
Wie wordt de nieuwe Pieter Zwart? 



Set up for Success - Een webshop 
starten

Zo start je een succesvolle webshop!



Wie is Angelique Hadderingh?
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Set up for Success - Een webshop starten



Concept & Strategie



Product: Wat wil je verkopen? Concept & strategie 

➔ Product
➔ Doelgroep
➔ Concurrenten
➔ USP
➔ Hoe
➔ KVK



Doelgroep: Aan wie ga je verkopen?
Concept & strategie 

➔ Product
➔ Doelgroep
➔ Concurrenten
➔ USP
➔ Hoe
➔ KVK

Competitief Beslist snel en op basis van feiten: Legt snel verbanden, je kunt 
volstaan met korte opsommingen en beknopte informatie.

Spontaan Beslist snel en op basis van gevoel: Vindt maatwerk belangrijk en is erg 
gecharmeerd van service en klantvriendelijkheid. 

Methodisch Beslist langzaam en op basis van feiten: Wil zoveel mogelijk informatie 
verkrijgen. Informatie speelt een grote rol bij het maken van de keuze.

Humanisch Beslist langzaam en op basis van gevoel: Vindt vertrouwen belangrijk 
en hecht veel waarde aan de ervaringen van anderen.



Concurrenten: wie zijn ze?
Concept & strategie 

➔ Product
➔ Doelgroep
➔ Concurrenten
➔ USP
➔ Hoe
➔ KVK



USP: Waarom kiezen ze voor jou?
Een webshop beginnen is geen garantie voor succes: 
klanten komen niet vanzelf naar je toe!

Belangrijk: wat jouw concept onderscheid van 
anderen.

Bijzondere producten met een goed verhaal? Of  
uitstekende service? 

Concept & strategie 

➔ Product
➔ Doelgroep
➔ Concurrenten
➔ USP
➔ Hoe
➔ KVK



Hoe ga je de producten verkopen? 
Alleen via Webshop? Of ook via andere verkoopkanalen?

➔ Verkoopkanalen
➔ Prijsvergelijkers

Concept & strategie 

➔ Product
➔ Doelgroep
➔ Concurrenten
➔ USP
➔ Hoe
➔ KVK



Inschrijven bij de Kamer van Koophandel!



Webdesign & creatie



Software: de basis 
Voor de basis van een webshop zijn de volgende 
zaken onmisbaar:

➔ domeinnaam
➔ webhosting
➔ software

Strategie & Concept

➔ Software
➔ Responsive
➔ Bedankpagina
➔ Usability
➔ Snelheid

Webdesign & creatie



Kant-en-klaar webshoppakket
Je krijgt een complete webshop die je alleen nog maar hoeft te vullen 
met jouw producten.

Voordelen:

➔ direct van start
➔ kosten relatief laag
➔ weinig technische kennis nodig

Nadeel:

➔ lay-out niet erg onderscheidend

Strategie & Concept

➔ Software
➔ Responsive
➔ Bedankpagina
➔ Usability
➔ Snelheid

Webdesign & creatie



Doe-het-zelf webshop
Domeinnaam
De naam van jouw webpagina. Als je een goede domeinnaam hebt 
bedacht moet je checken of deze nog vrij is. (Sidn.nl)

Webhosting
Om een webshop te laten draaien, heb je webhosting nodig: de huur van 
online ruimte waar je al jouw informatie opslaat.

Software
Om zelf een webshop te bouwen heb je een softwarepakket én 
technische kennis nodig, weet dus waar je aan begint. 

Voordeel:
➔  naar eigen smaak inrichten
Nadeel:
➔ veel technische kennis nodig

Strategie & Concept

➔ Software
➔ Responsive
➔ Bedankpagina
➔ Usability
➔ Snelheid

Webdesign & creatie

https://www.sidn.nl/


Responsive webdesign Strategie & Concept

➔ Software
➔ Responsive
➔ Bedankpagina
➔ Usability
➔ Snelheid

Webdesign & creatie





Bedankpagina Strategie & Concept

➔ Software
➔ Responsive
➔ Bedankpagina
➔ Usability
➔ Snelheid

Webdesign & creatie

A. Hadderingh



Usability
Oftewel gebruiksgemak of gebruiksvriendelijkheid is één van de 
belangrijkste uitgangspunten van een webshop. 

Drie belangrijke punten van Usability:

➔ navigatie
➔ kwaliteit van de productpagina’s 
➔ bestelproces

Strategie & Concept

➔ Software
➔ Responsive
➔ Bedankpagina
➔ Usability
➔ Snelheid

Webdesign & creatie



Navigatie



Productpagina





BestelprocesBestelproces



Snelheid website
Een langzame webwinkel is voor veel consumenten 
een reden om direct af te haken.

Strategie & Concept

➔ Software
➔ Responsive
➔ Bedankpagina
➔ Usability
➔ Snelheid

Webdesign & creatie



Logistiek & service



Betaalmethoden
Onderzoek je doelgroep! En zorg voor een 
beveiligde verbinding.

➔ Betaalmethoden
➔ Verzending
➔ Wettelijke 

verplichtingen

Logistiek & service

bron

https://www.thuiswinkel.org/nieuws/2894/aandeel-ideal-bij-online-aankopen-versterkt-afterpay-en-paypal-harde-groeiers


Verzending

➔ drop shipping
➔ leverancier
➔ opslag

Levertijden in de gaten houden!

➔ Betaalmethoden
➔ Verzending
➔ Wettelijke 

verplichtingen

Logistiek & service



Wettelijke verplichtingen

Bied duidelijke informatie op je website:

➔ regels bij koop en verkoop op afstand
➔ wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
➔ bedenktijd bij verkoop
➔ cookies

➔ Betaalmethoden
➔ Verzending
➔ Wettelijke 

verplichtingen

Logistiek & service



Marketing & conversie



Social Media

➔ Social media
➔ SEM
➔ E-mail marketing
➔ Testen

Marketing & conversie
Bouw aan een community



Search Engine Marketing (SEM)

➔ Social media
➔ SEM
➔ E-mail marketing
➔ Testen

Marketing & conversie

SEA

SEO



Search engine Optimalisation (SEO)

➔ Google Keyword planner
➔ Google mijn bedrijf
➔ Google Search Console
➔ unieke content
➔ linkbuilding

➔ Social media
➔ SEM
➔ E-mail marketing
➔ Testen

Marketing & conversie

http://www.google.nl/business
https://www.google.com/webmasters/tools/


Search engine Advertising (SEA)

➔ Social media
➔ SEM
➔ E-mail marketing
➔ Testen

Marketing & conversie



Shopping

Remarketing



E-mail marketing
Verzamel e-mailadressen van je klanten

➔ Social media
➔ SEM
➔ E-mail marketing
➔ Testen

Marketing & conversie



Testen!! 

➔ Social media
➔ SEM
➔ E-mail marketing
➔ Testen

Marketing & conversie➔ Analyseren: Google Analytics
➔ A/B Testen: Google Optimize

http://static.googleusercontent.com/media/www.google.nl/nl/nl/grants/education/Google_Analytics_Training.pdf
https://www.google.com/analytics/optimize/


Meer informatie?

Laat een visitekaartje 
achter! 


