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 De 7 Meest Gemaakte Fouten in een Website 
 Verlaag Kosten en Verhoog je Omzet met deze Tips 

 Boek  hier  jouw gratis consult 

 ➔  Vindbaarheid  : leer over een goede structuur in je  website voor organische groei 
 en een  verbeterde vindbaarheid 

 ➔  Strategie  : hoe geef je jouw website een duidelijk  doel en kan je dit inzetten voor 
 een  hogere kwaliteit leads 

 ➔  Continue verbetering  : stilstand is achteruitgang:  update je website  en blijf 
 voorop lopen in jouw branche 

 ➔  Online uitstraling  :  hoe maak je jouw website representatief  ;  je website is hét 
 middel om een goede eerste indruk achter te laten 

https://calendly.com/maurice-rubrix/intro-call


 Dit Helpt Jou In 2023 Een Voorsprong Te Pakken Op 
 De Concurrent... 

 Hoe de groei van jouw website eruit kan zien na het uitvoeren van deze tips 

 Een Onepage Website: Quick Fix Leadkannon Of Killing Voor Je Conversie? 
 Waarom een uitgebreide website met stabiele structuur meer ruimte biedt voor groei. 

 Strategie En Doelstelling Voor Meer En Betere Leads 
 Jouw gewenste klant heeft een naam, hobby’s en een baan. Bestudeer je klant om te 
 weten waar zij op aan gaan. 

 Blijf Up To Date En Verlaag Je Kosten 
 Besparen op hosting en onderhoud is niet het beste idee. Hier is waar jouw beveiliging 
 tenminste aan moet voldoen. 

 Eén Team, Eén Taak: Je Website Als Drijvende Kracht Achter Je Team 
 Een goede website levert meer op dan alleen technische verbeteringen. 

 Data Als Drijvende Factor Voor Verbetering 
 Welke data kan je verzamelen en wat kan je ermee? Leer hoe data je business kan 
 laten ontploffen. 

 Redesign Je Website En Vergroot Je Winst 
 Het design van je website beïnvloedt de keuzes van de bezoeker. 

 Denk Aan Alle Devices: Mobile First 
 Meer dan de helft van de bezoekers bekijken de mobiele versie. Optimaliseer en win. 



 Track Record - Rubrix 
 Voordat je dit document van voor tot achteren doorspit, vertel ik je wie wij zijn en wat we 
 doen. 

 Nico (links) en Maurice (rechts) 

 Gestart in maart 2020 vanuit café’s en deelkantoren door heel Europa, nu werkzaam 
 vanuit “Rubrix HQ” op ons kantoor in Woerden. Hier realiseren we maatwerk websites, 
 webshops en webapplicaties, inmiddels voor meer dan 40 verschillende bedrijven  . 

 Onze resultaten: 

 ●  40+ bedrijven geholpen met het uitdenken en ontwikkelen van een website met 

 heldere strategie 

 ●  Een investeringsplatform ontwikkeld met meer dan 10k gebruikers 

 ●  Verschillende webshops ontwikkeld 

 ●  Klanten krijgen structureel meer leads binnen via weggevers 

 ●  Langlopende relaties en terugkerende klanten 

 ●  Een gemiddelde beoordeling van 9,4/10 



 Voor Wie Is Deze Info? 

 ●  B2B bedrijven 
 ●  Bedrijven die hun eerste indruk willen verbeteren 
 ●  Bedrijven die van hun website een leadkanon willen maken maar niet weten 

 waar ze moeten beginnen 
 ●  Ondernemers die een website willen die voor hen werkt, zodat zij zich kunnen 

 focussen op waar ze goed in zijn 
 ●  Bedrijven die het verbeteren van hun website eindeloos aan het uitstellen zijn 
 ●  Bedrijven met een trage of onvindbare website 

 Grote kans dat je de man op het plaatje de afgelopen jaren tegen bent gekomen. De 
 markt staat bol van de guru’s die je precies vertellen met welke wind je mee moet 
 waaien. 

 Wat we in deze doc NIET gaan doen, is focussen op trends en shortcuts naar succes. 

 Wel behandelen we  7 van de meest gemaakte fouten en  de bewezen manier om dit 
 te verbeteren. 

 Wat je in 2023 nodig hebt is een goede online strategie, een brand die past bij waar 
 jouw bedrijf voor staat en een helder plaatje van jouw ideale klant. Iets wat centraal 
 staat in dit verhaal is je website. 



 Dit Houdt Ondernemers Tegen 

 Na met een groot aantal ondernemers samen te hebben gewerkt, weet ik waar de 
 pijnpunten liggen: 

 ➔  Druk met van alles, geen tijd voor een website 

 ➔  Geen personeel om de marketing op te pakken 

 ➔  Managen van allerlei andere zaken tijdens corona jaren 

 ➔  Vooruitschuiven en uitstellen, de website krijgt geen prioriteit 

 ➔  Het ligt bij een agency maar er gebeurt niks 

 ➔  Overtuiging dat het veel kost en weinig oplevert 

 ➔  De website is niet nodig voor het binnenhalen van klanten 

 ➔  Data wordt verzameld, maar wat kunnen we ermee 

 Winnende situatie: 

 ➔  Een heldere strategie met een duidelijk doel 

 ➔  Meer leads van een hoge kwaliteit 

 ➔  Website als onderdeel in je sales funnel 

 ➔  Sterke online presentatie & een goede eerste indruk 

 ➔  Mogelijkheid om door te ontwikkelen zonder hoge kosten te maken 

 ➔  Design wat eruit springt, uniek is en uitstraalt waar jouw bedrijf voor staat 

 ➔  Een partij die meedenkt, de leiding neemt en weet waar zij mee bezig zijn 

 ➔  Geautomatiseerd contact met bezoekers 

 ➔  Weggevers voor het verzamelen van leads 



 Een Onepage Website: Quick Fix -Leadkanon of 
 Killing Voor Je Conversie? 

 Toegegeven: er is geen simpel antwoord op deze vraag. Het hangt er namelijk helemaal 
 vanaf waarvoor je een onepager zou gebruiken. 

 Een onepage website kan werken 
 Onepage websites zijn echt niet altijd slecht, in tegendeel zelfs. Het kan een hele goede 
 oplossing zijn voor startende ondernemers, zzp’ers, coaches en iedereen die nog niet 
 de mogelijkheid heeft om een goed uitgedachte brand op te zetten. 

 Een uitgebreide website biedt meer ruimte voor groei 
 Als je ambitie is om je bedrijf op te schalen en je hebt succesvol de eerste stappen 
 ondernomen om je bedrijf draaiende te krijgen, dan is het een hele logische vervolgstap 
 om je website serieus aan te pakken. Hoewel het hebben van een onepage website 
 voordelen biedt (handig te gebruiken als landingspage voor advertenties of als 
 onderdeel in je salesfunnel), heeft het ook directe nadelen. 



 Organische Groei Door Goede Content 

 Screenshot met groeiresultaten van een Rubrix klant: focus op organische groei kan veel opleveren. 

 Organische groei bereik je door meer bezoekers op je website te krijgen die via een 
 zoekopdracht bij jou terecht zijn gekomen. En die komen er alleen als jouw website 
 vindbaar is. Hoe vindbaar jouw website is, wordt bepaald door de zoekmachine zelf. 
 Omdat 95% van het zoekverkeer via Google gaat, gebruiken we Google in dit document 
 als voorbeeld. 



 Relevante content bepaalt jouw vindbaarheid 
 Google rangschikt websites op basis van een aantal dingen. Eén van die dingen is 
 relevantie. Om ervoor te zorgen dat jouw website het eerste resultaat is voor relevant 
 publiek, is het belangrijk dat de  content op jouw  site specifiek is  . Je voelt ‘m al 
 aankomen: als je alle informatie over jouw bedrijf op één pagina hebt staan, is de 
 content op die pagina niet erg specifiek. En niet specifiek kan betekenen dat het gezien 
 wordt als niet relevant. Het is in dat geval dus een beter idee om zoveel mogelijk 
 content te verzamelen, om deze vervolgens onder te verdelen in verschillende pagina’s. 

 De autoriteit van je domein 
 Ook hecht Google waarde aan de autoriteit van jouw domein. Je domeinnaam, oftewel 
 het adres van je website, kun je op een aantal manieren versterken.  Het is belangrijk 
 dat je website een goede paginastructuur heeft  , geen  “broken links” heeft, up-to-date is 
 en een duidelijk menu heeft. Ook is het aantal pagina’s en de hoeveelheid content een 
 belangrijke graadmeter. Hoe meer content jouw website heeft over relevante 
 onderwerpen, hoe meer autoriteit. Dat is ook een van de redenen dat veel bedrijven 
 inzetten het publiceren op blogs en kennisartikelen op hun website. 

 Branding Wekt Vertrouwen 

 Voor mij is de grootste reden om van een onepager over te stappen op een volwaardige 
 website, de indruk die je achterlaat bij je bezoekers. 

 Vertrouwen 
 Een goed georganiseerde website wekt  vertrouwen en  herkenning  bij bezoekers. De 
 kans is klein dat ze je hele website doorklikken om tot op de letter te lezen wat je doet, 
 maar het feit dat je ze de mogelijkheid geeft zorgt ervoor dat een stukje argwaan wordt 
 weggenomen. 

 Een onepager voelt als reclame 
 Mensen zijn onepagers simpelweg niet echt gewend, behalve wanneer ze erop landen 
 via een advertentie. En dat is nou juist niet de associatie die je wilt hebben bij je 
 bedrijfswebsite. 

 Branding beïnvloedt de prestaties van jouw website 
 Website branding is de uitstraling, het gevoel en de toon die je op jouw site overbrengt. 
 Hierdoor kunnen mensen  kennismaken met wie jij bent  en wat je doet. Branding is 
 daarom cruciaal op jouw website. Het toont karakter en helpt vaak om de juiste eerste 
 indruk te maken. Als de branding van jouw website afwijkt, of als er geen strategie voor 
 is, kan dit van invloed zijn op de prestaties van de website. 



 Persoonlijke Info Zorgt Voor Relatie 

 Parasociale relatie 
 Een relatief nieuwe situatie die veel voorkomt bij influencers: parasociale interacties. 
 Een  parasociale interactie  komt voort uit een  parasociale  relatie:  persoon X heeft door 
 het consumeren van content een relatie opgebouwd met een bekend persoon, die niet 
 van het bestaan van persoon X afweet. 

 Geef bezoekers de kans om jou te leren kennen 
 Door veel “persoonlijke” informatie over je bedrijf te delen, geef je jouw bezoekers de 
 kans om  een band met je op te bouwen  . En natuurlijk,  we zijn niet op zoek naar een 
 parasociale relatie met de klant, maar toch is het zinvol om het trucje een klein beetje 
 toe te passen.  Hoe beter een bezoeker jouw bedrijf  denkt te kennen, hoe eerder ze met 
 jou willen werken. 

 Heb jij een over ons pagina? Kunnen bezoekers de mens achter de organisatie zien? 
 Kunnen ze jou leren kennen, voordat jullie contact hebben gehad? 

 Dit is een cruciaal element in branding en perfect toe te passen op je website. En om 
 die reden, kan het voor jouw bedrijf tijd zijn om over te stappen op een volwaardige 
 website. Eentje die de ziel van het bedrijf uitlicht. 



 Lead -> Klant In 7 Stappen: Strategie En 
 Doelstelling Voor Meer En Betere Leads 
 Niet schrikken, maar wanneer je een website met een duidelijk doel wilt, kan het zijn dat 
 je helemaal opnieuw moet beginnen. Een goede website start met het uitdenken en 
 uittekenen van het doel. Niet geheel onbelangrijk: hoe stel je een doel? En hoe vertaal 
 je dit naar een website? 

 Buyer persona 
 First things first. Wie wil je bereiken? Je zult vast globaal weten wie er tot jouw 
 doelgroep behoren en wat je voor hen kunt betekenen. Of misschien weet je het zelfs 
 tot in de puntjes. Dat zou goed van pas komen bij het creeëren van jouw buyer persona. 

 Een buyer persona is de  visualisering van jouw typische  klant  . Iemand uit jouw 
 doelgroep, wat voor persoon is dat? Wat is de persoonlijke info, voor wat voor soort 
 bedrijf werkt de persoon? Het klinkt misschien overdreven, maar door jouw doelgroep 
 als persoon neer te zetten, heb je iemand om aan te spreken. 

 Door je website aan te passen aan je buyer persona, kun je jouw bezoekers  directer en 
 beter informeren  . Je wilt dat jouw content het juiste  kennisniveau heeft, je wilt dat jouw 
 headliners de juiste problemen aankaarten en dat je een goede oplossing schetst voor 
 een realistische situatie. 



 Stuur Je Klant Aan Op Conversie 

 Aan bezoekers op je website heb je niets, als ze uiteindelijk vertrekken zonder actie te 
 ondernemen. 

 Bedenk wanneer je welke informatie toont 
 Zorg ervoor dat jouw bezoekers het juiste pad bewandelen op jouw website. Zie het als 
 een supermarkt, waar je volgens een voorgesteld pas heel tactisch langs alle producten 
 komt die je eventueel nodig zou kunnen hebben. Heb je in pad 1 product X in je mandje 
 gegooid? Dan kom je in pad 2 langs product Y, wat toevallig een perfecte aanvulling is 
 op product X. 

 Customer journey 
 Bedenk hoe een klant door jouw website klikt  . Je zou  direct vanaf de opening van je 
 website door kunnen linken naar je tarievenpagina, maar wil je direct de tarieven tonen, 
 zonder je klant ook maar enigszins van je product of dienst overtuigd te hebben? Een 
 logischer pad zou zijn om eerst de probleemsituatie van je klant te omschrijven, om 
 vervolgens aan te tonen dat jij met dienst X of product Y dit probleem kunt verhelpen. 

 Trek de bezoeker over de streep 
 Twijfelt de klant na het zien van de tarieven?  Trek  ze over de streep met een actie  , 
 korting of een gratis weggever zoals een proefperiode. Ook beloften als niet goed, geld 
 terug kunnen een manier zijn om jouw klant over te laten gaan tot actie. 

 Zelf een customer journey maken 
 Jouw voordeel: we leven in de 21e eeuw. Het internet staat vol met talloze voorbeelden 
 van hoe je een perfecte customer journey opzet. 

 Dit artikel  legt stap voor stap uit hoe je aan de  slag kunt gaan met het opzetten van 
 jouw customer journey. 

 Vragen bij het maken van een customer journey 

 ➔  Motivaties  : Wat de klant denkt en voelt bij elke stap. 

 ➔  Acties  : wat de klant doet tijdens elke stap. 

 ➔  Pijnpunten  : problemen, frustraties of wrijvingen die  elke stap kan veroorzaken. 

 ➔  Touchpoints  : alle manieren waarop een klant tijdens  elke stap contact kan 
 maken met jouw site of bedrijf. 

 ➔  Suggesties  : inzicht in hoe elke stap kan worden gewijzigd  om de ervaring van 
 de klant te verbeteren. 

https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/how-to-make-customer-journey-map-with-template/


 Lead -> Klant In 7 Stappen 

 E  r zijn gemiddeld 7 contactpunten nodig om een lead  om te toveren in een klant  . In dit 
 topic kijken we naar hoe je je website in kunt zetten als middel om zoveel mogelijk 
 contactpunten te creëren. 

 Als de lead eenmaal op je website is, dan wil je zorgen dat dit niet de laatste interactie 
 is die de lead met jou heeft. Zoals eerder gezegd helpt een goede customer journey 
 met het aansturen op conversie. Hier zijn nog een aantal manieren waarop jij 
 contactpunten creëert. 

 Een proces met 7 contactmomenten die wij voor een klant hebben opgezet 



 Weggever 
 Voorbeeld: je bent een boekhouder en helpt bedrijven met hun belastingaangifte. Er zijn 
 veel ondernemers die naar deze dienst op zoek zijn, maar hoe overtuig je deze 
 ondernemer van jouw kwaliteit? Met alle kennis die je hebt, maak je een checklist 
 waarmee ondernemers eenvoudig kunnen controleren of hun belastingaangifte aan alle 
 punten voldoet. Je biedt deze checklist gratis aan op jouw website, waar bezoekers de 
 checklist in hun mailbox krijgen  na het achterlaten  van hun e-mailadres  . 

 Eerst leveren, dan vragen 
 Het downloaden van de checklist is kosteloos dus  de  drempel is laag  . Je kunt je lead in 
 het document  overtuigen van de kennis die je hebt  en als de klant niet op zoek is naar 
 een checklist om het zelf te doen, dan kunnen ze alsnog direct contact opnemen. De 
 truc is, je hebt de lead eerst waarde geleverd en je hebt een reden om nog eens contact 
 op te nemen. “Hey, ik zag dat je het document hebt gedownload. Wat vond je ervan? 
 Zin om eens te bellen om te kijken of we jouw situatie kunnen verbeteren?” 

 Verzamel gegevens 
 Belangrijk is dat je mailadressen van leads verzamelt. Stel je voor dat een lead jouw 
 weggever al gedownload heeft, maar destijds niet geïnteresseerd was om direct over te 
 gaan tot actie. Doordat je het mailadres in handen hebt, kun je een  nieuw 
 contactmoment creëren  . Denk aan een speciale actie,  het delen van een update of een 
 nieuwe gratis weggever. 

 Voorbeeld follow up 
 Hier een voorbeeld van een mail die je kunt sturen naar je leads lijst: 

 ➔  “Hey, het is inmiddels een tijdje geleden dat we contact hebben gehad. Tijdens 
 het schrijven van mijn laatste artikel moest ik aan je denken. Volgens mij is de 
 info in dit artikel perfect toepasbaar op jouw situatie. Kijk er eens naar als je tijd 
 hebt, wie weet kan het je helpen!” 

 Op deze manier heb je op een laagdrempelige, niet opdringerige wijze weer een 
 contactpunt met een lead gecreëerd. 



 Blijf Up To Date En Verlaag Je Kosten 

 Investeren in goede hosting, beveiliging en goed onderhoud hoeft niet veel geld te 
 kosten. Ga voor een webbouwer die meer doet dan alleen het bouwen van je site. Veel 
 webbouwers bieden een onderhoudsovereenkomst. Voor een x bedrag per maand 
 zorgen zij ervoor dat jouw website geüpdatet is, de software werkt, en jij je geen zorgen 
 hoeft te maken over de laatste wordpress versie. 

 Hieraan moet onderhoud voldoen 
 Kies een webbouwer die voor jouw site kan zorgen en ervoor zorgt dat je site over 3 
 jaar niet in zijn  geheel vervangen  hoeft te worden.  Als je een 
 onderhoudsovereenkomst aangaat, zorg er dan voor dat deze dingen hieronder vallen: 

 ➔  Hosting van je website  . Belangrijk: snelle hosting.  Bij voorkeur door bij een 
 partij die beschikt over een eigen cloudserver. 

 ➔  Dagelijkse back up  s, zodat je altijd een recente versie  van jouw website terug 
 kunt zetten, mochten dingen onverhoopt fout gaan. 

 ➔  Onderhoud aan de software en updaten van de plug ins  .  Kies een partij die 
 ervaring heeft met jouw CMS (bijvoorbeeld WordPress), zodat zij weten wanneer 
 een update nodig is en hoe zij deze moeten installeren. 



 ➔  Vraag na of  bugfixing  bij de overeenkomst hoort. Het kan zijn dat dit erbuiten 
 valt. Het oplossen van bugs is soms iets waar uren werk in gaat zitten en dat kan 
 aardig in de papieren lopen. 

 Een website is als een auto 
 Het werkt bij een website net zoals bij een auto. Er is soms onderhoud nodig en als je 
 dit uitstelt, is de kans groot dat je later voor  hogere  kosten  komt te staan. De online 
 wereld verandert razendsnel, wanneer jij je website 3 jaar lang laat verstoffen en daarna 
 iets wilt aanpassen, is de kans groot dat het aanpassen van simpele elementen bijna 
 net zoveel tijd en geld kost als het bouwen van een geheel nieuwe website. Neem het 
 onderhoud van je website dus serieus. 

 1 Team, 1 Taak: Je Website Als Drijvende Kracht 
 Achter Je Team 

 Je website is het uithangbord van je bedrijf. Het is het eerste resultaat als mensen 
 Googlen naar je bedrijf (als je website gevonden wordt tenminste). Een goede website 
 is niet alleen bevorderlijk voor je business. Ook psychologisch kan het hebben van een 
 goede website een enorme opsteker zijn. 

 Een goede website brengt rust 
 Als mensen zoeken naar jouw bedrijf, dan wil je iets hebben  om trots op te zijn  toch? Je 
 wilt dat mensen zien dat je het serieus neemt, dat je je zaken op orde hebt en dat je 
 investeert in de toekomst. Een goede website betekent een betere eerste indruk. 
 Mensen vormen aannames op basis van jouw site. En een aanname die ik doe, is dat jij 
 geeft om wat mensen van jou en jouw bedrijf vinden. 



 Je website als houvast 
 Het belang van je website gaat verder dan alleen je eigen trots. Het draagt bij aan de 
 totale online aanwezigheid van je bedrijf en het zorgt ervoor dat je medewerkers ook 
 iets hebben om naar te verwijzen.  Je website is een  plek waar je meer kwijt kunt over 
 de normen en waarden van je bedrijf  , het is een plek  waar je vragen kunt 
 beantwoorden, zodat je personeel mensen zonder twijfel kan doorverwijzen naar je 
 website. 

 Klantenservice 
 Een goede website kan een tool zijn voor je klantenservice. Zo kunnen ze de site 
 gebruiken om aan te tonen dat bepaalde dingen volgens protocol gaan en zij niet 
 verantwoordelijk zijn voor de situatie van de klant. Het  verhoogt het zelfvertrouwen 
 onder je personeel. 

 Je werknemers nemen hun functie serieus 
 Dit is slechts een van de vele concrete voorbeelden als het gaat over de correlatie 
 tussen het hebben van een goede website en het “hart voor de zaak” van de 
 medewerker.  Je werknemers nemen hun functie uiterst  serieus en willen graag dat 
 anderen zien dat zij voor een gerespecteerd bedrijf werken  . Kortom, zorg ervoor dat 
 jij trots kunt zijn op wat er online over je bedrijf te vinden is. En neem hier zelf de leiding 
 in. 

 Data Als Drijvende Factor Voor Verbetering 
 Weet wat je meet 
 Data verzamelen is belangrijk, maar data op de juiste manier interpreteren is minstens 
 zo belangrijk. De vliegtuigen van de British Royal Army kwamen in de tweede 
 wereldoorlog vaak vol kogelgaten terug. Elke schade aan de vliegtuigen werd 
 geregistreerd en de meest geraakte plekken werden versterkt. Maar, vliegtuigen die, 
 ondanks dat ze geraakt zijn, terugkomen, zijn dus niet op cruciale plekken geraakt. Het 
 versterken van de geraakte plekken heeft dus helemaal geen zin. 



 Moraal van het verhaal: data verzamelen heeft alleen zin als je weet wat je meet en wat 
 je ermee kunt. Verzamelen om het verzamelen heeft geen enkele zin. Net zoals de 
 ingenieurs verspeel je dan veel tijd, geld en energie aan iets wat geen enkel resultaat 
 gaat opleveren. 

 Maar, hoe kom je er dan achter wat je wel moet meten? En hoe moet het? En het 
 belangrijkste: wat levert het op? 

 Website optimalisatie 
 Data verzamelen begint met het weten waarom je het verzamelt en waarvoor je het 
 gaat gebruiken. In de wereld van webdevelopment draait het verzamelen van data vaak 
 om het optimaliseren van je website. 

 Wanneer je gebruikersdata trackt via bijvoorbeeld Google Analytics, krijg je inzicht in 
 hoeveel bezoekers jouw website trekt en welke pagina’s zij bezoeken.  Schrijf eerst op 
 wat je wilt weten  . Ben je benieuwd naar het totale  aantal bezoekers, ben je benieuwd 
 hoe ze op jouw website terecht zijn gekomen, of wil je A/B tests draaien? 

 Verder is het belangrijk dat je de data juist interpreteert. Als je een pagina hebt waarop 
 bezoekers gemiddeld 3 minuten actief zijn, wat een lange tijd is, dan zou je kunnen 
 zeggen dat het voor bezoekers een interessante pagina is. Stel nou dat er geen 
 conversie uit volgt, dan zou je kunnen concluderen dat er iets mist op deze pagina. Je 
 kunt de pagina dan verbeteren door het toevoegen van een contactformulier, of door 
 een andere call to action toe te voegen. 

 Leadgeneratie 
 Het verzamelen van gebruikersgegevens is natuurlijk bij uitstek geschikt voor 
 leadgeneratie. Met een  Facebook pixel of Linkedin  Tag  kun je automatisch gegevens 
 verzamelen van mensen die op jouw website zijn geweest. 

 Doordat je de gegevens van deze mensen hebt verzameld, kun je nu advertenties 
 maken op Linkedin en Facebook en deze speciaal targeten op mensen die jouw 
 website bezocht hebben. Dit zorgt ervoor dat je niet vermogens over de balk smijt om 
 vervolgens mensen te bereiken die  nog nooit van je  gehoord hebben  en niet 
 geïnteresseerd zijn. Met programma’s als Leadinfo of Leadfeeder kun je tracken welke 
 bedrijven jouw website hebben bezocht. In deze programma’s vind je meer informatie 
 over de bezoeker en krijg je de contactgegevens. 

 Demografische informatie 
 Google Analytics verzamelt de demografische gegevens van bezoekers. Je kunt dus 
 zien wat de verhouding man/vrouw is, in welke leeftijdscategorie ze vallen en waar ze 
 vandaan komen. Het verzamelen van deze informatie geeft je inzicht in de achtergrond 
 van jouw bezoekers en kan je helpen met het uitdenken van je  Buyer Persona  . 



 Redesign Je Website En Vergroot Je Winst 

 Ken je het gezegde: "Beoordeel een boek nooit op zijn kaft”? Mooi levensmotto hoor, 
 maar het is niet echt een accurate beschrijving van menselijk gedrag online. 

 Eerste indruk 
 Een oordeel is snel gevormd en dat oordeel heeft een grote impact. Gebruikers hebben 
 maar 50 milliseconden (ja, dat is 0,05 seconden) nodig om een mening te vormen over 
 je website? Het is het verschil tussen op jouw website blijven,  of snel doorklikken naar 
 de website van je concurrent  … 

 De cijfers 
 Een goed webdesign wekt  vertrouwen  in je bedrijf.  Onderzoek van Stanford naar de 
 geloofwaardigheid van websites toont aan dat  75% van  de gebruikers een oordeel velt 
 over de geloofwaardigheid van een bedrijf op basis van het design van hun website. 

 Als je dat combineert met het feit dat 85% van de B2B-klanten eerst online zoekt 
 voordat ze een aankoop doen, is de eerste indruk van je website enorm belangrijk. Hoe 
 je website eruit ziet, heeft direct invloed  of een  bezoeker verandert in een lead  . Nog een 
 kleine statistiek: we weten al dat 75% van de bezoekers je geloofwaardigheid 
 beoordeelt op basis van het design. Maar, als je het hebt over een totale eerste indruk 
 (dus zonder direct oordeel over betrouwbaarheid), dan is  94% van dat eerste oordeel 
 gebaseerd op het design  . 

 Vergroot de tevredenheid van je klanten 
 Positieve eerste indrukken leiden tot een grotere klanttevredenheid. Echt waar, de 
 eerste indruk die een bezoeker krijgt, heeft invloed op toekomstige interacties met jouw 
 bedrijf. Je krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk, onthoud dat. Maak je 
 online uitstraling een prioriteit! 



 $60k/m winst naar $100k/m winst dankzij redesign 

 Dit voorbeeld gaat over een SaaS bedrijf dat een tool heeft ontwikkeld voor SEO 
 professionals om meerdere artikelen tegelijkertijd te kunnen bewerken. Het bedrijf 
 maakte een jaarlijkse winst van in de 7 cijfers, maar dit ging al sinds 2015 met  10-15% 
 per jaar achteruit  . Een redesign van zijn website  zorgde ervoor dat, na jaren van 
 daling, zijn winst omhoog schoot. 

 Door het aanpassen van het design van de website, is de winst per maand van $60k 
 naar $100k gegaan 



 Analyseer je huidige situatie 
 Alles start met een analyse van de huidige situatie. Wat is het gedrag van de bezoekers 
 nu? Waar klikken ze op? Een handige tool om dit laatste in kaart te brengen is  Hotjar  . 
 Hiermee krijg je een  heatmap met alle clicks die bezoekers  doen op jouw website  . Zo 
 heb je visueel in kaart tot waar bezoekers scrollen, waar ze stil blijven staan en wat hun 
 aandacht trekt. 

 Analytics 
 Daarnaast wil je alle bezoekersdata uit Google Analytics verzamelen, zodat je de 
 voortgang kunt tracken. Als je deze data hebt opgeslagen, ga je verder met het 
 designen van een nieuwe gewenste situatie. Aan de hand van je customer journey 
 natuurlijk. 

 Wireframe je website 
 Je start met het maken van een wireframe. Dit is het skelet van de website. 

 Voorbeeld van een wireframe 



 Nadat je een wireframe hebt omgezet in een design, ga je de site bouwen. Na livegang 
 stopt het proces niet. De truc om je design te optimaliseren? Testen. 

 A/B-test en verhoog conversie 

 Een populaire vorm van testen, is de A/B test. Hierbij toon je een deel van de bezoekers 
 website variant A en het andere deel van de bezoekers variant B. Door het verzamelen 
 van data kun je achterhalen  welke variant het meeste  conversie oplevert  , wat de 
 gemiddelde tijd is die een bezoeker op de pagina spendeert en welk gedrag men 
 vertoond op de pagina. Het is belangrijk om te blijven testen, totdat je de gewenste 
 situatie hebt bereikt. 

 Een handige tool voor A/B testing is  Google Optimize  . 

 Denk aan alle devices: mobile first 

 De cijfers liegen niet. Dit is hét moment om in te zetten op goed mobiel design. 
 Waarom? Nou, omdat inmiddels meer dan 50% van de bezoekers bestaat uit mobiel 
 verkeer. 

 Mobile First Content 
 Google rankt websites sinds een tijdje op basis van Mobile First Content. Dat betekent 
 dat  Google je positie niet langer bepaalt op basis  van je desktop pagina  , maar op 
 de mobiele versie. Gebruiksvriendelijkheid, snelheid en leesbaarheid van jouw website 
 op een mobiel (ook nog eens met verschillende beeldschermen) moet dus echt prioriteit 
 zijn in het design van je website. 

 Je hebt niet altijd een laptop in je broekzak 
 Nog een aantal redenen waarom je een goed werkende mobiele website moet hebben: 
 je hebt niet op ieder moment een laptop of pc tot je beschikking. Wat als jouw klant je 
 website doorstuurt naar een collega, die toevallig de beslissingen maakt en op dat 
 moment je website opent op mobiel? Wat voor eerste indruk laat dit achter? 

 Als je écht een goede online presentatie wilt hebben, dan is je website altijd goed. Op 
 elk moment, op elk device. 

 UI/UX design 
 Het scherm van een telefoon is een stuk kleiner dan het scherm van een desktop. Dit is 
 iets waar je in je design rekening mee moet houden. Je kunt minder informatie naast 
 elkaar tonen, waardoor een mobiel design de content veelal onder elkaar plaatst. 
 Belangrijk is om na te denken over de volgorde waarin je content wilt tonen. 

https://optimize.google.com/optimize/home/


 Door goed na te denken over de plaatsing van je content en call to actions, kun je 
 bijvoorbeeld het verzamelen van data gemakkelijker maken. Als je op een desktop 
 pagina een contactformulier in beeld hebt, kan deze op mobiel wegvallen. Een goede 
 oplossing is dan om op de mobiele versie een button te plaatsen, waarmee je 
 automatisch wordt doorgestuurd naar het contactformulier, zodat je niet hoeft te 
 scrollen. 



 Dit Zijn Jouw Opties 

 1.  Je kunt proberen om dit zelf uit te voeren. 
 2.  Haal de boeken erbij, plak wat YouTube-video's en een cursus of twee aan 

 elkaar. 
 3.  Je kunt je marketingafdeling aan het werk zetten. 

 OF...  Werk met ons samen en laat ons je helpen aan  een sterke online strategie en 
 krachtige website. 

 Als je dit leest, ben je waarschijnlijk een ondernemer. 

 Na verloop van tijd kun je het waarschijnlijk zelf uitvogelen. De vraag is, wil je dat? 

 Samenwerken met ons stelt je in staat om gebruik te maken van jarenlange ervaring in 
 design, webdevelopment en online strategie. Je zult jaren van leercurve, veel tijd, geld 
 en hoofdpijn besparen en het professioneel laten uitvoeren. 

 Boek jouw gratis consult 
 Na het doornemen van dit document is de kans groot dat je vragen wilt stellen. Als je al 
 je vragen beantwoord wilt hebben en toe bent aan specifieke tips,  plan dan hier jouw 
 gratis consult:  https://calendly.com/maurice-rubrix/intro-call 

https://calendly.com/maurice-rubrix/intro-call

