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Doel van deze 

sessie
 Wie zijn je (potentiele) klanten / websitebezoekers ?

 Wat zijn hun problemen?

 Wat is jouw unieke meerwaarde?

 Wat is het voordeel voor jouw klanten om met jou samen te werken?

 Wat is jouw online strategie?



 Online voor oriëntatie – informatie over producten, diensten 

en organisatie

 Online voor relatiebinding – je wilt bezoekers binden aan jouw 

merk. Relevante content? Social media?

 Online voor leadgeneratie – verleid de bezoeker tot actie

 Online sales – het genereren van online verkopen is het 

hoofddoel van jouw website





Er was eens….



Een onbekende 

bezoeker



Als ondernemer 

willen wij uniek 

zijn in wat wij 

doen



Maar op onze website 

zeggen wij vaak 

hetzelfde als onze 

concurrenten





80% van 

Nederlanders 

gebruikt 

mobiel
65% gebruikt net zo vaak de smartphone als de computer 

en percentage blijft stijgen.

Bron: Consumerbarometer.com





A good story is 

half the battle!





Wat is het doel 

van jullie 

website?



Wie is jullie 

doelklant?



Klantgericht 

communiceren



“
The customer and your brand.

Love at first sight!



Welke tools 

gebruiken jullie om je 

website / webshop te 

optimaliseren?



Tips!



Zoekmachine stel 

je vragen



Op de website 

krijg je 

antwoorden



Mensen lezen niet op je 

website, ze scannen



Place your screenshot here

De 

zoekbalk
Gebruik de zoekbalk constant en op de juiste plek

op je website!



Place your screenshot here

Filter zoek

resultaten
Customize je zoekresultaten op basis van verwacht-

Ingen target audience!



Place your screenshot here

Zet 

bezoekers 

aan tot 

actie!

Upgrade je website met de tool GetSiteControl om 

bezoekers aan te sporen tot actie!



1

Leer van data

Insights maken je succesvol! Het gaat niet om de feiten, maar om de 

inzichten die je eruit haalt. Trek conclusies op basis van data.



2

Verrijk het leven 

van mensen

Hoe raakt jouw product of dienst het leven van mensen? 



3

Ga voor zo groot 

mogelijke impact

Doe een paar dingen heel goed, in plaats van hele teveel maar een 

beetje!



4

Wat kun je doen 

om bezoekers op 

je website te 

houden?

Zorg dat het meest waardevolle dat je te bieden hebt meteen 

zichtbaar is!



5

Wist je dat 

bezoekers afhaken 

bij laadtijd van 

meer dan 2-3 sec?

Hoe snel is jouw website/webwinkel? Test het zelf!



Zo maak je 

scanbare pagina’s

 Zorg ervoor dat je titels duidelijk aangeven waarover het stuk tekst gaat

 Gebruik in je titels woorden, waar je klanten naar op zoek zijn

 Maak gebruik van tussentitels die je inhoud breken. Een grote lap tekst is niet scanbaar!

 Mak gebruik van een bullitlist bij een opsomming

 Zet de essentie van de alinea in de eerste zin van die alinea

 Zorg dat alle titels op de pagina de pagina samenvatten



Customer 

journey mapping



Jouw focus richt zich vaak op eigen 

funnel!

 Analytics

 Usability tests

 Search information

 Bounce rates

 A/B testing

 Visitors

 Conversion



Krijg meer gevoel 

met je klanten 

door met ze te 

praten!



Conversie



Maak van een 

onbekende 

bezoeker een 

geïdentificeerde 

lead 



Handige tools 

voor speedtest
 Webpagetest.org

 Pingdom tools

 Google Pagespeed insights



De kracht van 

remarketing

De voordelen van remarketing & remarketing strategie



Meer 

websitebezoekers? 

Slimme tools om content doelgerichter te promoten!



Vragen?

Bedankt!

Je kunt mij vinden of connecten via @mark_gieben & www.linkedin.com/in/markgieben & 

mark@socialbrander.nl & +31 (0)6-33 083 106


