconen en foutmeldingen 

na te lopen. 

● Zijn alle e-mailadressen die je noemt wel aangemaakt? Doorzoek de 

website op e-mailadressen en stuur deze allemaal een e-mail. Kan een 
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e-mail niet afgeleverd worden, dan klopt er iets niet met het e-

mailadres. 

● Worden invulgegevens zoals die van het contactformulier wel goed 

verstuurd? Zoek alle formulieren, vul ze in en verstuur ze. Krijg je een 

foutmelding of vermoed je dat een formulier niet goed wordt verstuurd, 

geef dit dan door aan je webbouwer. 

● Werken alle links? Dit kun je handmatig testen door op alle links te 

klikken, maar er bestaan ook allerlei online controletools voor. 

Snelheid is de sleutel 

Bezoekers van een website wachten maximaal zo’n 8 seconden voordat een 

pagina zichtbaar is.  

Volgens Google leidt elke halve seconde extra laadtijd tot 20% 

bezoekersverlies en daarom is er besloten dat snellere sites beter gevonden 

mogen worden.  

Met andere woorden: een langzame website kost omzet!  

De snelheid van een website wordt bepaald door een aantal zaken; 

1) De kwaliteit van de hosting 

Is de gekozen hostingprovider de beste keuze? Beschikt deze provider 

over snelle hardware en voldoende bandbreedte? 

2) De discipline van de webbouwer 

Alle programmeercode moet foutloos en zo efficiënt mogelijk ingericht 

worden. Correcte code betekent snelheidswinst en meer waardering van 

zoekmachines! 
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3) De hoeveelheid tekst 

Bevatten je pagina’s niet te veel tekst? Misschien kun je de inhoud 

verdelen over meerdere pagina’s? 

4) Het aantal en de complexiteit van de functionaliteiten 

Ga voor jezelf na of je alle functionaliteiten wel echt nodig hebt. Elke 

functionaliteit vereist namelijk extra code die vertragend kan werken. 

5) Uiterlijk vertoon 

Hoe aantrekkelijk bewegende beelden visueel gezien ook mogen zijn, 

ze vereisen veel rekenkracht. Hetzelfde geldt voor te grote, 

ongecomprimeerde foto’s.  
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Productiefase 

Je product of dienst is nu digitaal gelanceerd. Oftewel de nieuwe website is in 

productie genomen! En nu gaat het erom dat zoveel mogelijk mensen de site 

bezoeken. 

Blijvende aandacht voor de inhoud 

Hou het vers! 

Herzie de inhoud van je website regelmatig. Dat is namelijk de enige manier 

om terugkerende bezoekers te krijgen. Want: zou jij teruggaan naar een 

bioscoop waar constant dezelfde film wordt gedraaid? 

Zorg dus dat je content up-to-date blijft. Niet alleen door bestaande teksten te 

redigeren, maar vooral door inhoud aan te vullen. Je kunt informatie toe 

blijven voegen over alles wat direct of zijdelings met het doel van je website 

te maken heeft.  

Ben je de voorzitter van een voetbalclub, laat dan toeschouwers 

wedstrijdverslagen op je website zetten. Heb je een garagebedrijf, plaats dan 

nieuws van de ANWB op je website. Ben je voedingsdeskundige, geef dan 

regelmatig jouw mening over de nieuwste foodtrend.  

Natuurlijk moet je er daarbij voor zorgen dat je website zo goed mogelijk 

scoort in de zoekresultaten van zoekmachines, maar…. je moet niet je content 

zo inrichten dat een lezer van vlees en bloed het niet meer begrijpt en 

vervolgens afhaakt.  
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Het uitgangspunt blijft dat je doelgroep iets heeft aan de informatie, niet dat 

alleen zoekmachines er gelukkig van worden. 

Vraag je webbouwer om de website te voorzien van een content management 

systeem (C.M.S.), een online softwareprogramma waarmee je zelf de inhoud 

van alle webpagina’s kunt wijzigen. Bekende namen zijn Wordpress, Joomla 

en Drupal. 

Link verstandig! 

Er bestaan verschillende soorten links: 

● interne links; een interne link verwijst naar een pagina binnen dezelfde 

website. 

● inline links, ook wel paginalinks of skiplinks genoemd; zo’n link 

verwijst naar een andere positie binnen dezelfde pagina. 

● externe links; deze verwijzen naar pagina’s van een andere website. 

Zorg altijd dat deze in een apart browservenster openen om de aandacht 

niet kwijt te raken. 

Waar gebruikers zich ook bevinden op je website, zorg dat ze altijd via links 

ergens anders heen kunnen. Ze klikken dan liever in de inhoud van een 

pagina dan op een item in een navigatiemenu.  

Let bij het aanmaken van links er op dat de onderliggende inhoud van een 

link zo veel mogelijk moet zijn wat de gebruiker verwacht. 

Zorg dus voor passende beschrijvingen en vermijd onverwachte resultaten 

(“miskliks”) of helemaal geen resultaten (“nikskliks”)! Teveel links betekent 

teveel keuzes, maar als altijd duidelijk is waar een link naar toe leidt, is het 

aantal minder van belang. 
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En… het verspreiden van downloadlinks naar auteursrechtelijk beschermd 

materiaal zoals films is natuurlijk nog steeds niet de bedoeling. 

Maak je website zo vindbaar mogelijk 

Hoe werkt een zoekmachine? 

Er bestaan diverse soorten zoekmachines. Echter, de meest bekende en 

gebruikte zoekmachines zijn de crawler zoekmachines zoals die van Google. 

Google gebruikt software die het internet afgaat op zoek naar nieuwe content. 

Deze software noem je crawlers of bots. 

Deze bots bekijken regelmatig de pagina’s van je website en halen daar 

interessante (nieuwe) zoektermen uit. Die termen slaan ze op in een database, 

samen met een referentie naar de desbetreffende pagina. 

Dit wordt indexeren genoemd. Bij deze indexering wordt ook een bepaalde 

vorm van beoordeling meegegeven. 
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Vervolgens kijken ze of er links bestaan op een pagina en herhalen ze voor 

alle gevonden links hetzelfde indexeringsproces. Het is dus belangrijk dat je 

een foutloos navigatiemenu op je website hebt, want dit helpt een bot om alle 

- dus ook nieuwe - onderliggende pagina’s te vinden.  

Iemand die vervolgens iets ‘googlet’, zoekt dus niet rechtstreeks door de 

pagina’s van jouw (en andere) website(s) heen, maar zoekt in de database van 

Google. Jij moet er dus voor zorgen dat de pagina’s van je website in deze 

database terecht komen. 

Daar zijn twee manieren voor: 

1) je meldt je website aan op de website van de zoekmachine. 

2) je linkt via een andere al geïndexeerde website naar je nieuwe website. Je 

kunt daarvoor bijvoorbeeld een social media profiel gebruiken. 

Verwacht niet dat je nieuwe website à la minute wordt geïndexeerd; je moet 

even geduld hebben. 

Stappen zetten om gevonden te worden 

De links die een zoekmachine toont bij een zoekopdracht heten de 

(organische) zoekresultaten. Bijna 70% van alle gebruikers klikt binnen die 

resultaten op de bovenste link en slechts 6% op nummer 2 en 3. 

Het is dus van groot belang voor je website dat de pagina’s ervan zo hoog 

mogelijk in de zoekresultaten terecht komen. Als je website niet goed 

vindbaar is, bestaat deze eigenlijk alleen voor je vrienden en diegenen aan 

wie je visitekaartjes uitdeelt. 



  51 

 

Om een website zo vindbaar mogelijk te maken, moeten er 4 stappen worden 

genomen: 

1) Pagina’s moeten doorzoekbaar zijn. 

De webbouwer moet ervoor zorgen dat de programmeercode zo is 

ingericht dat zoekmachines zo efficiënt mogelijk hun gang kunnen gaan. 

2) De nieuwe pagina’s moeten bekend zijn. 

Zorg dat nieuwe pagina’s in de zoekmachine-index terecht komen. 

3) De pagina’s moeten de woorden bevatten waarop je gevonden wil 

worden. 

 

“Hoger in Google” bestaat niet. “Hoger in Google met de juiste 

zoekwoorden” bestaat wel. En die zoekwoorden moet je zoveel mogelijk 

zelf bepalen.  

 

Een zoekmachinespecialist kan je adviseren over welke woorden goed 

scoren en op welke plek(ken) binnen de pagina’s je die woorden het beste 

neer kunt zetten. Dit wordt ook wel optimalisatie genoemd (zie hieronder 

voor uitleg). 

 

4) Er moeten zoveel mogelijk binnenkomende links zijn. 

Google geeft punten voor elke binnenkomende link naar je webpagina’s 

toe. Al deze punten bij elkaar opgeteld resulteert in een rapportcijfer 

genaamd de pagerank.  

 

Ook hier geldt: hoe beter de inhoud van een pagina, hoe meer die wordt 

gewaardeerd door internetgebruikers. En dus hoe meer ernaartoe wordt 

gelinkt. En dus hoe hoger weer de pagerank en hoe beter de pagina 

gevonden wordt.  
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De laatste twee hierboven genoemde stappen kunnen tijdrovende bezigheden 

zijn. Dat is de reden dat ondernemers dit vaak uitbesteden en dat grote 

bedrijven hier zelfs fulltime personeel voor hebben.  

Toepassen van de juiste zoekwoorden 

Zoekmachineoptimalisatie houdt in dat je bepaalt: 

- welke woorden je gaat gebruiken 

Welke woorden zijn van toepassing op jouw bedrijf? En hoe wordt je 

directe concurrent gevonden met diezelfde woorden?  

 

Internetgebruikers zoeken ook vaak met meerdere woorden en hoe 

dichter die dan bij elkaar staan op jouw pagina, hoe beter. Richt je 

daarom als Audi-dealer op “nieuwe audi kopen” in plaats van alleen op 

het woord “audi”. 

 

- waar je die op een pagina gaat plaatsen 

Woorden in de paginatitel worden zwaarder gewogen dan woorden in 

de kopteksten, die weer van meer belang zijn dan woorden in de rest 

van de tekst.  

 

- hoe vaak je die woorden gaat herhalen 

Hoe vaak komt een bepaald zoekwoord voor, zowel absoluut als ten 

opzichte van alle andere woorden? Let op: je pagina overladen met 

hetzelfde zoekwoord levert strafpunten op. 

Ga geen trucjes uithalen met verborgen zoekwoorden of dubbele pagina’s. 

Uiteindelijk werkt dat alleen maar in je nadeel.  
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Gebruik ook geen onmogelijke zoekwoorden die zo uniek zijn dat zij 

theoretisch een hoge score opleveren, maar waar in de praktijk nooit op 

gezocht gaat worden.  

Gevonden worden via de zoekterm “universiteitsbibliothecaris” is leuk, maar 

niet handig als je zonnepanelen verkoopt…. 

Conversie is (nog steeds!) ons doel. 

Zoekmachine-enthousiastelingen vergeten het soms, maar: conversie is en 

blijft belangrijker dan positie!  

Je kunt nog zo veel inspanningen doen om zo hoog mogelijk in Google te 

komen, als vervolgens niemand besluit iets van je te kopen, dan hebben al je 

inspanningen niet het beoogde resultaat gebracht. 

Het is belangrijk dat je vakantiepark goed wordt gevonden op het internet, 

maar het is nog belangrijker dat er accommodaties worden geboekt. 

Daarom blijft het uitgangspunt dat je doelgroep voordeel heeft bij de 

informatie op je website in plaats van dat zoekmachines er gelukkig van 

worden. 

Google beseft dit en begint daarom steeds meer rekening te houden met de 

inhoud zelf in plaats van met alleen de strategische positie van zoektermen; 

als je ergens mee wilt scoren, dan moet je er dus over gaan schrijven... 
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Het belang van binnenkomende links 

Google kijkt naar het aantal, de relevantie en de kwaliteit van de links die 

naar jouw webpagina’s wijzigen.  

Relevantie betekent in dit geval dat de site waarop de link is geplaatst zoveel 

mogelijk overeen moet komen qua onderwerp met de pagina waar hij naartoe 

verwijst.  

De kwaliteit van een binnenkomende link wordt door een aantal factoren 

bepaald: 

● de hoogte van de pagerank van de linkende pagina. Hoe hoger de 

pagerank is, des te meer waarde heeft de binnenkomende link. 

● het totaal aantal links op de linkende pagina. De kans dat een 

bezoeker de link naar jouw pagina aanklikt, is immers omgekeerd 

evenredig aan het totaal aantal links op die pagina. De positie van 

de geplaatste link speelt ook een rol; hoe beter in beeld, hoe meer 

er geklikt wordt. 

● de beschrijving van jouw link op de linkende pagina. Wordt in de 

beschrijving alleen een URL genoemd of staat er een goede, 

uitvoerige beschrijving? 

● het karakter van de linkende pagina. De pagina mag geen slechte 

naam hebben, zoals een pagina met illegale software of virussen. 

 

Het komt er dus op neer dat je zoveel mogelijk links vanaf betrouwbare, 

relevante websites naar je eigen pagina’s verzamelt. Alleen verzamel deze 

weer niet te snel, want dat maakt je weer verdacht in de ogen van Google. 
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Je kunt zelf met deze linkbuilding beginnen door eens te kijken naar 

startpagina’s, forums, marktplaatsen en je eigen social media accounts. Zorg 

ook dat anderen je pagina’s makkelijk kunnen delen door daar speciale 

knoppen voor toe te voegen aan alle pagina’s. 

Betaald adverteren 

Als zoekmachineoptimalisatie niet het resultaat oplevert dat je voor ogen had, 

kun je ook besluiten om daarnaast betaald te gaan adverteren. Sommige 

zoekmachinegiganten bieden hier functionaliteiten voor aan; Google heeft 

bijvoorbeeld Google Adwords en Microsoft biedt Bing Ads aan. 

Dergelijke advertentienetwerken maken gebruik van een zogenaamde click-

per-cost functionaliteit. Hoe meer geld je over hebt voor een gebruiker die op 

jouw link moet klikken, des te prominenter komt deze link in beeld; niet 

alleen in de zoekresultaten, maar ook op websites die zich hebben 

aangesloten bij het advertentienetwerk.  

Je herkent die advertenties vanzelf; ze lijken je te achtervolgen als je een keer 

naar een bepaald merk schoenen hebt gezocht. 
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Het voordeel van betaald adverteren is dat je goed kunt positioneren op 

bijvoorbeeld demografische of geografische gegevens, terwijl je de controle 

houdt over je eigen budget. Je kunt hiermee bijvoorbeeld voorkomen dat je 

advertentie buiten je eigen regio wordt getoond, mocht je alleen maar aan 

regionale klanten willen leveren. 

Het nadeel is dat sommige advertenties alleen tevoorschijn komen omdat de 

eigenaar van de website erachter flink in de buidel heeft getast en dus niet 

zozeer omdat die advertenties voldoen aan de zoektermen van de bezoeker. 

Word een autoriteit 

Mijn persoonlijke voorkeur gaat altijd uit naar een leverancier die zoveel 

mogelijk verstand van zaken laat zien. 

Als ik op zoek ben naar kunststof kozijnen voor mijn huis, ga ik het liefst 

voor de kozijnenboer die niet alleen aandacht en tijd aan zijn website heeft 

besteed, maar ook laat blijken dat hij bereikbaar is voor het beantwoorden 

van vragen en het oplossen van problemen.  

Doe dit als ondernemer dan ook zoveel mogelijk proactief; laat niet alleen 

recensies van bestaande klanten zien op je website, of logo’s van 

gerenommeerde klanten, maar meng je ook eens in een discussie op een 

forum voor kunststof kozijnen (ik ga er gemakshalve even van uit dat zo’n 

forum bestaat….). 

De persoonlijke benadering 

Verwerf autoriteit op je vakgebied op een zakelijke manier, maar met een 

persoonlijk tintje. Laat mensen de expert achter het product kennen. Benader 

je doelgroep informeel genoeg om deze aan je te binden. 
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Ik heb ooit eens zes weken moeten wachten op een antwoord van mijn 

mobiele provider. Deze provider was alleen via e-mail bereikbaar en toen ik 

na al die tijd een standaard geknipt en geplakt mailtje terug kreeg, heb ik à la 

minute mijn abonnement opgezegd. 

Loyaliteit is wat mij betreft allang niet meer alleen afhankelijk van prijs, 

maar steeds meer van bereikbaarheid en service. 

E-mail 

E-mail is van oudsher een van de meest gebruikte manieren om digitaal te 

communiceren. Het is snel, het werkt op allerlei apparaten in allerlei 

browsers en een eigen e-mailadres hoeft niets te kosten. 

Je kunt foto’s en documenten meesturen en elke e-mail ondertekenen met je 

eigen handtekening. Afspraken gemaakt per e-mail zijn ook gewoon 

rechtsgeldig. 

Allemaal heel handig, maar wil je professioneel overkomen, dan moeten je e-

mails aan bepaalde eisen voldoen. 
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Gebruik altijd een e-mailadres van je eigen domeinnaam. 

Het hostingpakket dat bij je eigen domeinnaam hoort is altijd voorzien van 1 

of meerdere e-mailadressen. Zet deze dan ook zakelijk in, ook al is de 

verleiding om je oude Gmail-adres te blijven gebruiken nog zo groot. 

Zorg daarbij dat de naam van waaruit je e-mails verstuurt altijd je voor-, 

achter- en eventueel je bedrijfsnaam bevat. 

Pas je begroeting aan op de ontvanger. 

Afhankelijk van de branche waarin je actief bent, moet je voorzichtig zijn om 

niet te familiair over te komen bij de eerste kennismaking. Niet iedereen wil 

meteen bij zijn voornaam genoemd worden of gedag gezegd worden met 

“groetjes“, “doei” of “ciao”. “Met vriendelijke groet” (sympathiek) of 

“Hoogachtend” (afstandelijk) dekken alle ladingen. 

Waar ik persoonlijk een hekel aan heb, is een aanhef als “Beste,” zonder daar 

iets op te laten volgen. Dat is net alsof je niet de moeite hebt genomen om te 

achterhalen wie die ontvanger is. 

Zorg voor een foutloze en ter zake doende inhoud. 

Wat voor de teksten op je website geldt, geldt natuurlijk ook voor de inhoud 

van je e-mails; let op fouten, interpunctie, het aantal hoofdletters en het 

taalgebruik. 

Vrijwel alle e-mailprogramma’s kunnen voorzien worden van een (gratis!) 

spellingchecker, dus schroom niet die te gebruiken! Ik hoor te vaak “ach, wat 

maakt dat nou uit” als het om spelfouten gaat…. 
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Gebruik een duidelijk onderwerp en vermijd bijlages als de inhoud daarvan 

ook in het bericht zelf geplaatst kan worden. 

En hoewel iedereen het milieu een warm hart zou moeten toedragen, zal 

niemand gehoor geven aan zo’n melding als “Moet deze e-mail echt geprint 

worden?“ als de e-mail zelf veel te lang is om ontspannen van een scherm af 

gelezen te kunnen worden… 

Wees op tijd! 

E-mail zou een vast onderdeel van elke communicatiestrategie moeten zijn. 

Jammer genoeg zijn een hoop grote, bureaucratische instellingen berucht om 

hun slechte en trage afhandeling ervan. 

Zorg daarom dat jij wel al je e-mails op tijd beantwoordt. Heb je geen 

pasklaar antwoord beschikbaar, laat de afzender dan weten dat je ermee aan 

de slag gaat en op welke termijn je weer iets van je laat horen. 

Bedrijven en instellingen die niet binnen 1 werkdag iets anders dan een 

standaard “Uw mail is ontvangen”-antwoord terugsturen, zouden andere 

communicatiekanalen (zoals een ticketsysteem) beschikbaar moeten stellen 

of gewoon toegeven dat ze te weinig mankracht hebben. 

En last but not least: vraag nooit om zo’n opdringerige bevestiging! Als je 

bang bent dat je e-mail misschien niet goed wordt afgeleverd, kan ik je 

geruststellen: daar krijg je vanzelf bericht van. 
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Social media 

Social media maken van een gebeurtenis een nieuwsbericht waarop vanuit 

allerlei hoeken een mening over wordt gegeven. Hoe meer hoeken dit zijn, 

hoe groter de kans is dat een bericht viraal gaat. 

Dit maakt social media – naast forums – bij uitstek geschikt om jezelf 

zakelijk te profileren. Daar kun je vier manieren voor gebruiken: 

1) Posten: plaats nieuwswaardige berichten, zodat anderen deze kunnen 

oppikken. 

2) Delen: deel nieuws van anderen, zodat je volgers zien dat je op de 

hoogte blijft op je vakgebied.  

3) Reageren: reageer op berichten van anderen, juist als er iets specifiek 

gezegd wordt over jouw onderneming. Maak bij elke reactie duidelijk 

wie je bent en in welke hoedanigheid je reageert. 

4) Volgen: anderen volgen leidt er hopelijk toe dat zij ook jou gaan 

volgen. Maar sowieso bestaat de kans dat nieuwsgierige partijen jouw 

profiel gaan bekijken, waarin natuurlijk de URL van je website staat 

vermeld! 
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Welke social media je gebruikt, hangt weer helemaal af van je doelgroep. Er 

zijn social media die visueel ingesteld zijn (Youtube, Pinterest), social media 

die veelal door jongeren worden gebruikt (Instagram) en social media die 

zich uitstekend lenen voor uitbreiding van je zakelijke netwerk (LinkedIn). 

Grote voordelen van social media zijn: 

Je hoeft niet te wachten tot je content wordt opgepikt door een zoekmachine, 

want het is meteen beschikbaar voor je doelgroep. 

Je doelgroep wordt daar meteen van op de hoogte gesteld door middel van 

een notificatie. En die doelgroep spendeert meerdere uren per dag aan social 

media! 

Ook bieden de meeste social media de mogelijkheid om via een chatfunctie 

rechtstreeks met je achterban te communiceren. Als een bedrijf zo’n 

functionaliteit aanbiedt, verwacht ik zelf dan altijd wel binnen een paar uur 

een antwoord. Misschien ben ik gewoon ongeduldig? 

Mocht je social media te beperkt vinden om te chatten, dan kun je altijd zelf 

nog een chatbox aan je website toevoegen. Ook wordt WhatsApp steeds meer 

ingezet voor zakelijk contact. 

Nieuwsbrieven 

Ik dacht lange tijd dat social media het gebruik van nieuwsbrieven langzaam 

maar zeker zouden gaan verdringen. Maar in de praktijk lijkt deze e-

mailmarketing nog steeds een van de meest gebruikte methodes om de klant 

te benaderen. 



  62 

 

Je mag iemand niet zomaar een nieuwsbrief sturen. De ontvanger moet je 

daarvoor expliciet toestemming hebben verleend. Anders is het spam. En 

spam is niet alleen verboden, je kunt er ook behoorlijke boetes voor krijgen. 

Ook al heb je ergens een e-mailadressenbestand gekocht, dan nog mag je dat 

niet zomaar inzetten om hele groepen tegelijk een commerciële aanbieding te 

doen. 

Je mag je bestaande klanten wel mailen, maar alleen als dat gaat over de 

aanschaf die ze eerder bij je gedaan hebben. Uiteraard mag je individuele 

klanten altijd op de hoogte houden van de voortgang van hun bestelling. 

Zorg altijd dat iemand zich te allen tijde kan afmelden en maak duidelijk dat 

zijn of haar e-mailadres niet voor andere doeleinden gebruikt gaat worden. 

Blogs en vlogs 

Een blog of een weblog is een website met artikelen, die met grote regelmaat 

wordt aangevuld. In de meeste gevallen kun je in oude artikelen zoeken of er 

via een chronologische overzichtspagina doorheen bladeren. Meestal kun je 

ook op de berichten reageren.  

Een vlog is een weblog waarbij de nadruk ligt op video’s in plaats van op 

geschreven artikelen. 

De kracht van een weblog schuilt hem niet alleen in de regelmatige toevoer 

van nieuwe informatie, maar ook in het feit dat je de interactie met de 

bezoekers op gang brengt. 

Net als social media is een weblog een goede manier om proactief je kennis 

van zaken te tonen. Je kunt een weblog integreren in je (zakelijke) website of 
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er juist voor kiezen om een externe website in te richten en je bijdragen onder 

persoonlijke titel te doen. 

Meten is weten 

Een verhoogde conversie die zich bijvoorbeeld uit in een stijging van je 

omzet is natuurlijk je uiteindelijke doel en daarom een prima graadmeter voor 

een succesvolle website. 

Maar als je het succes van je website in cijfers uitgedrukt wilt zien, dan zul je 

de statistieken van je website moeten analyseren. De meeste hostingproviders 

zullen deze statistieken automatisch voor je verzamelen en je voorzien van 

standaard software voor de analyse ervan.  

Ook kun je gebruik maken van diverse online programma’s die je in je 

website kunt integreren. Hier heeft Google wederom een dikke vinger in de 

pap met het Google Analytics softwarepakket. 
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Om al dit cijfermateriaal beter te kunnen begrijpen, moet je een aantal 

begrippen kennen: 

IP-adres 

Elk apparaat dat verbonden is met het internet, of dit nu een smartphone is of 

een PC, heeft een uniek nummer. Dat nummer heet het IP-adres. 

Visits en visitors 

Een bezoek (of een visit) is elke keer dat een website bezocht wordt door een 

apparaat met een eigen IP-adres (een unieke bezoeker of unique visitor). 

Als hetzelfde IP-adres binnen een tijdspanne van 20 minuten nog een keer 

dezelfde website benadert, telt dit als dezelfde bezoeker. Het aantal visits 

wordt daardoor niet verhoogd. 

Als iemand binnen 24 uur met pauzes langer dan 20 minuten meerdere malen 

je website bezoekt, dan is dat een terugkerende bezoeker. Dit verhoogt wel 

het aantal visits. 

Pageviews 

Een pageview, ook wel impressie genoemd, is elke keer dat een pagina in zijn 

geheel bekeken is.  

Referers 

Referers oftewel verwijzers zijn de websites waar het bezoek aan jouw 

pagina vandaan komt. Dus de websites die links naar jouw pagina bevatten.  
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Als er geen referer bekend is, dan praat je over een direct visit. Iemand heeft 

dan de URL van je website rechtstreeks ingetypt in zijn browser. 

Statistiekprogramma’s meten nog veel meer dan alleen bezoeken, bezoekers, 

impressies en verwijzers. Ze kunnen bijvoorbeeld ook de tijdsduur van een 

bezoek bij, de piek- en daluren op je website en de gebruikte browsers en 

apparaten tonen. 

Plaats je veel berichten of advertenties op social media, dan zou je nog extra 

meetbare gegevens moeten analyseren zoals het aantal keer dat een bericht 

wordt gedeeld of geliked. 

Veel interessanter dan al deze gegevens, is de interpretatie ervan. Je kunt daar 

namelijk conclusies uit trekken die je weer helpen om beslissingen te nemen: 

● Heb je weinig terugkerende bezoekers? Dan moet je vaker nieuwe inhoud 

toevoegen. 

● Blijven de bezoekers niet lang genoeg? Dan is de inhoud misschien niet 

interessant of is het niet wat zij hadden verwacht op basis van de gebruikte 

zoektermen. 

● Zijn de referers vaak social media websites? Dan worden je webpagina’s 

blijkbaar goed gedeeld. 

● Ronden veel bezoekers hun bestelling niet af? Dan is er iets mis met de 

gebruiksvriendelijkheid. Waarschijnlijk zijn de stappen die naar een 

bestelling leiden niet logisch of zijn het er teveel. 

● Komen de bezoekers veelal uit een andere regio dan waar je gevestigd 

bent? Dan wordt het misschien tijd om een regionale campagne op te 

zetten. 
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Met andere woorden: je moet je website continu blijven analyseren en 

verbeteren om tot een hogere conversie te komen. Andere distributiekanalen 

zoals social media of misschien wel offline varianten zoals televisiespotjes 

kunnen daarbij helpen. 

Ben je tot de conclusie gekomen dat je website een ingrijpende wijziging 

vereist? Dan kun je altijd een vers S.O.O.E.P.-traject starten! 

Dat was het. Viel mee toch?  
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