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Inhoud

• Enkele basisprincipes

• Hoe mensen op je website krijgen?

• Do's en don'ts voor een goede website

• Verkooptrucs die ook online werken

• Tijd voor jullie websites en vragen



Deel 1
Basisprincipes



1. Wanneer is je website succesvol?



Bezoekers die iets opleveren!

• Toegang hebben tot je site

• Snappen hoe je site werkt

• Je aanbod begrijpen

• Vlot hun weg vinden binnen de site

• Alle informatie verstaan

• Alle info vinden die ze nodig hebben

• Hun doel vlot bereiken



Typische website



De focus van veel bedrijven?



Doel van usability & conversie 
optimalisatie?



Uiteraard heb je ook bezoekers nodig



www.agconsult.be www.usability-blog.be www.webusability-blog.com www.blog-ergonomieweb.be

2. Focus op het juiste doel!

http://www.agconsult.be/
http://www.usability-blog.be/
http://www.webusability-blog.com/
http://www.blog-ergonomieweb.be/


Doel van jullie websites?

Doel van jullie bezoekers?



Welke versie had de voorkeur van gebruikers?



Mensen komen niet 'zomaar' naar je website



Ze hebben een doel voor ogen. Een taak.



Als ze hun taak kunnen voltooien, zijn ze blij.



Als dat niet vlot lukt, zijn ze ontgoocheld en boos.



Dus: je moet te weten komen wat die mensen komen doen.



• Wie zijn ze?

• Wat willen ze?

• Naar wat zijn ze op zoek?

3. Ken je bezoekers



• Via korte enquêtes
• Wie zijn ze? 
• Waarom komen ze naar je website?
• Wat zijn hun beslissingscriteria?

• Via Google Analytics
• Wat doen ze? 
• Waar haken ze af?
• Welke pagina's zijn een succes?
• Welke worden amper bezocht?

• Door te luisteren
• Telefoon, e-mail, ...
• Welke vragen stellen ze?
• Welke woorden gebruiken ze?
• Hoe kan je hen uiteindelijk overtuigen?

Hoe doe je dat?



Respons tussen 10 en 25%

Bestellen via www.enquete-online.be

Niet stelen. Beschermd idee.

http://www.enquete-online.be/


4. Neem beslissingen op basis van feiten



"Verkoop zoals de klant wil kopen.

Niet zoals jij wil verkopen."



5. Speel in op de toptaken van je bezoekers





About us | News | Research | Advertise with us | Tools | Software | World Wide Search | Blog | Jobs

Welcome to Google
Since 1998 Google is the world leader in 
global web search solutions. Our 
sophisticated bots are crawling over 8 
billion pages. We index those pages with
an algorithm created by our founders
Larry Page and Sergey Brin.

Read more. Much more.

Google hot news
•Google still the biggest.

•Google does not fear Wolfram.

•Six Degrees of Google Search Appliance: 
now searching billions of documents

•Google Launches New, Data-Rich 
Dashboard in Local Business Center

More news

Even more very exciting news

In the picture
On June 5th Google launched an 
even better search.

What's new?

- More pages indexed.

- Improved algorythm.

- Faster results

Read more 

Try the search

Free newsletter

Subscribe now! It's free!

Click here

Discover our tools
• Orkut

• Google Talk.

• Google Docs

• Picasa

• Gmail

• Google Pack

More tools



Focus betekent niet noodzakelijk dat je de rest moet 
schrappen. Je moet het wel verder weg durven steken.





Deel 2
Hoe volk lokken?



1. Adverteer



Niet de scope van deze training

• Google Adwords

• Facebook advertenties

• Remarketing



2. Spreek op je site de taal van je bezoeker



Gebruik de woorden van je publiek













Ja, je moet daar dan aparte 

pagina’s over maken.



Gebruik die woorden op je pagina’s! 

https://www.google.be/#q=busreis+cantabrie

https://www.google.be/#q=busreis+cantabrie


3. Richt je niet alleen tot kopers



Trek potentiële klanten aan

• Mensen bestellen zelden bij 1ste bezoek

• Eerst doen ze een zoektocht

– Surfers in oriëntatiefase

– Mensen die informatie zoeken

 Zorg dat mensen je merk leren kennen!



www.ubersuggest.org

http://www.ubersuggest.org/


4. Je website is geen eiland



Core website

Blog, tips, …

Social media, 
mailings, …

Andere 
websites



Zorg voor interactie tussen de cirkels

Core website

Blog, tips, …

Social media, 
mailings, …

Andere 
websites



Verspreid je boodschap / merk langs # kanalen

• Eigen website

• Social media

• Nieuwsbrief

• Andere websites

– Reclame

– Guestblog



Zorg dat mensen je boodschap / merk delen

• Op je website via social share knoppen

• Op social media door leuke dingen te posten en in interactie te 
gaan

• Vraag klanten via mail of ze iets willen posten

• Door interessante content te creëren

– Promoties, last minutes, ...

– Tips & tricks, checklisten, ...

– Brochure

– Waarom eens geen e-boek maken?



5. Doe iets met die oriënterende bezoekers



Een mailinglijst is goud waard

 Inschrijvingsformulier nieuwsbrief op alle sleutelpagina's
• Homepage

• Blogartikels, tips & tricks, ...

• Acties en promoties

• Bevestigingspagina van formulieren

 Een overlay of uitschuif-pop-up werkt zeer goed

 Tips
• Niet als 'nieuwsbrief' maar 'mis geen enkele promotie'

• Niet als link maar als formulier

• Vraag alleen maar een e-mailadres, eventueel een voornaam







Welk blok zorgt voor 73% meer inschrijvingen?



Deel 3
Do’s en don’ts website



1. Zorg dat alles werkt





2. Zorg dat alle info up-to-date is



3. Bruikbaar op tablets en smartphones

Klassieke pc of laptop maakt plaats voor 
touch schermen van allerlei formaten



Mobile = 22,6% internetverkeer in België



Ruim 1/3de daarvan via smartphones



van alle verkopen op 
Black Friday 

8%

40%

53%

van alle e-commerce 
omzet

van de inkomsten van 
Facebook



www.dockx.be

http://www.dockx.be/


4. Plaats de basisbouwstenen op de juiste plek

Volg de best practices van andere websites 
om je bezoekers niet te verwarren.



Waar staat wat?

• Basisbouwstenen van een website

– Logo (aanklikbaar)

– Link 'Home'

– Zoekfunctie

– Land- en taalkeuze

– Navigatie

– Contactinfo

• Reclame?



Plaats voor 
subnavigatie

In de footer contactinfo en juridische info



5. Inhoudelijk duidelijke navigatie

Je navigatie moet zoals verkeers-
borden duidelijk de weg tonen







Extra tip: geen openklapmenu’s



6. Duidelijke, taakgerichte homepage

Je homepage moet vooral inspelen op wat de bezoeker 
wil. En hem duidelijk maken wat hij moet doen.



Vraag

Als je de website van een Q8, Lukoil, Esso, Shell, … bezoekt, 
waarvoor zou dat dan zijn?















7. Geen carrousels!

Carrousels met verschillende aanbiedingen zijn geen 
goed idee. Puur als slideshow kunnen ze wel.



1ste slide goed voor 80% tot 90% clicks





+ 28% meer kliks



+ 55% meer kliks



3. Val met de deur in huis

Je bezoekers komen niet voor je topbalk
maar voor de inhoud van je pagina.

8. Val met de deur in huis – Geen afleiding







Apple

Amazon





9. Toon beslissingscriteria op keuzepagina's





Inspelen op belangrijkste 
beslissingscriteria





Inspelen op belangrijkste beslissingscriteria

Duidelijke call-to-action

Secundaire call-to-action



10. Maak duidelijk wat mensen moeten
doen 





72,3% meer kliks naar 
een productpagina



13,1% meer kliks naar een model



Extra tips

• Maak op keuzepagina's titels aanklikbaar

• Maak klikzones zo groot mogelijk

• Maak links betekenisvol

Waarvoor kan je bij ons terecht?
 Busdiensten voor bedrijven en scholen
 Kampvervoer
 Busvervoer voor daguitstappen 

(schoolreizen, verenigingen, ...)
 Meerdaagse autocarreizen op maat
 Busvakanties binnen Europa



11. Lange pagina's zijn geen probleem





Tabs zijn niet ideaal

 Mogelijk probleem:
• http://www.meyers.be/productsadv/be-nl/54/detail/item/144/

• http://www.vandammereizen.be/golfstage-marokko

• http://www.omegareizen.be/cubaselfdrive/

 Beter
• http://www.agconsult.com/nl/opleidingen/opleiding-schrijven-voor-

internet/cursus-schrijven-voor-het-web

• http://www.homeaway.co.uk/p438233

http://www.meyers.be/productsadv/be-nl/54/detail/item/144/
http://www.vandammereizen.be/golfstage-marokko
http://www.omegareizen.be/cubaselfdrive/
http://www.agconsult.com/nl/opleidingen/opleiding-schrijven-voor-internet/cursus-schrijven-voor-het-web
http://www.homeaway.co.uk/p438233


12. Bullets en opsommingen zijn zeer effectief





78% meer kliks



13. Leg meteen je belangrijkste troeven op tafel







www.agconsult.be www.usability-blog.be

http://www.agconsult.be/
http://www.usability-blog.be/


www.agconsult.be www.usability-blog.be

Dikke vette actieknop

http://www.agconsult.be/
http://www.usability-blog.be/


14. Goede, mooie en grote foto's 







15. Links is beter dan rechts



Welke versie verkocht 17% meer?



Aandachtsverdeling surfers



217% meer conversie



16. Geen doodlopende straatjes

Elke detailpagina van je website 
moet bezoekers aansporen om 
iets te doen.



Enkele voorbeelden

• Knop of link ‘Bestellen’, ‘Boeken’ of ‘Offerte aanvragen’

• Link naar contactpagina

• Links naar verwante artikels

• Mogelijkheid inschrijven nieuwsbrief

• Download van checklist of e-boek

• Links naar verwante producten

• ...



17. Eén duidelijke call-to-action





Extra tips voor actieknoppen

• Beperk je tot 1 primaire en max. 1 secundaire actie

• Opgelet met social share-knoppen op productpagina's

• Zet je actieknop op een opvallende plaats

• Zorg dat de knop een andere kleur heeft dan het decor

• Maak het opschrift concreet en bevelend







11,9% meer bestellingen





+ 45,9% kliks op 'Offerte aanvragen'

+ 15,6% kliks op 'Testrit aanvragen'



45% meer verkoop



18. Herhaal je call-to-action onderaan





43,8% meer clicks



19. Eenvoudige formulieren

http://www.youtube.com/watch?v=3Sk7cOqB9Dk

http://www.youtube.com/watch?v=3Sk7cOqB9Dk


Aandachtspunten

• Vraag alleen wat je nodig hebt

• Geef duidelijke instructies

• Zeg waarom je iets vraagt

• Duidelijke knoppen



Aha, daarom vragen ze mijn 
e-mailadres



35,4% meer verzonden formulieren





20. Kijk foutmeldingen na



Deel 4
Verkooptrucs die werken



Inhoud

• Plaats de duurste zaken eerst

• Speel in op het kuddegevoel

• Geef getuigenissen

• Creëer tijdsdruk

• Profiteer van schaarste

• Verkoop, zelfs als iets is uitverkocht

• Geef iets weg

• Wek vertrouwen

• Combineer deze tips als een pro!



Da's hier ons 
topmodelleke, 
madammeke!







Iedereen koopt 
dit, madammeke!





12% meer afspraken



80% meer aanvragen



Iedereen is hier 
tevreden van, 
madammeke!







't Zijn de laatste, 
madammeke!







Alleen vandaag 
aan die prijs, 

madammeke!





Alles is weg, maar 
volgende week sta 

ik hier opnieuw, 
madammeke!





Mij kunt ge 
vertrouwen, 

madammeke!



20% meer verkoop





23,2% meer conversie

19,4% meer conversie



En deze 
sleutelhanger 

krijgt ge er gratis 
bij, madammeke!





En als ge dat 
allemaal doet, 

verkoopt ge net zo 
goe als ik!





Beestig bangelijke bonustips



1. Laat ons uw site doorlichten

Doorlichting door echte experts

Concrete tips specifiek voor jouw website

Quick wins & structurele oplossingen

 50% subsidie dankzij KMO-portefeuille

 Speciale actie voor leden en bij bestelling voor 31/12/2014

€1.000 i.p.v. €1.500 excl. btw

= €500 via KMO-portefeuille



2. Lees volgende boeken



3. Lees de vele tips op mijn blog



4. Huur een specialist in!

AGConsult
09 335 22 73
karl.gilis@agconsult.com
www.agconsult.com 
Twitter.com/agconsult

mailto:karl.gilis@agconsult.com
http://www.agconsult.com/
http://www.twitter.com/agconsult

