
De Gouden tip
voor je website

Pas dit aan op je site en scoor direct nieuwe leads

2 0 2 0  F I R S T  F U N N E L  E D I T I O N

WAT MAAKT NU HET VERSCHIL? 

Jouw bedrijf gaat echt niet van de ene op de
andere dag keihard knallen als jij je website
vernieuwt. Sterker nog, je hébt al een nieuwe
website laten maken en je merkt er he-le-maal
niks van! Herken je dat? En baal je des te harder
omdat je wekenlang – of zelfs maanden – bezig
bent geweest om nu toch echt een goede, mooie
website neer te zetten? 

En waarom zou je dat willen?

Stel dat jouw

website zich wél

zou onderscheiden

van de rest?

 
 



Dit kan bijna altijd beter:

Verbeter je vindbaarheid
Zorg voor doorstroom
Let op de details
Benut je bewijskracht
Strooi met je charme

1.
2.
3.
4.
5.

 

HET PROBLEEM IS NIET JOUW INZET 

Het probleem is dat jouw website waarschijnlijk niet
prikkelend genoeg is voor de bezoeker. Ze komen
er wel… maar ze gaan ook weer weg. Want jouw site
is net zo mooi en lief en aardig als die van alle
anderen… 
 
Dus als we dát nu eens oplossen….
 

Of de mooie fotografie of je logo...



TIP 1

 
 
 

VERBETER JE VINDBAARHEID 

Door op een logische manier vindbaar te zijn
zonder uitgebreid in de SEO te hoeven duiken. 
 
Zorg dat mensen je kunnen vinden op de meest
logische zoektermen voor iedereen die al iets
over jou, of je bedrijf, of je product, gehoord
heeft. 
 
Waarop zouden mensen logischerwijs kunnen
googelen? Op fysio + plaatsnaam? Op alleen
jouw achternaam of je voornaam met je soort
bedrijf: Johan-Dirk, installatiebedrijf?
 
En ben je dan ook vindbaar onder 'installateur'.
En als je 'beauty en zo' heet, ben je dan ook
vindbaar als schoonheidssalon? Creatieve
bedrijfsnamen zijn geweldig voor je ego, maar
funest voor je vindbaarheid. Zorg dus dat je dat
achter de schermen oplost. 
 

Als je klanten wilt tenminste... 



ZORG VOOR DOORSTROOM 

Op internet willen mensen snél. Ze zoeken
snelwegen en shortcuts naar precies die
bestemming die zij in hun hoofd hebben. 
 
Voor de ene bezoeker is dat iets bekijken,
informatie dus. Een ander wil direct kopen, want
die is eerder al eens bij jou geweest. 
 
Verwacht nooit en te nimmer dat die mensen het
wel snappen hoe ze door jouw website moeten
surfen. Of nog erger: dat ze er wel achter komen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nee, zorg voor een heldere route. Een snelweg
voor de snelle rijders, leuke suggesties voor de
toeristische bezoeker, verlichting boven de
plekken die extra aandacht mogen hebben en
informatieborden op de plekken die je verwacht. 
 
En check of je menubalk logisch is ingedeeld en
dat je pagina’s namen hebben die misschien niet
supersexy zijn, maar wel meteen duidelijk

Want van wachten wordt niemand blij...
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LET OP DE DETAILS 

Of je nu een website hebt láten bouwen of dat je
deze zelf bouwt: er zijn van die standaard dingen
die geen prioriteit hebben en die juist zo’n gemis
zijn als ze ontbreken. 
 
Daar kom je pas achter als je site live is, en vaak heb
je dan geen zin om er (weer) tijd en geld in te steken
om het aan te vullen. Zonde! 
 
Bedenk vooraf wat je doet met je social media. Met
je blogartikelen of je projectnieuws. 
Of je ergens een opt-in nodig hebt, en zoja wáár. 
En of je een leuke aanbieding doet en of je die dan
op een aparte pagina zet of juist bovenaan op
home. 
 
De structuur van je complete pakket pagina’s is
minstens zo belangrijk als de structuur per aparte
pagina! 
 

Dingen die je pas mist als ze ontbreken

TIP 3

 
 
 



BENUT JE BEWIJSKRACHT

Maar zorg je er ook voor dat je die testimonial
hergebruikt? 

Kopieer je de goede aanbeveling vanuit LinkedIn
naar je website? 

Gebruik je een klantbeoordelingstool waarmee je
ook je rapportcijfer of je aantal sterren kan tonen
op je homepage? 

Natúúrlijk vraag jij je tevreden klanten om een
referentie of testimonial. 
 

 

 

 
En weet jij welke vier supervragen je kunt stellen
aan die tevreden klanten om de meest
geloofwaardige en aanstekelijke verhalen op je
website te krijgen?
 
 Sociaal bewijs van andere klanten is het krachtigste
wapen dat je hebt, maar de meeste bedrijven halen
er lang niet uit wat er in zit. Aanpakken dus! 
 

Niets is zo goed als een tevreden klant

TIP 4

 
 
 



STROOI MET CHARME

Kun jij prima schrijven, is de spelling ook geen
probleem maar ben je wel ‘een tikje formeel’?
 
Mmmm. 
 
Grote kans dat je webteksten dan gortdroog zijn.
Niet omdat je niet kunt schrijven. Maar wel
omdat je weet dat de hele wereld mee leest, of je
halve bedrijf met hun aanhang. 
 
De oplossing: schrijf  alsof je tegen je klant práát.
Zorg dat je titels hebt die vragen oproepen,
prikkelen. Maak tussenkoppen die het makkelijk
maken om informatie terug te vinden. ‘Hoe werkt
het’ in plaats van dat suffe ‘werkwijze’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wedden dat je toekomstige klanten gaan zeggen
dat je zo’n fijne website had? 

Ja, óók de mannelijke ondernemers! 

TIP 5

 
 
 



Dit was het

De vijf gouden tips voor je website
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WIL JE MEER?  

Ik help je als je vastloopt met de opzet van je
nieuwe structuur. Als je niet zelf wilt  schrijven. Of
als je juist wel zelf wilt schrijven, maar je weet niet
HOE. Ik werk 1:1, heb een online programma en
geef regelmatig live workshops, al dan niet in
samenwerking met andere marketingexperts. 
 
Ik mail je morgen nog even, oke?
 

Ik ben Meta Groot Antink van Tekst met Pit

www.tekstmetpit.

nl 

 
 


