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Zie jij je website slechts als 
visitekaartje of juist als manier om 
geld te verdienen? In beide gevallen 
mag je doorlezen. Een lekker werkende 
website is essentieel als ondernemer. 
Het kan je klanten kosten als je site 
niet goed in elkaar zit. Maar waar moet 
een goede website aan voldoen? Met 
deze checklist kom je een heel eind.

Goede website levert extra 
omzet op

Uit onderzoek van SIDN blijkt namelijk 
dat een succesvolle website een 
zelfstandig ondernemer gemiddeld 
€22.500,- extra omzet per jaar 
oplevert. Geen kattenpis.

Met dit E-book ga ik je helpen het in 
één keer goed aan te pakken. Scheelt 
een hoop tijd en geld. Waar moet een 
goede website aan voldoen? Hier is je 
checklist:

Voorwoord
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Introductie
Je hebt vast wel eens gehoord van de uitdrukking ‘het glas is half vol of het glas is half leeg’. Dit principe heeft 
alles te maken met de manier waarop je tegen een situatie aankijkt, met perceptie dus.

Mentale Training
Je hebt dit E-book met een bepaalde verwachting gedownload. Misschien omdat je nieuwsgierig bent over wat 
mentale training precies is. Maar misschien heb je ook wel een specifieke wens. Bijvoorbeeld je zelfvertrouwen 
vergroten, minder wedstrijddruk, minder stress of beter met kritiek om kunnen gaan. Mentale training kan je 
helpen bij al deze uitdagingen en verderop in het E-book ga je technieken leren die hierbij helpen.

Wat is mentale training?
Mentale training zijn de oefeningen die sporters helpen om mentale blokkades te doorbreken om tot betere 
sportprestaties te komen. Net zoals je naar de sportschool gaat om aan je fysiek te werken, moet je ook 
aan je mentale vaardigheden werken om mentaal sterker te worden. Mentale training komt o.a. voort uit de 
sportpsychologie. Maar de oefeningen die gebruikt worden komen ook voort uit NLP en mindfulness. Steeds 
vaker zie je dat er meer aandacht komt onder (top)sporters voor het mentale. Je ziet ook dat sporters steeds 
vaker les krijgen van een mental coach of sportpsycholoog. Van sporters zoals Kobe Bryant, Novak Djokovic en 
SerenaWilliams is het bekend dat zij hierin training hebben gehad. Maar ook Nederlandse sporters zoals Judoka 
Edith Bos en Robin Haase hebben met een mental coach / life coach gewerkt.

Het is ook mogelijk om zelf aan de slag te gaan met een aantal technieken. Dit E-book zal een goede
steun in de rug zijn om zelf met mentale training te gaan oefenen!

1. Content, alles draait 
om content
- De content die je maakt moet naadloos 
aansluiten bij de doelen die je gesteld 
hebt.

- Doelen zijn bijvoorbeeld: laten groeien 
van je mailinglijst, het verkopen van 
producten, het aanvragen van offertes, 
het aanmelden voor een webinar, e.d.

- De presentatie van de content moet in 
lijn zijn met de uitstraling van je bedrijf. 
Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het 
afsluiten van hypotheken heeft er niets 
aan als de uitstraling super vrouwelijk is. 
Tenzij dit je specifieke doelgroep is en je 
een nichemarkt hebt. 

- Worden de belangrijkste vragen die je 
bezoekers hebben over jouw product / 
dienst / cursus / … beantwoord?

- Er wordt vaak gedacht vanuit wat de 
organisatie wil vertellen en niet zo zeer 
wat de potentiële bezoeker wil horen.

- Is de content goed scanbaar?
Lezers zijn lui. Met het scannen van de 
pagina moet ik als lezer een goede indruk 
hebben en weten waar het over gaat 
zonder echt te lezen.

Stop met verkopen, 
start met helpen. 
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2. Hoe staat het met de 
gebruikersbeleving? 

Op de Homepage
- Wordt de belangrijkste informatie 
overzichtelijk aangeboden op de 
homepage?

- Is het niet teveel (overweldigend)?

- Snap ik als bezoeker direct waar het 
overgaat en wat ik hier kan doen / 
halen?
 

Is de Navigatie logisch?
- Is de bedachte structuur bekeken 
door de ogen van een potentiële 
bezoeker?

- Snapt jouw websitebezoeker waar 
het over gaat?

- Is de hoofdnavigatie duidelijk en 
onderscheidend genoeg?

- Klopt het verwachtingspatroon van 
elke knop afzonderlijk in de navigatie?

- Zijn de subrubrieken begrijpelijk 
verdeelt over de hoofdonderdelen?

- Is er een kruimelpad aanwezig? Of 
een andere manier die mij visueel de 
route weergeeft?

Is de pagina indeling logisch?
- Is de pagina indeling afgestemd op de 
manier waarop jouw specifieke doelgroep 
gewend is websites te bekijken? Met pagina 
indeling wordt bijvoorbeeld de plaats van 
de navigatie, downloads, aanverwante 
onderwerpen, call-to-action buttons, e.d. 
bedoelt. Een afwijkende vorm kan er toe 
leiden dat jouw gebruikers de informatie niet 
snel kunnen vinden en afhaken.

- Zijn de belangrijkste onderdelen in een 
pagina helder en overzichtelijk weergegeven?
Maak eventueel gebruik van anchors (titels 
die springen naar een bepaald gedeelte in de 
webpagina) om het overzicht te bewaren bij 
een lange pagina. 
 
- Hoe zit het met informatie op pagina niveau?

- Is het voor je potentiële bezoeker direct 
duidelijk wat hij op de pagina kan verwachten 
aan informatie?

- Is tekst goed lees- en scanbaar? Maak je 
gebruik van tussenkoppen, genoeg witregels?
Is de verhouding tussen beeld en tekst in orde 
voor de doelen die je gesteld hebt?
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3. Lekker leesbare teksten

Maak je gebruik van 
subkoppen?

- Door deze subkoppen te lezen heb je 
als bezoekers direct een idee waar de 
gehele tekst over gaat. En het is goed 
voor je SEO.

- Zorg dat je subkoppen aangeeft 
met H1, H2 .e.d. Dit is van belang voor 
zoekengines. Hoe hoger het getal hoe 
belangrijker de titel in het artikel.

- Zorg dat de kernwoorden van je SEO 
(later daarover meer) terugkomen in je 
belangrijkste hoofdtitels (H1 en H2).

Maak je genoeg gebruik van 
witruimte / witregels?

- Hele blokken tekst worden als grijs gebied 
gezien en nodigen niet uit tot lezen.

- Schrijf niet te lange zinnen.

- Schrijf helder en beknopt, ga er vanuit dat 
de potentiële bezoeker geen kennis heeft van 
de materie.

- Schrijf voor mensen en niet voor 
zoekmachines.

- Doe altijd aan bronvermelding als je van 
externe bronnen gebruik maakt.
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4. Foto’s zorgen voor afwisseling, 
het oog wil ook wat
- Zorg dat je een duidelijke beeldtaal hebt 
die door je gehele site hetzelfde is.

- Zorg dat je weet hoe het zit met de 
rechten op het beeldmateriaal. Bij twijfel: 
niet plaatsen.

- Doe aan bronvermelding.

- Zorg dat de foto ook de zoekterm(-en) 
bevat van je SEO.

- Geef een alt-tekst.

- Comprimeer je foto’s. Dit zorgt voor 

een snellere laadtijd. Je kunt een foto 
comprimeren op TinyPNG of installeer een 
plug-in die dit automatisch voor je doet.

- Hoort de foto bij een externe link: geef 
deze link ook aan het beeld.

- Klik je op het beeld dan ga je direct naar 
deze externe site.

- Bekijk de foto in de webpagina op diverse 
formaten beeldschermen om te beoordelen 
of de belangrijkste informatie op de foto 
overal goed zichtbaar is.
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5. Hoe zit het met de 
vormgeving?
Smaak (persoonlijk maar ook 
zakelijk) is een belangrijk gegeven. 
Net zoals de keuze voor kleuren 
en kleurcombinaties. Daar heb 
je een bepaald gevoel bij, of een 
associatie. Maar ook is vormgeving 
en kleurgebruik bepalend voor een 
specifieke doelgroep. Het hangt ook 
van het doel van je website af welke 
vormgeving het beste werkt.

- Zijn er niet teveel verschillende 
kleuren aanwezig? Teveel leidt af.
Is de vormgeving logisch voor je 
bezoeker?

- Draagt de vormgeving bij aan de inhoud? 
Versterken ze elkaar?

- Wordt de vormgeving consistent 
doorgevoerd in alle uitingen?

- Past de vormgeving bij je doelgroep? Test 
het uit.

- Is de vormgeving trendgevoelig? Is een 
belangrijke keuze.

- Is de vormgeving doorgevoerd op elke 
pagina in de website, zit er een doordachte 
lijn in?
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- Bekijk je website op verschillende soorten 
webbrowsers.

- Bekijk de website op verschillende beeldschermen: 
laptop, tablet en mobiel.

- Beoordeel of de knoppen groot genoeg zijn voor op 
mobiel. Niets is zo vervelend als dat de knoppen te klein 
zijn voor je vingers. Let dus ook op de doelgroep waar 
de website voor is. Een oudere doelgroep heeft meer 
behoefte aan grotere knoppen dan bijvoorbeeld 25 
jarigen.

- Vul formulieren in en test alles. Check de hele route die 
een bezoeker ook doorloopt.

- Beoordeel de snelheid van je website. Dit kan onder 
andere op tools.pingdom.com of GTmetrix.com.

- Werkt het menu goed?

6. Testen, testen, 
testen...
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Bonus: Hoe kies ik een goed 
webdesign bureau?
Het kan soms een flinke zoektocht zijn als 
je op zoek bent naar een nieuw webdesign 
bureau om je te ondersteunen met je 
website. Elk webdesign bureau steekt een 
kennismakingstraject anders in. Dat is ook 
helemaal niet verkeerd, maar al snel zie je 
door de bomen het bos niet meer. Waar 
moet je nu precies op letten als je een 
nieuw bureau kiest? 

Een klik met elkaar

Het allerbelangrijkste is dat er een klik 
is tussen jou en de werknemers van het 
bedrijf waar je contact mee hebt. Geven 
ze je een prettig gevoel? Zit je op je gemak 
en heb je niet het idee dat je daar alleen 
zit omdat je geld met je mee brengt? Dan 
zit je vast goed. Het bureau moet jou een 
goed gevoel geven en laten zien waar ze 
goed in zijn, maar vooral ook eerlijk zijn 
over waar ze niet goed in zijn. 

Vraag naar referenties en 
vergelijkbare opdrachten

De kans is groot dat je niet bij een 
webdesign bureau aan tafel komt te 
zitten dat nog nooit een website heeft 
gemaakt. Dat houdt ook in dat het 
bureau waarschijnlijk referenties heeft 
of vergelijkbare opdrachten heeft 
uitgevoerd. Vraag naar deze opdrachten! 
Welk advies is er gegeven, wat waren de 
resultaten en welke werkzaamheden zijn 
allemaal uitgevoerd? Vraag ook eens of je 
de opdrachtgever mag bellen. Een goed 
webdesign bureau vindt het niet erg als je 
in contact komt met de opdrachtgever als 
ze trots op hun werk zijn. 
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Proactief advies op basis van data

Een website die 3 jaar stilstaat en niet onderhouden 
wordt, zal niet “beter” worden. Ook niet per definitie 
slechter, maar echte groei zit er niet in. Conversie 
stijgt niet plotseling en de vindbaarheid neemt ook niet 
vanzelf toe. Er moet dus continu gesleuteld worden 
aan de website. Wij noemen dit 'growth driven design'. 
Het bureau, de experts op dit gebied, moet pro-actief 
voorstellen bij jou neerleggen om jouw website te 
laten groeien. Dit kan zijn door meer blogs te schrijven, 
indeling van pagina’s te heroverwegen, testen uit te 
voeren of misschien conversiepaden of workflows te 
herzien. Er zijn talloze opties.

Goedkoop is duurkoop

Even snel een website of webshop neerzetten. Doe maar 
een template of een standaard website. Dat is toch goed 
genoeg? Nou.. meestal niet als het een middel is om je 
doel te bereiken.

Het kost je dan uiteindelijk alleen maar geld, ipv dat het 
wat oplevert.

Kies dus niet voor de 'quickfix' maar voor 
langdurig succesvol zijn

Het verschil zit hem in de complete mix. Wij denken van 
het begin af aan met je mee, over je product en over de 
te nemen stappen. Wij gaan met je om tafel en werken 
het hele proces uit zodat jouw website, webshop of 
maatwerk applicatie doet wat hij moet doen. Een website 
live zetten kan elke webbouwer, zorgen dat deze ook 
succesvol is, is waar wij ons in specialiseren. 

Dit doen wij met jou, met onze partners, met plezier... en 
met het idee dat wij een langdurige relatie aangaan. Dat 
werkt alleen als iedereen zijn uiterste best doet ;)
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Wij zijn Happydigital, een jong maar ambitieus 
webdesignbureau uit Amsterdam. Met een 
frisse blik op design en een round-the-
clock werkhouding waardoor we snel kunnen 
schakelen. Voor zowel kleine als grote 
opdrachtgevers verzorgen wij alle vormen van 
online communicatie. Communicatie die er niet 
alleen waanzinnig uitziet, maar óók resultaat 
boekt.

Wij zijn op een missie om zowel kleine als grote 
ondernemingen vooruit te helpen in de digitale 
wereld d.m.v. spraakmakend webdesign. 
Webdesign dat aanzet tot actie, resultaten 
genereert en hét verschil maakt. Opgezet 
vanuit een soepele, transparante samenwerking 
tussen twee gedreven ondernemingen.

In een notendop: samen naar de best mogelijke 
uitkomst.

Wij zijn HappyDigital,
een nieuwe generatie webbouwers.
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Tot slot.
Een website is nooit af. Het fijne is dat je er continue aan kunt werken en verbeteringen in 
blijft aanbrengen. Dat is tegelijkertijd ook de valkuil: het is nooit klaar. Het is altijd goed 
om zeker 1 keer per half jaar eens kritisch naar je site te kijken. 

Heb jij n.a.v. deze checklist vragen over jouw website? Stuur mij dan vooral een bericht: 
jelle@happydigital.nl.


