
Website GPS

Be bold, be different, be happy!

Stap voor stap  
handleiding voor  
succes met je website



Handleiding naar  
succes met je website
Je website is geen doel maar een middel. Een website is  

méér dan alleen een online visitekaartje. Het is de basis 

van je (online) business. Een website moet er niet alleen 

goed uitzien, het moet ook zijn doelen nastreven. 

We specialiseren ons als jaren in Conversie optimalisatie 

(CRO), conversion centered webdesign, gedragspsychologie 

en neuromarketing en passen deze kennis op dagelijkse basis 

in de praktijk toe. De kleinste details kunnen het verschil maken 

tussen een verlieslijdende- en een winstgevende websites.

Niets is zo pijnlijk als marketingeuro’s uitgeven aan een  

bureau dat er vervolgens weinig van bakt. Je wilt resultaten 

zien. Return on investment. Bij HappyDigital draait alles  

om jouw marketingdoelstellingen.

Wij ontwikkelen strategieën en campagnes die meetbaar  

bijdragen aan merkbeleving en omzetgroei. Zodat je  

investering zich dubbel en dwars terugverdient.

Waarom naar ons luisteren?
∙ Meer dan 5 jaar ervaring in de markt

∙ Meer dan +50 MKB’ers beoordelen ons met een 5/5

∙ De resulaten spreken voor zichzelf, check onze website

Introductievideo
In dit werkboek ga je je website beoordelen op een aantal  

punten. Om het je makkelijk te maken hebben we op de  

volgende pagina enkele graadmeters voor je neergezet  

voor elk punt waarop je je bedrijf beoordeelt. Bekijk ook  

onze introductie video!

Bekijk de video in een browser

https://www.happydigital.nl/product/website-gps
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Happy Funnel

Happy Marketing

Happy Moonwalk

Happy Brand

Happy Website

Happy Boost

Wie zit echt op jouw product of dienst te wachten?  
En mik je niet op een te grote of juist kleine groep?  
Durf te kiezen! Zo heb je meer kans van slagen als je  
je op een specifieke doelgroep richt.

Denk aan: Teksten schrijven voor je ideale doelgroep, 
tone of voice en missie/visie

Ontwerp online en offline communicatiemiddelen 
waarmee je klanten vasthoudt en nieuwe klanten vindt. 

Denk aan: Brochures, visitekaartjes, social media 
designs en advertenties etc.

Je website is van enorm belang voor je (online) bedrijf. 
Zorg voor een website met een modern design die 
geoptimaliseerd voor de eindgebruiker. 

Denk aan: Vertel over wie je bent, wat je doet  
en hoe je dat doet en wat je onderscheidt

Je website is nooit af, eigenlijk begint het werk pas als 
hij online staat. Je wilt de website steeds beter maken. 
Steeds aantrekkelijker. Dat hij steeds beter aansluit  
bij de wensen van de bezoekers. 

Denk aan: Analyseren, optimaliseren, nieuwe content 
en onderhoud

De snelste manier om aan meer leads te komen.  
Bouw aan een online zakelijke relatie met  
je ideale doelgroep.

Denk aan: Een gratis webinar, E-book  
en korte online challenge

Ontdek het moderne pad naar meer leads, deals  
en fans. Zorg voor een effectieve marketingfunnel.

Denk aan: Email marketing, facebook marketing  
en retargeting

In drie fases meer online groei.
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Launch Boost Grow
De visuele presentatie van jouw onderneming is 
erg belangrijk. Bouw aan sterke basis van je online 
bedrijf door jouw ideale doelgroep aan te spreken 
op een manier die goed bij hen overkomt. 

Een website is méér dan alleen een online  
visitekaartje. Het is de basis van je (online)  
business. Een website moet er niet alleen goed 
uitzien, het moet ook zijn doelen nastreven.  
Word gezien als autoriteit binnen jouw markt.

Tijd voor de volgende stap! Meer bezoekers!  
We gebruiken geen magie, maar wel bewezen 
strategieën! Ontdek samen met ons hoe jij de  
inkomsten per klant kunt verhogen door middel 
van slimme up- en cross-selling.

3



Happy Marketing

Happy Funnel

Happy Brand

Happy Moonwalk1. 3. 5.

2. 4. 6.Happy Boost

Happy Website

Je haalt op automatische piloot ideale klanten  
binnen en je hebt een wachtrij aan mensen  
die met je willen werken

Je hebt een volledig geautomatiseerd proces  
om van leads betalende klanten te maken

Alle online & offline visuele uitingen van  
je bedrijf zijn in dezelfde stijl vormgegeven

Je copywriting is consistent over al je online- 
uitingen en resulteert in meer ideale klanten

Je adverteert op Google of op social media

Je straalt autoriteit uit met je website  
in jouw specifieke markt

Je website wordt goed gevonden in Google  
en je haalt regelmatig (elke maand) nieuwe klanten 
binnen via je website

Je behaalt een positieve return on investment  
op je advertenties

Je branding is onderscheidend van de  
concurrentie en spreekt de juiste doelgroep aan

Je copywriting beschrijft perfect de problemen  
van je ideale doelgroep en hoe jij die oplost

Je weet hoe je website presteert en hebt  
een duidelijk stappenplan voor een groeiend  
aantal bezoekers

Je hebt een website die jouw maandelijks  
leads oplevert

Je adverteert op Google of op social media

Je hebt een gratis weggever op je website

Je hebt een logo dat zich goed aanpast  
op verschillende soorten grootte en hebt  
een eigen visuele stijl

Je kent je doelgroep en haar problemen

Als je website down is (mag sowieso niet gebeuren) 
staat hij binnen max. 10 minuten weer online via  
een back-up

Je hebt een website die past bij je branding  
en die goed vindbaar is

Nog niet begonnen

Nog niet begonnen

Nog niet begonnen

Nog niet begonnen

Nog niet begonnen

Nog niet begonnen
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Tijd voor actie!

Gebruik je eigen rapportcijfers om de grafiek op de volgende blz. in te vullen > 

Tip! Hou de volgorde aan die wij gebruiken voor het implementeren van onze methodes, om zo tot het meeste 
succes te komen. Werk eerst aan de basis van je bedrijf. Kom je er niet uit? Bekijk even onze introductie video  
of neem contact met ons op via de laatste slide.
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Happy Moonwalk Happy Brand

Happy W
ebsite

Happy BoostHappy Funnel

Happy M
arketing

Launch
De visuele presentatie van  
jouw onderneming.

Boost
Je website is van essentieel belang voor  
het succes van jouw online business. 

Grow
Tijd voor de volgende stap:  
meer bezoekers!

Disrupt the 
status quo
Dit is waar onze passie ligt bij  
HappyDigital. Mensen en merken  
helpen om dingen anders aan te pakken 
en de markt te verstoren. De status 
quo positief te beïnvloeden. We vinden 
nieuwe oplossingen door zowel de  
aannames van onze klanten als onze 
eigen aannames over een product,  
een doelgroep en wat mogelijk is uit  
te dagen.

Dit is onze blueprint voor online  
excellentie. Volg het stappenplan  
en dan wensen we je veel succes met 
de groei van je bedrijf!

Be Bold, Be Different, Be Happy!
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Be bold, be different, be happy!

Tijd voor een scherpe 
blik van een specialist
De HappyDigital website analyse verzamelt concrete 

tips van onze web experts over jouw website. Heb je 

het idee dat je website niet optimaal functioneert?

Klik op onderstaande knop en plan een gratis website  

analyse in, samen met een van onze experts. 

Geen verkooppraatje, gewoon een relaxte kennismaking 

waarin we kijken hoe we jou verder kunnen helpen bij  

het verbeteren van je website en online kanalen.

Ik wil een gratis Website Analyse!

https://www.happydigital.nl/belafspraak
Nog een kleine notitie:

We maken een gericht stappenplan op basis van  

jouw Website GPS. Het werkblad wat we zullen  

volgen is alvast op de volgende bladzijde te vinden.

https://www.happydigital.nl/belafspraak


Project 1: 

Project 2: 

Project 3: 

Stappenplan

Maak hier een stappenplan op basis van je Website GPS.  

Hulp nodig? Plan een gesprek in (bekijk de vorige pagina).

Aangeven welke projecten de meeste prioriteit hebben  

en waar je aan gaat werken:

Doel Hoe ga ik dit bereiken?

De komende 3 maanden werk ik aan de volgende 3 projecten:

= WEINIG PRIORITEIT = VEEL PRIORITEIT
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Be bold,  
be different,  

be happy!

Website GPS  2021  ∙  HappyDigital


