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Voorwoord 
 
Dit e-book met 9 tips is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld, die je mag 
verwachten van http://www.internetmarketeers.nl 
 
Natuurlijk maken wij ook wel eens fouten en als je er een constateert, dan horen we 
dat graag! 
Via de website kun je alle opmerkingen of ideeën melden! 
 
Verder vind ik het fantastisch als je zo veel mogelijk gebruik maakt van de tips en 
ideeën die je hebt gekregen door het lezen van dit e-book. 
 
Ook mag je dit document verspreiden en de inhoud ervan gebruiken, maar vermeld 
dan wel de bron. 
 
Als je nu al, of na het lezen van de tips wil sparren, of een afspraak wil maken om te 
kijken wat er mogelijk is voor jouw bedrijf, ga dan naar 
http://www.internetmarketeers.nl/afspraak en vul het formulier in. 
 
Natuurlijk kun je ook bellen! Tijdens kantooruren kan dat op 033 – 434 1100 
 
 
 
Tom Zoethout 
 
 
 
Team Internet Marketeers 
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Eerst even dit 
 

Jarenlange ervaring, maar ook het continu bijblijven, studeren, testen, discussiëren 

met deskundigen en investeren, liggen ten grondslag aan dit e-book. 

 

De losse wijze van schrijven is eenvoudig en begrijpelijk maar daarmee is het stuk 

niet minder waardevol, nee sterker nog: Ik zou zeggen waardevoller! 

Ooit heb ik eens gehoord in, ik meen TedEx, dat iemand zei: “Als iemand in staat is 

een moeilijk onderwerp als kernenergie in een boekje eenvoudig uit te leggen aan 

kinderen van 8 jaar oud, dan moet je wel professor zijn! Dan moet je boven de 

materie staan!” 

Nu wil ik niet pretenderen dat ik op het niveau van een professor zit en dat is ook niet 

mijn ambitie. Maar ik sta wel voor 1.000% achter mijn producten. Ik ga ook heel 

graag in gesprek met mensen die ook ideeën hebben of over zaken anders denken 

dan ik doe op internet marketing gebied. Maar hierbij is het wel belangrijk dat die 

mening is gestoeld op eigen ervaringen, want het heeft in de internet wereld weinig 

zin een ander na te praten en te ‘verkondigen wat een ander vindt’. 

 

Ik hoor je haast denken: “Waarom schrijft ‘ie deze opening? Wat moet ik hiermee?” 

Nou, veel! Let op. 

Als je het belangrijk vind voor je bedrijf dat je resultaten behaalt met je website, dus 

gevonden wil worden en dat je wil dat gewenste bezoekers actie nemen op je site, 

dan heb je per definitie te maken met SEO (de afkorting van Search Engine 

Optimisation, ofwel gevonden worden in Google) en Linkbuilding (het zorgen voor 

inkomende links naar jouw website) en Internet Marketing. 

 

Internet cowboys 
En dat werkveld wordt door veel bedrijven en bedrijfjes ‘vervormd’ tot een ware wild 
west rodeo! 

Zaken als: “Wij weten exact hoe de robots van Google werken en precies hoe zij 

zaken waarderen, dus hoe we je op 1 moeten krijgen”. Dat is gewoon onzin! 
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Wel is het zo dat als je heel veel websites heb of beheert voor klanten, je behoorlijk 

veel inzicht krijgt. 

Op basis daarvan kun je conclusies trekken en testen of de conclusies juist zijn. 

 

Dus wees heel kritisch op wat je gelooft en wie je gelooft. 

Dit is ook een van de redenen, waarom wij diverse risicovolle activiteiten op basis 

van No Cure – No Pay uitvoeren! 

Wij houden niet van mooie praatjes, maar van mooie resultaten. 

 

Over mooie praatjes gesproken: Ik heb je 9 tips beloofd. Die ga je zo krijgen! 

Het zijn in de meeste gevallen eigenlijk korte verhalen. Op die manier kan ik heel 

goed duidelijk maken wat ik bedoel en daarna de analogie trekken naar het internet. 

 

Je zult merken dat het bij jouw beter beklijft, je het onderwerp internet misschien wel 

veel leuker gaat vinden en daardoor betere resultaten gaat behalen voor je eigen 

bedrijf via het internet. 

 

En dat is win-win-win! Het is toch fantastisch als ik met een klein verhaaltje ertoe 

bijdraag dat jij beter aansluiting gaat vinden bij je doelgroep online. Zij jou daardoor 

eerder vinden en zien dat jij hun kunt helpen! Zíj geholpen, jíj een klant en ík houd 

misschien klanten over aan jouw feedback en commentaar op deze tips! 

 

Het is mij in ieder geval wat waard als we met z’n allen betere content maken die 

goed aansluit bij informatievragen die we intypen in zoekmachines. 

Dat scheelt veel zoektijd en frustratie. 

 

Veel leesplezier en succes met de toepassing van de tips. 

Maak er een fantastisch internet van! 

 

Tom Zoethout   
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9 Tips Om de aandacht van je 
bezoekers te trekken 
 

0) Content Is King 
Nou! Ik begin al goed. Is dit nu de eerste tip of komen er zo direct nog 9? 

Zie je hoe snel je onduidelijkheid schept? Omdat iedereen maar wat doet, dus ook op 

het internet, loop je daar constant tegenaan. 

 

Nu zeg ik net dat ik je leuke verhaaltjes ga geven en dan begint het zo. Nee, lekker… 

Een ding probeer ik wel altijd te bereiken: dat je het gevoel hebt, dat ik echt tegen je 

praat en soms zelfs ‘luister’ naar wat je denkt! 

Dat is rete-belangrijk! Zeker ook op het internet. Ik noem dat vóórdenken in plaats 

van nádenken. 

 

Zo kom je tot veel betere content die veel beter aansluit bij de informatiebehoefte van 

je doelgroep. 

 

Maar ‘Content Is King’ heeft meerdere dimensies, online: 

1. Google elimineert1 steeds meer websites die veel te weinig content hebben. 

Veel ‘seo-mannetjes’ hebben 1.000-den en nog eens 1.000-den kleine 

websites gemaakt met nonsens, alleen maar bedoeld om verkeer (bezoekers) 

via Google te trekken om ze verder op betaalde advertenties te laten klikken 

en zo flink geld te verdienen. 

Hiermee straffen ze helaas ook goede sites. 

2. Google elimineert steeds meer websites met nutteloze content. Google heeft 

veel kunstmatige intelligentie en kan als het ware ‘lezen’ waar het over gaat 

en of alles wel logisch bij elkaar hoort. 

                                            
1 Verwijdert de site uit de index of zet ze vele pagina’s naar onderen in de 
zoekresultaten. 
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3. Google elimineert websites waar bezoekers heel kort zijn en niets ‘doen’. 

Want als je slechte content tegenkomt, ga je zo weer weg, nietwaar? 

Google stelt dat vast aan de hand van de statistieken van de site. 

4. Google waardeert dus veel en goede content! 

5. Google waardeert het als er veel verschillende vormen van content en media 

zijn op een pagina, blog of website, want dat maakt het voor bezoekers 

aantrekkelijker! Dus beeldmateriaal en video. 

6. Google waardeert je content als anderen dat ook doen. Dus als zij erover 

praten, het delen en comments geven op je site, is dat heel goed. 

7. Google waardeert het als andere relevante websites links hebben naar jouw 

website, maar niet als dit wordt gedaan ‘op de automatische piloot’ en ook 

niet als het gedaan wordt met het doel om beter gevonden te worden. 

Dat is nl. niet in het belang van Google! Google wil inkomsten uit 

advertenties! Als jij dan je geld naar een SEO-buro brengt, dan verdient 

Google daar niets aan… Dus Google zal niet (meer) zeggen dat ze dit 

belangrijk vinden. Maar het is één van de belangrijkste criteria, meten we keer 

op keer! 

 

Ps: Kijk naar dit document. Er zitten géén plaatjes in. Ik hóóp toch dat je doorleest, 

want het wordt echt leuk én relevant, ik beloof het je! 

 

Dus als je wil dat Google jou mee gaat helpen in het vinden van klanten, dan heb je 

content nodig. Zogenaamde ‘Quick fixes’ zijn bijna niet meer mogelijk en als het al zo 

is, dan zijn die maar korte tijd effectief. 

 

Goede content, en nu spreek ik met mijn meer dan 10 jaar ervaring, wordt 

gewaardeerd! Door Google en bezoekers en dat zal altijd zo blijven! 

Er is ook geen enkele logische reden waarom niet!  
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1) Welkom op mijn website 
 
Stel je voor je hebt een afspraak bij Shell op het hoofdkantoor met een nieuwe 

relatie. Jij je beste pak aan en je gaat er naartoe. 

Je komt bij de draaideur en door de ruit zie je al de lange balie waar je naartoe moet. 

Je gaat de draaideur door en loopt naar de balie. 

De dame erachter staat op en zegt: “Welkom bij Shell, wij zijn opgericht in 1839, we 

boren naar olie in 165 landen en hebben 34.500 medewerkers. Daar staat een 

borstbeeld van onze oprichter en daar is een maquette van ons laatste booreiland en 

hier heb ik nog ons glossy magazine….” 

 

Je begrijpt het al, zo doet ze dat niet. Ze zal eerder iets zeggen als:” Goedendag, wat 

kan ik voor u doen?” of “Naar wie bent u op zoek?”. 

 

Kijk nu eens naar je eigen website 
 

Hoe ziet de homepage eruit? Stel je voor iemand komt via een link op je website. Via 

Google of een advertentie of een link op een andere website of Facebook. 

De kans is groot dat die bezoeker jouw bedrijf en je diensten niet kent. 

Hoe zou jij willen dat je ontvangen wordt bij Shell? Hoe zou jij ontvangen willen 

worden op een website van een ander? Hoe wil je dat bezoekers van jouw website 

worden ontvangen en wat wil je dat ze vervolgens gaan doen? 

 

Voorkom ook keuzestress 
 

Je bent vast wel eens bij V&D of de Bijenkorf geweest. Dan loop je naar de roltrap en 

daar staat een gigantisch bord met alles wat ze hebben en waar het ligt. Als je het 

niet direct kunt vinden, ga je direct weg. 

 

Iemand die voor het eerst op je website komt moet eigenlijk zonder te lezen en na te 

denken direct kunnen zeggen wat je bedrijf doet of waar de website voor bedoeld is. 

Kijk dus ook naar je menu. 
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Knoppen als ‘Diensten’, ‘Kwaliteit’, ‘Over ons’. Waarom zou jij op zo’n knop op een 

andere site klikken? Misschien doe je dat inderdaad ook niet. 

Waarom denk je dan dat ze dat op jouw site ook niet doen? 

 

Hierbij hoort de titel van een waardevol internet boek: “Don’t make me think”. 

 

2) Zonder doel kun je niet scoren 
 

Het had een uitspraak van Cruyff kunnen zijn! De meeste websites zijn sites zonder 

doel. Dat is niet omdat ik het zeg want jij bent zelf deskundige in deze. 

Houd ‘t maar eens een tijdje het in de gaten. Je komt in een week op diverse sites. 

Nu heb ik het niet over grote webwinkels, nieuwssites en Facebook bijvoorbeeld, 

maar sites van dienstverlenende bedrijven. 

Vraag je, als je op de website komt af: wat doen ze en wat willen zij van mij? 

 

Laatst werkten we aan een website voor een administratiekantoor. We hadden 

afgesproken dat het prikkelend moest zijn en mensen verleiden tot actie. 

Klikken naar de vervolgpagina en van daaruit contact opnemen. 

Toen de pagina’s stonden was de eerste opmerking “Het is wel commercieel 

geschreven…” 

Inderdaad. Als je niet duidelijk maakt wat jou onderscheidt van concurrenten en 

vervolgens niet vraagt: ”Als dat bij jou past, moet je nu dit doen!”, gebeurt er niets. 

Hoe moet een vreemde begrijpen wat jij van hem of haar wil? 

 

Nu denk je misschien: ”Ja maar, iedere website heeft een doel! Je wilt dat ze bellen 

of een formulier invullen…” 

Precies, dat begrijp ik, maar hoe leid je ze naar dat formulier en is er wel een goede 

reden of aanleiding geweest om naar dat formulier te gaan, laat staan in te vullen? 

 

Miep Miep! 
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Misschien vind je het een flauw voorbeeld, maar toch geef ik ‘m je. 

Het is hetzelfde als die imitaties, vroeger in een kinderprogramma:” Ik ben Bas, ik 

ben 6 jaar en ik doe miep-miep na…. “MIEP MIEP!” 

Met andere woorden op je website: “Wij zijn accountants. We hebben al 20 jaar 

ervaring en doen aangiftes, jaarverslagen en… afspraak is afspraak! Dus, vul het 

formulier in!” 

 

Dat is niet wat ik bedoel met een doel. 

Wat heeft de ander nodig en wat moet ik dus nu geven, zodat er een reden gaat 

ontstaan contact op te nemen? 

 

3) Het Belastingdienst-effect 
 

Je krijgt je voorlopige aanslag binnen en je ziet direct dat er iets niet goed is gegaan 

met de teruggave over die opleiding die je had opgevoerd. 

Je belt de Belasting… 

“Met de Belastingdienst, wat kan ik voor u doen?” 

“Goedemiddag, met Peter Klassen. Ik heb de voorlopige aanslag gehad en er is iets 

misgegaan met de teruggave van een opleiding die ik heb gevolgd, waar ik de kosten 

voor had opgevoerd.” 

“Ogenblikje, ik verbind u even door”….. 

“Met de afdeling Voorlopige Aanslagen, wat kan ik voor u doen?” 

“Goedemiddag, met Peter Klassen. Ik heb de voorlopige aanslag gehad en er is iets 

misgegaan met de teruggave van een opleiding die ik heb gevolgd, waar ik de kosten 

voor had opgevoerd.” 

“Aha… Ik begrijp het. Ja, ik verbind u even door…” 

“Met de Afdeling Verkeerd Ingevulde Belastingaangiften, wat kan ik voor u doen?” 

Al behoorlijk geïrriteerd zegt Peter nu: 

“Goedemiddag, met Peter Klassen. Ik heb de voorlopige aanslag gehad en er is iets 

misgegaan met de teruggave van een opleiding die ik heb gevolgd, waar ik de kosten 

voor had opgevoerd.” 
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“Ok, dat is duidelijk, maar waarom hebben ze u dan doorverbonden met de Afdeling 

Verkeerd Ingevulde Aanslagen? U had moeten zijn bij de Afdeling Gedeclareerde 

Opleidingen…” 

 

Hier gaan dus een aantal zaken mis! Al vanaf het eerste contact was duidelijk waar 

Peter naar op zoek was. Vervolgens werd Peter doorverbonden en het was duidelijk 

dat ze daar niet hadden begrepen waar hij voor kwam. 

En uiteindelijk was het de ‘schuld’ van Peter dat hij nu niet bij de juiste afdeling was. 

 

Websites als de Belastingdienst 
 

Zo gaat het eigenlijk aan de lopende band op websites. 

Stel je zoekt informatie over hoe je de batterijduur van je smartphone kunt verlengen. 

Je zoekt in Google en in de zoekresultaten lees je: ‘… hoe je de gebruiksduur van je 

telefoon kunt verlengen…’. Je denkt: ”Dat zou het kunnen zijn”. Vervolgens kom je 

op een website met 200 mobiele telefoons, maar geen informatie over het verlengen 

van de batterijduur. 

Je ziet nog nèt voor je wegklikt een blokje met iets over ‘Lange batterijduur’. 

Je komt op een pagina met toestellen die een lange batterijduur hebben…. 

Je gaat al met je handje naar het rode vakje met het kruis en je komt met je muis 

langs een knopje die zegt: ’Wil jij weten hoe je de batterijduur van smartphones kunt 

verlengen”.  

Laten we hopen dat daar dan wel de juiste informatie staat! 

 

Samengevat: als je weet waar je bezoeker naar op zoek is, geef dan zo snel mogelijk 

wat hij of zij zoekt. De muis is zó bij die gevreesde rode knop. 

 

Ik weet zeker dat jij onderwerpen weet, waar jouw doelgroep naar op zoek is. 

Ik weet ook zeker dat je nuttige informatie voor ze hebt. Want als je ‘n een op een 

gesprek hebt met een potentiële klant, geef je hem die toch ook. 

Je kunt er voor kiezen die informatie op je website te zetten. Als je dat doet, maak er 

dan een specifieke pagina voor, waar je alleen ingaat op dat probleem of vraagstuk. 



 
 
 
 

 12 

 

Niets meer! Als je antwoord dat je gaf een oplossing of oplossingsrichting bood, dan 

kun je best vragen: “Heb je meer van dergelijke vragen en wil je antwoorden waar je 

wat aan hebt, neem dan even contact op…” 

Eventueel kun je dan een korte opsomming geven van gerelateerde onderwerpen, 

waar je ook informatie over weggeeft. 

 

Maar: “Keep it simple”! 

 

4) Komt een man bij de dokter 
 

Ga ik een potje voetballen met mijn neefje. Per ongeluk geeft hij een schop tegen 

mijn knie… Einde wedstrijd. Na een paar dagen is mijn knie flink dik en pijnlijk en ik 

denk: “Laat ik toch maar even naar de dokter gaan…” 

 

De dokter duwt en trekt. Klopt en voelt en mompelt, terwijl hij een verwijsbriefje 

schrijft: “Ik denk dat het goed is Tom, dat je even naar het ziekenhuis gaat en dat ze 

even wat foto’s maken van je knie.” 

 

Ik naar het ziekenhuis. 

Daar aangekomen zie ik een grote balie en strompel daar naartoe. Ik laat m’n 

verwijsbriefje zien en de man vraagt of ik een ponskaartje heb. Nee, dus. 

Ik kom gelukkig nooit in een ziekenhuis. 

“De balie hier tegenover, daar maken een ponskaartje voor u”. 

Met m’n ponskaartje in de hand sta ik even later weer voor de man. 

“Ah, u moet naar poli 63, linksaf, derde gang links”. 

 

Ik strompel die kant op, ga links af… en vervolgens 3de gang links. 

Kijk ik daar een donkere gang in met dichte deuren en denk: “Ik zit hier niet goed…” 

Ik strompel dus terug naar die balie en leg mijn ervaring uit, maar de man verzekert 

me dat ik daar wel degelijk zou moeten zijn! 
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Zo hebben ze het dus niet geregeld in een ziekenhuis! Als je naar zo’n poli gaat, zie 

je een groot gat in de muur met een balie, waar je je kunt melden. 

Gelukkig staat erboven ‘Hier melden’, want als je met een pijnlijke knie daar aankomt 

en je ziet nog net een lege stoel, dan zou je daar direct gaan zitten en aan het eind 

van de dag zit je er nog… Omdat je je niet had gemeld. 

En als je je daar wilt melden en er zit niemand? Er is een bel, waarbij een bordje 

staat ‘Hier bellen’. En als je daarop drukt, komt er iemand! 

 

Call To Actions 
 

Eigenlijk kun je die bordjes als ‘Hier melden’ en ‘Hier bellen’ precies vergelijken met 

Call To Actions op je website. 

Als je niet vraagt om ergens op te drukken, dan drukt er bijna niemand. 

Hoe kan iemand weten wat er gebeurd als je op die knop duwt bij de poli? 

Dat zou wat zijn voor Banana Split, maar niet in een ziekenhuis en ook niet op een 

zakelijke website. 

 

Samengevat, ik heb geen ervaring met ziekenhuizen en weet niet hoe het werkt. Dus 

je moet me exact vertellen waar ik moet zijn en wat ik moet doen, anders word ik 

doodongelukkig! 

 

Nu weer naar jouw website. Bezoekers die op je website komen en niet weten wie je 

bent en wat je doet en ook niet weten wat je van ze wil, zul je dus moeten helpen! 

Vertel ze precies waar ze heen moeten en wat ze daar kunnen verwachten. Vertel ze 

ook precies wat ze daar moeten doen. 

 

De volgende tip sluit hier trouwens naadloos op aan! 
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5) Alles eindigt met een punt 
 

Normaliter, als je een roman leest, begin je vooraan en lees je pagina voor pagina 

door naar het eind van het boek. Het is lastig ergens in het midden te beginnen 

omdat het dan een poos kan duren voordat je begrijpt waar het allemaal om draait. 

Niet handig. 

 

Een website is anders. Denk niet dat bezoekers precies het pad hebben gelopen, dat 

jij voor ze in gedachten had: “Ze beginnen bij ‘Home’ en dan lezen ze ‘Over ons’ en 

dan willen ze natuurlijk alles weten over ‘Onze diensten’…” 

 

De website is meer als een magazine. Het zijn losse, op zich staande pagina’s. Op 

de cover en inhoudsopgave wordt je getriggerd om naar een specifieke pagina te 

gaan. 

Ook zijn er vaste rubrieken, die een onderdeel van een pagina zijn. 

 

Een groot verschil is dat ik zo’n magazine bewust heb gekocht omdat er informatie in 

staat die ik wìl lezen. Dus als ik dat ene artikel heb gelezen, wil ik wellicht ook nog 

dat andere artikel bekijken. 

 

Op je website werkt dat anders. Even 2 voorbeelden: 

Stel iemand heeft gezocht in Google op ‘hoe houd ik mijn inbox van mijn 

emailaccount schoon’. Stel jij hebt daar een briljante oplossing voor hoe je dat doet! 

Google heeft jouw pagina met die informatie hoog in de zoekresultaten gezet, omdat 

jouw pagina precies het antwoord geeft op die vraag. 

Het 2de voorbeeld is, dat iemand op die pagina is geweest en vervolgens op LinkedIn 

en Facebook heeft gezet dat die pagina op jouw website zo’n geweldige oplossing 

geeft voor dit probleem dat bijna iedereen heeft! 

 

Er komen dus nu mensen die op zoek zijn naar die informatie, landen op deze 

pagina van je website. Dus niet op de homepagina en bekijken die informatie. 

Vervolgens eindigt de pagina met een punt… 
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Je zoekt het maar uit! 
 

Met andere woorden: “Zo, dat was wat ik je wilde vertellen. Zoals je ziet, zitten er nog 

diverse knoppen op deze website en er is een menu , dus kijk maar wat je hier 

verder nog gaat doen…” 

Als je ze niet vertelt wat ze nu moeten doen, zal het merendeel direct weggaan! Dat 

zou je namelijk zelf ook doen. 

Dus bekijk iedere pagina als een pagina waar mensen zouden kunnen landen vanaf 

andere websites. Wat heb je dan voor ze en wat wil jij van hun? 

Kom op! Niet zo bescheiden. Vraag gewoon! Nee had je al. JA kun je nu krijgen! 

 

6) Je ligt in bed en de telefoon gaat 
 

Het is 2 uur ’s nachts. Je ligt in bed te slapen en de telefoon gaat. 

Je schrikt wakker en neemt met je slaperige hoofd op. 

“U spreek met Dokter Fransen van de Intensive Care van het Academisch 

Ziekenhuis. Deze avond is uw vader hier binnengebracht met een acute hartaanval. 

Hij is onderzocht en direct geopereerd. Er zijn 2 omleidingen gemaakt en een stent 

geplaatst. 

Hij is buiten levensgevaar en ligt rustig te slapen op de zaal. 

Er is nu niets aan de hand. Gaat u ook maar weer rustig slapen en bel 

morgenochtend even om te vragen hoe het is…” 

 

Je legt neer. Maar één ding wat je niet kunt is nu weer rustig gaan slapen natuurlijk! 

Maar ja, mensen midden in de nacht gaan bellen, kan ook niet. Er is immers nu geen 

gevaar meer… 

Je staat op en gaat naar de keuken en neemt een glas water om van de schrik te 

bekomen. 

“Acute hartaanval… Hoe kom je daar nu aan?”, denk je. 

Je pakt je tablet en gaat naar Google. 

Je typt in ‘acute hartaanval’. 
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Bij het eerste resultaat staat: ‘Acute hartaanval, hoe kom je daar nu aan?’. 

Je denkt: ”Da’s ook gek, dat was precies wat ik zojuist dacht…” 

Je klikt. Je komt op een pagina en je leest: 

‘Stel je voor. Je ligt in bed. Je slaapt. Het is twee uur ’s nacht en plotseling gaat de 

telefoon. Het is iemand van de Intensive Care en vertelt je dat je vader is opgenomen 

in het ziekenhuis met een acute hartaanval.’ 

Je schrikt! Je roept: ”Dit gaat over mij!” 

Verrast, verbouwereerd en gespannen lees je verder… 

Verderop op de pagina staat: ‘Download hier de belangrijkste 10 stappen die je nu 

moet zetten’. 

 

Vertel mij nou. Wie zou nu NIET deze informatie downloaden? Niemand toch? 

 

Schrijf wat ze willen horen 
 

Met andere woorden: als jij je hebt verplaatst in je doelgroep, wat precies in dit geval 

hun probleem is, is de kans het grootst dat ze die actie, die jij wil, nemen. 

Mensen die dit probleem niet hebben, vinden deze pagina ook niet. 

Mensen met een ‘acute niersteen aanval’ komen alleen op een pagina die hier over 

gaat, terecht. 

 

Ik hoor je al denken: “Ja maar, dan heb ik misschien wel 10 of 20 van dergelijke 

pagina’s nodig!” 

Inderdaad! Maar dan moeten het wel pagina’s zijn, die gaan over problemen of 

behoeften ze écht hebben, dus waar ze écht op zoeken en waarmee je ook kunt 

scoren in Google en op andere plaatsen op het internet. 

Hier zou je hulp bij kunnen gebruiken. Hier zijn wij expert in. 

Dus als het nu het moment voor jou is om hieraan te gaan werken, neem je nu 

contact op. 

 

Zie je hoe ik heb toegewerkt naar deze Call To Action? 

Voel je ook aan, dat het logisch is dat die hier komt? 
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Want stel dat je inderdaad denkt: “Wauw, wat een inzicht! Ik wil ermee aan de slag, 

maar ik weet niet hoe?”, dan laat ik je nu bungelen met jouw behoefte aan informatie 

over jouw vraagstuk over een soort ‘acute hartaanval’. 

Mocht je nu er behoefte aan hebben, maak je dan even een afspraak met me? 

http://www.internetmarketeers.nl/afspraak 

 

7) Hoe hard ga ik eigenlijk? 
 

Je kent dat wel. Word je ergens aangehouden door oom agent. Je doet je raam naar 

beneden en hij zegt:” Weten wij wel hoe hard wij hier reden? En weten wij wel hoe 

hard wij hier mogen rijden?” 

“Sorry agent, nee, ik wist het niet en ik keek ook niet op de meters. Sorry…”. 

 

Als jij gas wil geven met je website is het ook belangrijk dat je weet hoe hard je gaat 

en ook dat je bepaalt hoe hard je wil gaan! 

 

Als je alles hebt ingericht als een Trabant, verwacht dan geen Ferrari resultaten! 

Wat ik hiermee bedoel is, als jij een website hebt met alleen maar informatie over 

jezelf, jouw bedrijf en wat je kunt, is dat de definitie van mij dat dit een Trabant-

website is. 

Heb jij een website die met name gaat over onderwerpen waar jouw doelgroep mee 

zit en antwoorden voor zoekt en jij geeft handreikingen, dan kun je daar veel 

makkelijker ‘Ferrari’ resultaten mee halen. 

 

Het gaat hier niet over de techniek. Al zijn er wel zaken die heel belangrijk zijn voor 

zowel Google als ook de bezoekers van je site. 

 

De 3 allerbelangrijkste zaken zijn deze: 

1. Laadsnelheid van de website 

2. Goede en geoptimaliseerde content en 

3. Inkomende links 
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1. De laadtijd 
 

De laadsnelheid is belangrijk omdat als laden te lang duurt, je alweer hebt weg 

geklikt of terug bent bij Google. Dus voor Google is het niet goed om trage websites 

bovenaan te zetten. 

 

2. Goede en geoptimaliseerde content 
 

Heb jij geen goede content, waar iemand wat aan heeft. Wat moet dan een logische 

reden voor Google zijn om jouw content überhaupt op te nemen? Dat is niet in het 

belang van Google, dus gebeurt het niet. 

 

De content moet goed zijn geoptimaliseerd. Enerzijds voor Google, zodat Google ziet 

waar het over gaat, welke soorten media je gebruikt en hoe lang mensen op de 

pagina blijven. 

 

Ook moet de content goed geoptimaliseerd zijn voor je bezoeker. 

Is het goed opgebouwd, heb je goede koppen, geef je weinig info waar het niet nodig 

is en veel waar het moet? 

 

3. Inkomende links 
 

Inkomende links van andere websites werken als een stem voor jou, zoals bij 

verkiezingen. Nu is het belangrijk dat het goede links zijn van goede websites. Ga 

dus niet met een of ander bedrijfje in zee die “wel even wat links” voor je gaat 

bouwen. 

Dat werkt averechts. Google beschikt over bijzonder veel kunstmatige intelligentie en 

filtert dit eruit en ‘knikkeren’ je website uit de index! 

 

Kijk uit met wie je zaken gaat doen, dus. Wil je hier meer over weten? Dit is een van 

onze expertises!  
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Maar nu even terug naar het onderwerp: Hoe hard ga ik eigenlijk? 

Je moet weten hoeveel bezoekers je op je site krijgt. Ook waar ze op je site zijn 

geweest en op welke knoppen ze drukken! 

Net als in een fysieke winkel. Als er 500 bezoekers zijn op een dag en er gaan er 

maar 10 langs de kassa, dan ga je ook onderzoeken waar het aan ligt. En als er 

10.000 door de winkelstraat lopen en maar 500 komen bij jou naar binnen, ga je dat 

dus ook onderzoeken! 

 

Je website is je beste verkoper! 
 

Besef dat je website je beste verkoper kan zijn. 

24 uur per dag is ‘ie voor je aan het werk! Terwijl je slaapt kunnen ze je leads 

bezorgen! 

 

Je moet dus meten en doelen stellen. En als je content hebt geplaatst op je website 

en een download en misschien ook een formulier, moet je willen weten wat het 

resultaat is van die pagina. 

 

Simpel gezegd: stel 10 formulieren leiden tot 1 klant en ’n klant heeft een 

klantwaarde van 5.000 euro, wil je dan iets meten op de tussenstappen of niet? 

 

Dus zorg dat je weet hoe hard je al gaat. Bepaal hoe hard je zou willen gaan en wat 

je moet doen om dat te bereiken. 

 

Gas erop! 
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8) Irritante vent in de tenniskantine 
 

Je kent ze wel. Komen ze bij je zitten na een potje tennis. Ze geven niks weg en zijn 

vervolgens alleen maar over zichzelf aan het praten. Brrrr…. 

Ze tonen geen enkele interesse in jou. Hoe het met jou gaat en wat je bezig houdt. 

“Wegwezen vent!”, denk je. 

 

En iedere keer zegt ‘ie: “Kom es naar mijn winkel. Prachtig! Mooie spullen. Precies 

wat jij wil hebben!”. En je denkt: “Als ik ‘ns langsga, dan ben ik eindelijk van dat 

gezeur af!” 

 

Op een goede dag ging je naar zijn winkel. Een draaaaak van een zaak. Lelijk! Je 

struikelde over van alles en nog wat. Het lijkt wel ’t Kruidvat! Schreeuwerige borden 

met “HIER, HIER, HIER” en “WIJ KUNNEN ALLES”. En toen nam ‘ie je mee naar zijn 

‘Directiekamer’. Het leek wel of je in een slechte film terecht was gekomen! 

Je vluchtte de winkel uit. 

 

Veel websites zien er precies zo uit! Een stereotypering van een zogenaamde 

‘Sigarenrokende, bretelletrekkende, dikbuikige, hotaine, betweterige, directeur’, die 

het alleen maar heeft over “Wij, wij, wij”… 

 

Een website is eigenlijk een schizofreen ding: aan de ene kant zijn er dingen die je 

over je bedrijf wil vertellen (de IK-kant) en aan de andere kant moet het gaan over 

dingen die je bezoekers willen horen (de JIJ-kant). 

 

Of je nou IBM bent of KPMG, ze zijn niet in jou geïnteresseerd. Echt niet! Ik weet, dat 

doet pijn! Zo zijn mensen dus eigenlijk ook niet in mijn bedrijf geïnteresseerd. 

Maar als ze het gevoel hebben dat jij hun probleem kunt oplossen, dan komt 

vervolgens de interesse in je bedrijf, je expertise, testimonials en dergelijke. 

 

Nu is het de vraag of je over al jouw expertises iets moet aanbieden. Daar kan ik niet 

zo maar een algemeen antwoord op geven. In ieder geval weet ik wel uit ervaring dat 

wat je doet, je goed moet doen. Als je wil, kun je het daarna uitbreiden.  
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9) Bij ons gaat alles via mond tot mond 
 

Als ik bij een nieuwe prospect mijn eerste afspraak heb, dan heb ik natuurlijk ook een 

aantal zaken voorbereid: Ik heb de website bekeken. Soms zelfs een analyse 

gemaakt. Ik kijk of en hoe ze op LinkedIn staan, op FaceBook en op Twitter. 

 

Als de website eigenlijk niet meer is dan een digitale brochure, weet ik al vrijwel 

zeker het antwoord op de volgende vraag: 

 

“Hoe komen jullie aan je leads en klanten?” 

 

Dan is het antwoord altijd iets als: “Nou, via netwerken, mond tot mond reclame en 

advertenties”. “Zelden komt iets binnen via de website.” 

Ja, dank je de koekoek! Als het niet meer is dan een digitale brochure is er voor 

Google geen enkele aanleiding de website te promoten. 

Dus bezoekers van de website, zijn óf klanten óf mensen die het bedrijf al kennen. 

 

Dan wordt het inderdaad hard werken! Want alleen door naar een evenement te 

gaan, kun je weer nieuwe contacten opdoen. En als je daar dan mee bezig bent, zit 

je website langs de kant gewoon niets te doen… 

 

In onze branche wordt niet gezocht via Google 
 

Soms krijg ik dan een verklarend antwoord: “In onze branche wordt niet zo veel via 

het internet gezocht.” “Weet je dat zeker?, want dat zou dan de eerste branche zijn, 

de eerste niche, waar niet gezocht wordt via het internet!”, zeg ik dan. 

“Ja maar, wij hebben een complexe dienst, dus die verkoop je niet via het internet.” 

 

Daar ben ik het helemaal mee eens. We hebben bijzonder veel ervaring met 

bedrijven met complexe diensten en processen, dus voordat je iets kunt verkopen 

moet er eerst flink wat water door de Rijn! 
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Maar juist bij wat complexere zaken kun je veel bereiken met je website. Vaak zijn er 

dan maar weinig concurrenten online, die de moeite nemen nuttige content te geven. 

Die ene, die het wel doet, zal er zeker garen bij spinnen! 

 

En denk eens even aan dit: Stel het kost je 40 uur om 20 pagina’s knotsgoede 

content te maken en dat dit week in week uit 1 lead of contact oplevert. Dan heb je 

dat met 10 netwerk events even NIET bezoeken terug verdient, mocht je al een 

interessant contact uit ieder event kunnen halen. 

 

Doe je zelf een plezier en doe die moeite. Actie wordt beloond! 

 

Nawoord 
 

“Sjonge”, denk je nu wellicht, “Was dat het? Er moet toch meer zijn?” 

Natuurlijk is er meer. Ik heb nog veel meer tips en die ga je ook van me krijgen! Via 

het blog, andere e-boekjes en via andere kanalen. 

Maar let op: Ik kan 40 tips geven. En als er wel 30 van toepassing zijn, kun je wel 

met 30 tegelijk aan de slag? 

Kijk nu eerst eens naar deze tips en waar zie je groot verbeterpotentieel? 

 

Content schrijven kan een lastige opgave voor jou of je bedrijf zijn! 

Je zult er echt even voor moeten gaan zitten of je moet het uitbesteden. Dat is 

overigens in veel gevallen een goede beslissing, maar neem nu niet een 

tekstschrijver, want schrijven voor het internet is echt een ander verhaal dan een 

brochure tekst! 

Je kunt voor vragen of oplossingen op het gebied van content altijd bij ons terecht! Of 

wij kunnen helpen of we koppelen je aan andere experts in ons netwerk. 

 

Heb je veel plezier en voordeel gehad bij dit boekje? 

Laat je reactie achter op deze pagina: 

https://www.facebook.com/internetmarketeers?ref=bookmarks  
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Wil je graag in contact komen? Bel 033 434 1100 of vul even het formulier in op 

http://www.internetmarkteers.nl/afspraak 

 

Ik dank je voor je tijd en aandacht. 

 

Maak er een fantastische dag van! 

 

 

Tom Zoethout 

 

Team Internet Marketeers 


