
10 checks 
voor elke website

Annika Rettig - Clickhorse Marketing



Annika Rettig PaardenTech

Marketing

Marketing  & 
Evenementen

MSc Business 
Administration

BSc Dier- en 
Veehouderij

Online 
marketeer

Online 
marketing 
coördinator

Docent 
Marketing

Projectmanager DigitalEigenaar Clickhorse MarketingOndernemersclub



Waarom website 
performance?

Presenter
Presentation Notes
meer en meer websites, 



1,7 miljard
En het worden er alleen maar meer

https://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/


Presenter
Presentation Notes
Veel meer kanalen die onze aandacht eisen, attention spam van 7 seconden, goudvis 



“Don’t make me 
think”

Vanzelf sprekende websites
Steve Krug



Good designed websites aren’t 
important just because they look good, 

but because they also sell better.



Je website is nooit af
Er moet constant aan gewerkt worden



Check 1
5 second check





5 second test 

● Je laat je website zien 
● 5 seconden wachten 
● Wat viel je op? 
● Wat kon je doen op de pagina? 
● Waar staat het bedrijf voor? 
● Homepage, salespage, formulier
● Zo min mogelijk vooraf vertellen
● Real life of online uitvoeren 

Wat zag jij?

Usability hub 
Five second test 

Tool Tip



Check 2
Usability check



A user interface is like a joke, 
you shouldn’t have to 

explain it





Usability check

● Kijk hoe users de website gebruiken
○ Heatmaps 
○ Scroll depth
○ Mouse movement
○ Recordings 
○ Funnels
○ Do it yourself usability test

● Wat werkt/ wat werkt niet 

Crazyegg 
Hotjar, Mouseflow,VWO 

Tool Tip



Check 3
Core page check



Core page check 

● Vind de core pages op je pagina 
○ Schrijf bedrijfsdoelen op 
○ Schrijf gebruikersdoelen op 
○ Vind de overlap van beiden

● Schrijf op per core page
○ binnenkomst
○ core content 
○ uitgaande paden

Tool Tip
Core Model Method 

https://www.frankwatching.com/archive/2019/06/07/website-structuur-core-model/


Check 4
Readibility check



Readiblity check

● Lettertype dat geen moeite vereist
○ Ser if vs. Sans
○ Print (1000 DPI) vs. Web (100 DPI)

● Tekengrootte voor iedereen (16 voor body)
● 50-75 tekens (inclusief spaties) per regel
● 4-5 regels per paragraaf 
● Contrast check 4,5:1 voor normale tekst, 3:1 groote tekst

Contrast checker 
https://contrast-ratio.com/ 

Tool Tip



Check 5
Scanability check



Je websitebezoekers zijn haaien 



20-28%
van de tekst op websites wordt gelezen 



Scanability check 
Gebruik koppen
Gebruik subkoppen

● L ijstjes of bullets

Vetgedrukt en scheefgedrukt 

Niet onderstrepen

6. cijfers laten mensen stoppen

Haal onnodige woorden weg

Guerilla user testing
Usertesting.com 
AB testing
Web analytics 

Tool Tip



Check 6
Banana check



Je websitebezoekers willen bananen 





Banana check

● Knijp je ogen dicht en kijk naar je website
● Iedere pagina heeft een duidelijke banaan 
● Er is maar één banaan per pagina 
● Bananen zijn actief - CALL TO ACTION
● Bananen zijn duidelijk 
● Welke is de belangrijkste banaan?

○ Hoeveel clicks heeft iemand nodig om hier te komen?



Check 7
CRO check



Conversion Rate Optimalisation check

● Wat is je huidige conversion rate?
○ Hoeveel van je bezoekers converteren? 
○ Wat zijn eigenschappen van deze bezoekers? 

■ Bron, Device, Demographics,.... 
● Kan je de conversion rate verhogen door veranderingen? 
● AB testing 

○ op de  
○ op andere onderdelen Google Optimize 

Google Analytics
Google Data Studio 

Tool Tip



Check 8
SEO check



88% 
kijkt niet verder dan pagina 1 op google 



SEO check

● Hoe goed word je gevonden? 
● Wat zijn de volgende stappen

○ Schema.org
○ Robot.txt & Sitemap
○ Keyword analyse 
○ Meta beschrijvingen
○ Link building 
○ Goede en relevante content

● Constant blijven ontwikkelen

Screaming Frog SEO spider
Google Keyword Planner
Google Trends
Answer the public 
Ubersuggest
Yoast SEO
Buzzsumo
Squoosh
Canva 
Spelcheck.nl
SEO site checkup 
https://seositecheckup.com/

Tool Tip

https://seositecheckup.com/


Check 9
site speed check



If everything is under control 
you are not going fast enough!



Site speed check

● 7 seconden aandacht
● Hoe snel is jouw website? 
● Snelheid beïnvloedt SEO
● Snelheid beïnvloedt conversies 

○ Lazy loading 
○ Optimaliseren van beeld
○ Snelle server, Caching, Rendering

● Gebruikerstiming in google analytics
○ Meet tijd tussen start en eindpunt

Google Analytics
Google Page Speed 
https://developers.google.com/
speed/pagespeed/insights/?hl=
nl

Tool Tip

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=nl


Check 10
Mobile check



Mobile responsive check

● Hoeveel van jouw verkeer is mobiel?
● Hoe ziet mijn website er op verschillende devices uit?
● Zijn de buttons goed voor vingers

○ 32 x 32 pixels 

● Is er genoeg witruimte? 
● Zijn de afbeeldingen flexibel? 
● Is de banaan nog duidelijk?

responsivedesignchecker.com

Mobile friendly test 
https://search.google.com/test/
mobile-friendly

Tool Tip

https://search.google.com/test/mobile-friendly


De 10 checks voor elke website
1. 5 second check
2. Usability check
3. Core page check
4. Readibility check
5. Scanability check

6.  Banana check
7.  CRO check
8. SEO check 
9. Pagespeed check
10. Mobile check



Happy checking
www.clickhorse-marketing.com

annika@clickhorse-marketing.com
instagram.com/clickhorsemarketing
facebook.com/clickhorsemarketing
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