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In 6 stappen naar een 
succesvolle website 



Bedankt voor het downloaden van ons E-book. Bij deze wil ik graag meteen 
even van de gelegenheid gebruik maken om me aan je voor te stellen.

Mijn naam is Jelle Spanninga en ik help startups groeien met een bewezen 
model. Zo heb ik al meerdere bedrijven geholpen hun website om te toveren 
tot een volautomatische online marketing machine die constant resultaat 
oplevert.

Hoe kan ik jou helpen?
Ik kan je helpen meer omzet te halen uit je ideale klant 
Ik kan een winstgevende website voor je maken
Ik kan je helpen met het optimaliseren van je marketing

Het is natuurlijk geen geheim meer dat het internet enorm veel kansen biedt 
om te groeien. In de praktijk zie ik dat menig ondernemer toch wel moeite 
heeft om die kansen te grijpen.

Vind je het zelf lastig om (meer) klanten te krijgen via het internet? Je bent 
niet de enige hoor. Wat ik vaak hoor van andere ondernemers:

'Er is zoveel mogelijk! Waar begin ik nu mee?'
'Ik mis een duidelijke online strategie om structureel meer klanten te krijgen.'
'Ik doe eigenlijk maar wat, maar dat werkt niet...'

Al jaren verdiep ik mij in het maken van goede copywriting, SEO, Social 
Media, Social Advertising, Email Marketing, Marketing Automation, Google 
Ads (Adwords) en het bouwen van winstgevende websites. Toen ik ‘de code 
gekraakt had’ dacht ik: zou het niet mooi zijn om alles wat ik tot nu geleerd en 
gedaan had te combineren tot één totaalconcept?

‘Disrupt the status quo’ was al snel geboren!

Het is nu echt tijd voor een nieuwe aanpak! Een nieuwe manier van marketing 
waarbij je op de automatische piloot potentiële klanten bereikt en begeleidt 
tijdens hun klantreis naar dat ultieme doel: de verkoop van jouw product of 

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!

Doe eerst een stapje terug
Als kind speelde ik er graag mee: 
van die autootjes die je op hun 
wielen achteruit kunt trekken om ze 
vervolgens als een speer weg te laten 
schieten. Met volle vaart vooruit! De 
autootjes laten op een simpele manier 
een belangrijk principe zien: Want of je 
het nou hebt over creatie, marketing 
of strategie: het begint altijd met een 
stapje terug.

Terug naar wie je bent. Naar waarom 
je er bent. Naar het hart. Want daar 
ligt je kracht. Daar ligt het verhaal 
dat jou uniek maakt. Daar ligt je 
geloofwaardigheid en bestaansrecht. 
Best wel diepzinnige autootjes dus. 
En heel relevant in marketing. Daarom 
noemen we dit proces het Pull Back Car 
Principle.

Wees jezelf, want dan ben je 
geloofwaardig. Ook als merk. Sinds 
het begin van ons bestaan hebben 
we steeds het hart als vertrekpunt 
genomen. Met onze effectieve 
methodes helpen we organisaties hun 
motivatie naar boven te halen. Want het 
verhaal dat jou uniek maakt, hoef je niet 
te bedenken of te ontwikkelen. Het is er 
al!

Start with why
Eén van de inzichten die wij hebben 
opgedaan om te komen waar we nu 
staan is de bekende TEDtalk van Simon 
Sinek over de Golden Circle. In deze 15 
minuten legt Sinek uit wat succesvolle 
bedrijven doen om succesvol te zijn. Ze 
communiceren niet wat ze doen, maar 
waarom ze iets doen. Ze communiceren 
hun purpose. Hun why. De methode 
Start with why is een belangrijk 
uitgangspunt bij het ontwikkelen van 
ons disrupt the status quo verhaal. 
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In het huidige digitale tijdperk hebben we te maken met een 
communicatie overload. We zien elke dag talloze visuals 
en raken verdwaald in een zee aan mogelijkheden. Door 
de vluchtigheid en overdaad aan communicatie, is het 
belangrijk om je als merk te onderscheiden en consistent te 
zijn in je marketing. Je wilt immers dat klanten je herkennen, 
vertrouwen en geneigd zijn bij je terug te komen. Dit doe je 
als bedrijf door merkconsistentie te creëren. Alle uitingen 
moeten overeen komen en zo een naadloze beleving vormen 
voor de klant. 

Allereerst is het belangrijk om een passende visuele stijl 
en tone-of-voice te ontwikkelen. Dit doe je op basis van 
je missie en visie. Bedenk hoe je jouw merk visueel wil 
representeren. Kies hierbij de passende kleuren, lettertypen 
en vormen. Ook het logo is een zeer belangrijk onderdeel 
van de visuele identiteit. Al deze onderdelen kan je gaan 
implementeren in je marketing. 

Het belangrijke van de merkidentiteit is dat het ongeacht 
de context een consistente indruk wekt.  Dus sociale media 
kanalen bieden dezelfde visuele stijl en herkenbaarheid als 
gedrukt promotiemateriaal voor een evenement. Van online 
tot fysiek, alles moet kloppen. Wat je op ten duur eigenlijk 
wil bereiken is dat het logo alleen al de merkassociatie 
oproept. 

Je verenigt dus je gehele marketing. Van productverpakking 
tot sociale media, maar ook website, blog en nieuwsbrieven. 

Belangrijke onderdelen van de merkidentiteit zijn dus:
 - Een herkenbare tone-of-voice, bedenk hoe je jouw 
(potentiële) klanten aan wil spreken
 - Een representatieve visuele stijl die overeenkomst met de 
waarden van het merk 
 - Consistent zijn in alle uitingen, van online tot fysiek 

Hoe merkconsistentie 
je business laat groeien
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Tips voor een website die 
daadwerkelijk converteert
Je hebt je best gedaan met het schrijven 
van websiteteksten, ook de vormgeving 
en visuals zijn aantrekkelijk, maar het 
lukt je niet om websitebezoekers aan 
te zetten tot actie. Kortom: je conversie 
aantal is nog niet zo hoog als jij het graag 
zou willen zien. Hoe bereik je dit dan wél?

Voor het maken van converterende 
teksten kan je de PAS-formule toepassen. 
PAS staat voor Problem - Agitate - Solve. 
Hierbij benoem je het probleem waar 
jouw potentiële klant mee zit (problem). 
Daar speel je op in door het probleem te 
verergeren (agitate) voordat je het oplost 
(solve). Klinkt makkelijk genoeg, toch? 

Problem 
Copywriting draait niet om jou, maar om 
het oplossen van de problemen van de 
klant. De klant moet het gevoel krijgen dat 
jij precies begrijpt waar hij of zij mee zit. 
Hoe meer jij je kan inleven, hoe beter. De 
klant voelt zich begrepen. Dat is de eerste 
stap in het creëren van vertrouwen. 

Agitate 
Bij de tweede stap ga je het probleem 
van de klant verergeren. Dit doe je door 
te benadrukken wat er gebeurt als het 
probleem niet spoedig wordt opgelost. 
Het is belangrijk om hierin niet té ver te 
gaan, maar te laten zien dat de oplossing 
nabij is. Je wilt immers geen klanten 
afschrikken! 

Solve 
De laatste stap is het aandragen van 
de oplossing. Je hebt het probleem 
geïdentificeerd. Nu is het tijd om te laten 
zien waarom klanten het beste voor jou 
kunnen kiezen! Bonuspunten als je quotes 
en getuigenissen toe kan voegen. 



Waarschijnlijk hoor je overal dat WordPress de beste oplossing voor je nieuwe 
zakelijke website is. Vermoedelijk om de simpele reden dat iedereen er gebruik van 
maakt. Maar klopt dat argument?

Oké, misschien was dat een paar jaar geleden het beste advies. Maar anno 2021 is 
de kans erg groot dat WordPress niet de juiste keuze is voor jouw zakelijke website. 
In dit blog vertellen we je waarom je niet met WordPress moet werken en welk 
programma je wel moet gaan gebruiken.

Dit zijn onze grootste zorgen over WordPress:

1. WordPress is niet zo gebruiksvriendelijk vanuit het perspectief van de beheerder. 
Een voorbeeld. Zoek je op “WordPress content editing”, dan vind je vaak een 
ingewikkeld proces voor het bewerken van de voettekst van een website. Bij 
Webflow gaat dit veel gemakkelijker. On-site bewerken is namelijk veel eenvoudiger 
dan door het WordPress-beheerders dashboard navigeren. Dit staat namelijk 
volledig los van de website en inhoud in zijn natuurlijke context.
2. WordPress heeft regelmatig problemen met betrekking tot plug-ins, updates en 
compatibiliteit. Als WordPress een nieuwe update nodig heeft, stopt een plug-in 
soms gewoon met werken. En als een plug-in wordt bijgewerkt naar een versie die 
de huidige WordPress-versie niet ondersteunt, kan de site kapot gaan. Het komt 
voordat je WordPress-site daarom om de zoveel tijd kapot gaat.
3. WordPress is een opgeblazen alles-in-één-monster, dat ervoor zorgt dat je site 
ultiem traag laadt. En een trage website zal je bezoekers gefrustreerd achterlaten 
en je Google-rangschikking verminderen. In de afbeelding hieronder zie je een 
snelheidstest van dezelfde site, gemaakt in WordPress én in Webflow. De tests zijn 
gedaan met Pingdom Tools. De resultaten spreken voor zich toch?

Gebruik geen Wordpress (!) 
maar Webflow
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Dus waarom Webflow?
Dus waarom vanaf nu Webflow 
gebruiken?

Zie het zo: Webflow is de toffe gast 
van de buurt. Een ontwerpgerichte 
websitebouwer, toegankelijk voor kleine 
bedrijven om meteen mee aan de slag 
te gaan. Het heeft de eenvoud en 
begeleiding van Squarespace, met de 
flexibiliteit en maatwerk van WordPress. 
Vraag je het ons, dan is dat de perfecte 
balans. Daarom kiezen wij meestal voor 
Webflow voor onze klanten. 

Webflow is een platform om 
bedrijfseigenaren zonder enige code-
ervaring te helpen bij het bouwen 
van hun website. Noem het een web 
bouwplatform met een groot aantal 
tools voor het maken van een goed 
functionerende website.

De 5 belangrijkste redenen 
waarom wij meestal voor Webflow 
kiezen

1. Beter vindbare website in Google
2. Gebruiksvriendelijker voor de editor
3. Je kan simpel een website kopiëren, 
secties hergebruiken en je hebt de 
mogelijkheid tot een staging/testversie 
van je website op een andere URL
4. Goed back-up-systeem
5. Superieure website snelheid
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Maak een gratis weggever
Een gratis weggever is een manier om 
jouw ideale klant te kunnen aantrekken. 
Door iets weg te geven in ruil voor een 
e-mailadres, zorg je ervoor dat jouw 
ideale klant in de sales funnel komt.

Er zijn verschillende soorten weggevers 
die je kunt maken:

- een e-book
- challenge
- introductie cursus
- checklist
- quiz

Met een weggever kun je jouw ideale 
klant op een laagdrempelige manier met 
je laten kennismaken. Zorg er wel voor 
dat de weggever echt waardevol is. Het 
dient als een eerste kennismaking met jou 
en je bedrijf.

Kies een specifiek onderwerp voor 
de weggever, bijvoorbeeld het meest 
voorkomende probleem binnen jouw 
doelgroep. Jouw ideale klant moet een 
deel van het probleem kunnen oplossen 
door de weggever aan te vragen.

Nadat een persoon zich heeft aangemeld 
voor de weggever, komt diegene in je 
e-mailmarketing systeem terecht. Deze 

persoon kent jou nog niet en daarom 
moeten we de persoon eerst gaan 
“opwarmen”. Dit doen we door een reeks 
e-mails te sturen (geheel automatisch).

Deze e-mails zijn bedoeld om een relatie 
en vertrouwen op te bouwen met je 
potentiële klant. Dit kun je doen door 
jezelf voor te stellen, interactie op gang te 
brengen en waardevolle tips te delen.  

De e-mail reeks moet strategisch goed 
in elkaar steken zodat alle e-mails in een 
logische volgorde op elkaar aansluiten. 

Er zijn verschillende soorten e-mails die 
je kunt sturen zoals:

Autoriteit e-mail: jezelf als expert 
neerzetten
Connectie e-mail: vertel een persoonlijk 
verhaal
Interactie e-mail: stel een vraag
Waarde e-mail: laat zien welke kennis je in 
huis hebt
Sales / content upgrade e-mail: promoot 
je product of bied een volgende stap aan
Resultaat / testimonial e-mail: laat zien 
welk resultaat je product geeft en hoe 
klanten over jouw product denken
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Hoe je meer bezoekers naar je 
website trekt
Vind je het lastig om meer bezoekers te 
werven voor jouw website? De oplossing 
is nabij! Stop met slechts te verkopen, 
maar help de klant! Jij bent een expert 
in jouw sector en weet alles van jouw 
product of dienst. De klant zit met een 
vraag, probleem of informatiebehoefte. 
Door de klant actief te helpen door jouw 
kennis te delen, bewijs je als bedrijf jouw 
meerwaarde. Dit heet ook wel inbound 
marketing.

Het gevaar wanneer je dit niet doet, 
is dat de klant zijn of haar interesse 
erg snel verliest. Je laat namelijk niet 
zien waarom jouw product of dienst de 
ideale oplossing is voor het probleem 
van de klant. Daarom is het belangrijk 
om waardevolle content te creëren 
waarmee je de klant begeleidt tijdens het 
koopproces. 

Deel je kennis met een blog
Een goede en toegankelijke manier tot 
het delen van jouw kennis, is het starten 
van een blog. Hierop kan je jouw eigen 
content publiceren. Een groot voordeel 
van een blog is dan mensen jouw posts 
kunnen delen. Dat levert dus nog meer 
bezoekers op. Uiteraard plaats je aan 
het einde van elk blog een strategische 
call-to-action, want jij kan de klant verder 
helpen met zijn of haar probleem. 

Zoekmachine optimalisatie (SEO)
Een manier om meer websitebezoekers 
te werven is zoekmachine optimalisatie, 
oftewel SEO. Hierbij breng je in kaart 
met welke vragen, problemen en 
behoeften de doelgroep kampt. Welke 
zoekwoorden zullen zij gebruiken voor 
het vinden van een oplossing? Wat zijn de 
achterliggende/verborgen vragen die zij 
kunnen stellen? 

Een SEO-tekst speelt in op de 
informatiebehoefte of het vraagstuk 
van de (potentiële) klant. Hierop pas jij 
je websiteteksten aan. De content moet 
van hoge kwaliteit zijn. Je moet de klant 
echt iets te bieden hebben. Denk erom 
dat je begrijpelijke teksten schrijft en te 
moeilijke vaktermen weglaat. Het is goed 
om te laten zien dat jij dé expert bent, 
maar houd het leesbaar. 

Google beoordeeld websites op hun 
autoriteit. Het helpt daarom om de 
naamsbekendheid te vergroten door 
middel van verwijzingen op andere 
websites. Ook wordt er gekeken naar 
hoe vaak een website wordt gedeeld 
op sociale media en hoe vaak zoekers 
terugkomen. 
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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 ;)



HappyDigital
HappyDigital 

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? Maak een vrijblijvende belafspraak 
via m’n online agenda. Je zult alleen spijt krijgen als je hem niet inboekt! ;) 


