
Tips & tricks
Voor een topwebsite!



Positioneer je zelf online als ZZP’er

• Vertel je persoonlijke verhaal
• Drie grote misvattingen van ondernemers: 

• Klanten hebben mij nodig,
• klanten huren mij vooral in vanwege mijn kennis,
• klanten weten precies wat ze willen.



Het jam 
experiment
• Ze stonden op verschillende dagen met een 

kraam in de supermarkt.
• Tien keer meer verkopen met vier keer 

minder aanbod.
• Minder aanbod zorgt voor meer aanvragen.

24 soorten jam

60% van de bezoekers 
komt kijken

3% koopt een pot

6 soorten jam

40% van de bezoekers 
komt kijken

30% koopt een pot



9 Valkuilen van 
een website



Menustructuur te vol



Wat als je website 
veel inhoud heeft?

• Primair en secundair
• Mega menu



Begin liever
niet met 
“welkom op 
onze website” 



Hoe dan wel?



Geen structuur
in de content

Plaatjes zoals dit?

• Zorg voor h1/h2/h3 titels
• Gebruik opsommingen
• SEO vriendelijk



Mobiel gebruik maakt 
een gigantische groei 
door

• De Nederlander brengt gemiddeld 5 uur 
en 28 minuten per dag door op internet.

• Qua e-commerce doet bijna 40% van de 
Nederlanders maandelijks een aankoop 
via de smartphone

• Vindbaarheid SEO -> mobile first



Mobile 
first



Zorg dat je 
website 
snel is!



Een beveiligde
verbinding



De actiepunten 
om meer 
bezoekers naar je 
website te 
krijgen



Schrijf goede 
teksten
• Wanneer je teksten schrijft, 

lees jouw woorden dan 
hardop voor. 

• Als je die woorden in een echt 
gesprek met klanten niet zou 
gebruiken, schrap ze dan.

• Vereenvoudig en laat mensen 
"aha" zeggen als ze het lezen.

• Zorg dat ze SEO vriendelijk 
geschreven zijn. 



Meten is 
weten

• Heatmaps & Eye tracking
• Google Analytics
• A/B testing



Google 
Analytics



Eneco A/B test

• Twee verschillende CTA’s

• Bij versie B steeg het aantal 
mensen dat hun maandbedrag 
berekende, met 16%.

• Tijdsframe onzekerheid is 
weggehaald door de tijd te 
benoemen.



Dynamische
content:
Start een blog



Gebruik social 
media om je 
volgers naar je 
website te krijgen.



Social media: reageer op anderen

• Facebook, Instagram en LinkedIn
• Mensen bezoeken vaker je profiel dan je denkt
• Zorg voor een verzameling van je belangrijkste links 
• Zoals Link in Bio



E-mailmarketing

• Verstuur nieuws(brieven)
• Geef een follow up, werk met 

automatiseringen 
• Bied een gratis waardevolle 

download aan
• Bouw een emaillijst op



Maak een 
aantrekkelijke 
e-mailhandtekening



Kortom:

• Website persoonlijk maken
• Maak keuzes, bied niet teveel aan
• Menu overzichtelijk houden
• Geen “Welkom” gebruiken
• Structuur in teksten brengen
• Mobiele website MOET goed zijn
• Snelle en beveiligde website
• Website(bezoek) monitoren
• Test verschillende opties (A/B)
• Gebruik externe media om verkeer 

(bezoekers) naar de website te krijgen.
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