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Wat wil je dat de nieuwe website gaat bereiken?

Alle succesvolle projecten beginnen bij het opschrijven van de doelen.
Een website is een investering en daarom zou het jou geld terug moeten opleveren,
en de investering die je maakt zou het doel waard moeten zijn wat je probeerd te 
bereiken. Een van de volgende redenen is geen goede reden voor het bouwen van 
een nieuwe website: "Iedereen heeft een website" "Het is 2020 dus ik moet er ook 
maar een"

Je website is een hulpmiddel. Het is de beste verkoper van je bedrijf. Het is geen 
uithangbord of online visitekaartje. Het is een grote investering in je bedrijf, en als 
je geen moeite doet om daar alles uit terug te halen is het zonde van het geld.

Net als dat je maandelijkse en jaarlijkse doelen stelt voor je bedrijf moet je dat 
ook doen voor je website. Hoeveel meer bezoekers wil je? Hoeveel meer 
aanvragen? Hoeveel meer omzet?

Als je deze doelen op papier hebt staan is het tijd om met je web team om tafel te 
gaan zitten en te bedenken hoe je deze doelen gaat behalen. 

1 Wat zijn je doelen?
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Je website is een hulpmiddel, niet een uithangbord
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Je bent jaren bezig geweest met het opbouwen van een 

naamsbekendheid van je bedrijf
en je website moet een ultieme representatie daarvan zijn.  Je website moet niet 
alleen je merkpositie verbeteren, maar ook de persoonlijkheid van je bedrijf 
tonen. Een website is een van de belangrijkste online hulpmiddelen voor een 
bedrijf en het maakt of kraakt de relatie met een klant.

Hoe vertegenwoordigt 
je website jouw bedrijf?

''Zorg dat je een 
goede eerste indruk 

op je bezoeker 
maakt. De eerste 
indrukt blijft vaak 

hangen'' 

“

De basiselementen zijn kleur en ontwerp. Maar er zijn 
ook meer diepgaande technieken als User 
Experience, hoe ervaart de gebruiker jouw website. 
Als je website onduidelijk is, vragen oproept en de 
bezoeker irriteert dan is de kans klein dat hij contact 
opneemt voor een eventuele samenwerking. De 
content (copy) van een website is minstens even 
belangrijk als de grafische elementen. Om een juist 
beeld te geven van een bedrijf moet de content 
geschreven worden op een manier die past bij het 
bedrijf en aanspreekt tot de doelgroep. Tone of voice 
en persoonlijkheid daargelaten moet de content een 
duidelijke boodschap overbrengen en aanzetten tot 
actie.



Wat is je SEO strategie?3

Bij aanvragen via Google is de 
gemiddelde close rate 13x (!) 
hoger dan bij andere aanvragen

 optimalisatie is een techniek om meer bezoekers naar jeZoekmachine
website te trekken.

Een SEO strategie heeft als doel hoger in de zoekresultaten te komen bij 
zoekwoorden waar jij op gevonden wilt worden.

Elk webdesign bureau dat de investering waard is zal een basis SEO strategie
toepassen op de website wat er voor zal zorgen dat de website goed 
vindbaar is in de zoekmachines. 

Een webdesign bureau dat hogere kwaliteit levert zal het bedrijf maandelijks 
ondersteunen in SEO wat zal resulteren in een hoge Google ranking en 
maand op maand een positieve return on investment.

75 procent van de gebruikers 
klikt nooit verder dan de eerste 

pagina met resultaten
–Marketshare.Hitslink.com, October 2010

-- Searchengine Journal,  4/19/12



Wat is het doel van jouw website? Denk er echt over na.
Heb je een website simpelweg omdat je weet dat je er een nodig hebt, of maakt 
jouw website deel uit van een uitgebreide marketingstrategie die is ontworpen om 
leads / verkopen te stimuleren?
Een conversie vindt plaats op een website wanneer een gebruiker "converteert" 
van een simpele websitebezoeker naar een lead of verkoop. Conversie betekent 
verschillende dingen, afhankelijk van jouw bedrijf: als je producten online 
verkoopt, is een conversie een aankoop. Als het doel van jouw website is dat 
iemand je belt voor een schatting, is een conversie een telefoontje. Als je wilt dat 
mensen contact met je opnemen voor meer informatie of een RFP invullen, dan is 
een conversie het invullen van een formulier.
Het gaat erom hoe die webbezoeker van bezoeker naar conversie gaat. Jouw 
website moet als een trechter fungeren en bezoekers opzettelijk naar een pagina 
leiden waar ze zullen converteren. Een zorgvuldig geplande strategie voor het 
converteren van leads is iets wat websites vaak missen.

Wat is jouw conversie strategie?4
Converteren is hoe een 
webbezoeker van bezoeker naar 
potentiële klant gaat.



Is het veel werk?5
Niemand kent jouw bedrijf (of jouw klanten) beter dan jij. Het is misschien 
gemakkelijk te denken dat als je eenmaal voor een nieuwe website betaalt, je 
achterover kunt leunen totdat de site af is. Dit is echter niet het geval. Je moet 
nauw samenwerken met jouw webadviseur om inhoud en een 
gebruikerservaring te creëren die potentiële klanten nodig hebben wanneer ze 
op jouw website terechtkomen.

Als jouw webdesigner beweert dat hij "alles aankan" en niets van jouw nodig 
heeft, is dit reden tot bezorgdheid. Het zal van jouw kant tijd en moeite vergen 
om de belangrijke details en aanbiedingen van jouw bedrijf uit te werken, zodat 
jouw adviseur je kan helpen jouw visie te verwezenlijken.
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Google Analytics is een dienst van Google 
die gedetailleerde statistieken en rapporten 
genereert over de bezoeken aan een website.

Als je tot dit punt van het e-book bent gekomen snap je dat een website zonder 
goede marketing strategie niet wordt gevonden. Daarvoor heb je een 
uitgebreide strategie voor het genereren van verkeer nodig. En als je 
eenmaal een strategie voor het genereren van verkeer hebt, heb je analyses 
nodig om te meten hoe goed iets werk.

Google Analytics levert gegevens op op 
welke pagina's mensen veel tijd 
doorbrengen en op welke pagina's niet. 
Als je de slimst mogelijke keuzes wilt 
maken om jouw bedrijf online te 
promoten, moet je analyses gebruiken 
om jouw beslissingen over SEO, 
optimalisatie van conversiepercentages, 
gebruikerservaring en ontwerp te 
kunnen onderbouwen.

kun je blijven doen watAls je volledige analyses bij de hand hebt,  werkt en de 
dingen aanpassen die niet werken. Aanpassing en experiment zijn de sleutel 
tot het ontwikkelen van een krachtige website, maar als je niet gewapend 
bent met een goed begrip van jouw analyses, maak je blindelings 
beslissingen.

Hoe wordt het websiteverkeer 
gemeten?

Er zou precies nul giswerk moeten zijn bij jouw website. Volledig inzicht in wat goed het 
werkt (of niet werkt) is essentieel, dus moet Google Analytics op de juiste manier worden 
geïnstalleerd.
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Heeft jouw website een blog?7 Er zijn drie belangrijke redenen om bloggen in uw website op te 
nemen:

SEO
Sites met blogs hebben gemiddeld 434 procent meer geïndexeerde pagina's dan 
sites zonder blogs. 

Bovendien houden zoekmachines van nieuwe inhoud. Als je regelmatig bijgewerkte 
inhoud plaatst die jouw keywords gebruikt en correct is geoptimaliseerd voor de 
zoekmachines, kun je jouw SEO-ranking meer verbeteren dan een site die alleen 
statische inhoud bevat.

Thought Leadership 

op. DatWanneer je zelf inhoud gaat maken en deze deelt op sociale media, lever je waarde  is 
 krijgen een van de belangrijkste dingen die je kunt doen om een hoge kwaliteit volgers te 

op sociale mediasites. Bovendien biedt het maken van je eigen inhoud ingebouwd  materiaal 
om te delen op sociale media, en wanneer mensen jouw inhoud leuk vinden en delen, 
betekent dit dat jouw site meer bezoekers trekt.

ENGAGE 
&

LEAD

Bloggen is een geweldige manier om jezelf te vestigen als 
een leider in jouw vakgebied. Berichten schrijven over 
problemen in jouw industrie stelt je in staat om jezelf als 
expert te positioneren, bezoekers op jouw site laten zien  
dat je een autoriteit bent. Je denkt misschien dat je niets 
hebt om over te bloggen, maar feit is dat je door 
simpelweg jezelf te zijn over veel waardevolle expertise en 
perspectief beschikt om naar een blog te brengen. Heb je 
een mening over een vraagstuk in jouw vakgebied? Heb 
je vandaag een lastig probleem op het werk opgelost? 
Kun je enkele veelgestelde vragen bedenken die je van 
klanten krijgt? Dat zijn allemaal voorbeelden van geweldig 
materiaal voor blogposts.

Social Media Content



Wat is je content strategie?8
Wanneer je met een bureau aan een SEO-strategie gaat werken, hoor je het 
woord 'content' zo vaak dat het zijn betekenis kan verliezen.

Inhoud is precies dat: alle tekst, foto's en video's die op uw website staan. 
Nieuwe inhoud plaatsen, een site die regelmatig wordt bijgewerkt, is de sleutel 
tot een goede positie in zoekmachines. Dit betekent dat je wekelijks of 
maandelijks nieuwe inhoud moet maken. Dit is waar veel mensen bang 
beginnen te worden.

"Ik heb geen tijd"
Wij kunnen je hierbij helpen. We werken met je samen om inhoud te 
maken en bedenken een strategie voor hoe je makkelijk inhoud 
bedenkt en plaatst. We kunnen zelfs de inhoud voor je schrijven - dan hoef
je het alleen nog maar goed te keuren.

"Ik weet niet hoe"
Nogmaals, dit is er een die we samen kunnen aanpakken. De 
toetredingsdrempels voor het maken van content is lager dan ooit.
Het is gemakkelijk om te beginnen met bloggen, foto's te plaatsen
of video's te maken. Wij kunnen, als je dat wil, de verantwoordelijkheid 
nemen voor het updaten van je website en blog met elke maand 
nieuwe inhoud.



Hoe worden je social media 
kanalen geïntegreerd?9

Van je volgers op social 
media je klanten maken 

Social media voor bedrijven heeft een doel: bezoekers naar je website krijgen 
waar ze leads kunnen worden. Deze strategie moet je altijd in je achterhoofd 
houden bij het beheren van je social media. We behandelen het niet als een 
sales kanaal maar als een deel van je sales machine - a.k.a. je website. 

t•••f•••i•••l•••p



Heeft jouw website een CMS 
systeem?10

Een contentmanagementsysteem is het belangrijkste kenmerk van elke zakelijke website.
Met een CMS kunt je jouw website snel en eenvoudig bijwerken zonder dat je jouw
websiteontwerper hoeft te bellen telkens wanneer je iets moet wijzigen of toevoegen. Het
zou je verbazen hoe vaak ik bedrijfseigenaren tegenkom die voor een 'afgeprijsde' website
betaalden, om er vervolgens achter te komen dat het hen honderden euro's kostte elke
keer dat ze er iets aan wilden veranderen. Niet alleen dat, maar ze zouden dagen moeten
wachten voordat deze wijzigingen zouden worden aangebracht.

Laat je niet overhalen op een goedkope, stagnerende website die nooit kan worden
bijgewerkt. Een website is een levend organisme dat nieuwe inhoud, nieuwe updates en
constante zorg nodig heeft. Zonder een CMS maakt jouw website (en jouw bedrijf) geen
schijn van kans.

Vrijheid om je website te updaten.



10 vragen die je jezelf moet stellen 
voordat je begint aan een webdesign 
project
Pff, je hebt het gehaald! Nu ben je gewapend met tien vragen waarmee je je webstrategie kunt 
verfijnen en je kunt voorbereiden om dit spannende project te lanceren. De 10 vragen staan hieronder. 
Neem dit vel, scheur het uit, markeer het en zorg dat je er mee aan de slag gaat. Neem het mee als je 
een ontmoeting hebt met webontwerpbureaus. Het is jouw routekaart naar het succes van jouw 
website.

Wat zijn je doelen?

Hoe vertegenwoordigt je website jouw bedrijf?

Wat is je SEO strategie?

Wat je conversie strategie?

Is het veel werk?

Hoe wordt het websiteverkeer gemeten?

Heeft jouw website een blog?

Wat is je content strategie?

Hoe worden je social media kanalen geïntegreerd?

Heeft jouw website een CMS systeem?
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Het is een lastige route
om alleen af te reizen

wij geven je een lift

Let’s Get Your Web Project Off The Ground

It’s a tough road
to travel alone.

we’ll give you a lift.

Laten we jouw webproject van de grond krijgen

happydigital.nl
jelle@happydigital.nl

06 144 11715




