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Voorwoord
Dit inspirerende en praktische boek is dé gids die je nodig hebt om conversie te
realiseren met jouw website. Ben je op zoek naar contacten, leads en klanten?
Dan is ‘Zo Wordt je Website Je Beste Verkoper’ een musthave. Tom Zoethout,
alias ‘the embodied spirit of Why’, geeft je focus, nieuwe inzichten en no-
nonsense tips die je direct kunt toepassen op je eigen website. Zijn slogan is: ‘Als
het gaat om resultaat.’ Je wordt niet zomaar een autoriteit in de markt, je merk
wereldberoemd maken in Nederland vereist het toepassen van de winnende
strategie.

De kennis die Tom via zijn boek met ons deelt komt voort uit zijn jarenlange
ervaring, onder meer in de corporate wereld bij o.a. KPN. Vanuit deze kennis &
ervaring richtte Tom Internet Marketeers op en helpt hij bedrijven om écht
resultaat te behalen met hun website. Dit doet hij door het bieden van de
volgende diensten: Online marketing, websites, content en consultancy.

Heb je een Diva? Weet je wat je Tonijn is? En heb je het besef dat jouw website
niet van jou is? Na het lezen van dit boek kun je deze vragen met volmondig ‘JA’
beantwoorden en ga je denken vanuit jouw doelgroep.

Veel leesplezier!
Eugène Kuisch
Businesscoach bij U Town
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Inleiding
In 2010 alweer, schreef ik Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper 1.0. De
allereerste versie. Vervolgens zijn er enkele updates geweest, maar nu is het de
tijd voor een complete rewrite: Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper 4.0!

Ik was tot de conclusie gekomen dat ik veel beter een 100% nieuwe versie kon
schrijven. Er is veel veranderd en ik ben veel meer gaan werken met
storytelling. Korte verhaaltjes uit de dagelijkse praktijk, die illustreren wat ik je
wil duidelijk maken. Zo blijf ik weg bij de techniek en is het voor jou
makkelijker te lezen en te onthouden én dus de moraal van de verhalen
daadwerkelijk toe te passen. Sommige van onze klanten, gebruiken de essenties
uit de verhalen iedere keer weer, als ze aan de slag gaan met content voor de
website. Zo houden zij zichzelf scherp om het doel en de doelgroep steeds
centraal te houden.

Dit boek is geschreven voor iedereen die graag zou willen dat de website
daadwerkelijk, aantoonbaar iets gaat bijdragen aan de business. Het is niet
technisch geschreven. Sterker nog, dit boekje is ook prima geschikt voor jou, als
je eigenaar bent van een bedrijf, personeel hebt en je totaal niet bezig houdt met
de site. Het zou er vervolgens toe kunnen leiden dat je ineens wil dat er meer
aandacht wordt geschonken aan de website en relevante Calls To Action
(vragen om de actie van je bezoekers)! Daar hoef je het boekje zelfs niet eens
helemaal voor hebben uitgelezen…
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Het is zo geschreven, dat je het makkelijk in een uurtje of twee, drie volledig kan
uitlezen. Het is al geweldig als je jezelf die tijd gunt omdat ik hoop dat het
impact gaat hebben op wat je wil dat je website voor je bedrijf gaat bereiken. En
dus welke impact je met je website gaat hebben om toekomstige contacten,
leads en klanten te krijgen.

En heb je hulp nodig, dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen.

Tom Zoethout
Internet Marketeers
Nieuwegein

marketing@internetmarketeers.nl
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1. Wat is het doel van je website?

Wat ga je in dit hoofdstuk leren?
 Stel een concreet en haalbaar doel en meetbare subdoelen.

 Gebruik je visie en missie op je website om je passie en drĳfveren te etaleren.

 Blĳf authentiek en dit is geen marketingtruc. Dit gaat over 'Dit is zoals wĳ

zĳn, we kunnen niet anders'.

 Naast feiten en rationele content bereik je meer als je je bezoekers raakt. Dus

dat je meer op gevoel connectie met ze maakt en ze je gaan vertrouwen en

vervolgens met je in contact willen komen.

 Bottom line willen we allemaal hetzelfde met een website. Je wil contacten,

leads en klanten. Je bezoeker wil een oplossing voor zĳn probleem en wil

gerustgesteld worden dat ze bĳ jou aan het juiste adres zĳn.

 Wil je meer resultaten met je website? Dan vereist dat vrĳwel altĳd meer en

betere content. Én die gericht is op een bepaald doel voor jou als ook voor je

bezoeker. En niet te vergeten: goede Call To Actions.

 Net zoals je een fysieke nieuwe verkoper opleidt, zo zul je ook je website

moeten opleiden, als je wil dat ‘ie contacten, leads en klanten voor je gaat

binnenbrengen.
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Bepaal het doel van je website
Je website moet een doel hebben. Waarom heb je anders een website? Dat zou
zinloos zijn, nietwaar? Doelen zijn op zich niet moeilijk te bepalen, maar wat
wel ingewikkelder is, hoe je er achter komt of ze realistisch of haalbaar zijn. En
of je een beeld hebt wat ervoor nodig is om die resultaten te behalen. Maar in
ieder geval: het begint met het bepalen van één of meer doelen die je hebt met je
website. Dat bepaalt namelijk de focuspunten voor je site. Dat kan betrekking
hebben op functionaliteit, type content en misschien ook al wat voor Call To
Action (vragen om de actie van je bezoeker) je nodig hebt in de site. Doelen
kunnen liggen op het gebied van het willen delen van informatie. Ok, maar dat
kan dan nog niet het einddoel zijn, maar wel een prima subdoelstelling. Je kunt
altijd achter een doel de vervolgvraag zetten ”Om wat te bereiken?”. In geval van
informatie delen, dan zou het kunnen dat je graag wil worden erkend als
deskundige of expert. Ok, en wat is dan dáár het doel van? Dan zou kunnen dat
je gevraagd wil worden als adviseur. Laten we even aannemen dat dit het
einddoel is. Begrijp je dat het belangrijk is dat je achter ieder doel je je moet
afvragen wat wil jij ermee bereiken en wat wil je dat je bezoeker of klant ermee
zal gaan bereiken?

Wat kun je doen met je visie, missie en strategie?
Het gaat hier niet zozeer om een uitgebreide verhandeling. Sterker nog, stel je
hebt geen volledig uitgeschreven visie en missie. Tóch kan je hier iets mee op je
website. Ik ben zelfs van mening dat het een belangrijk onderdeel is, waarmee je
je onderscheidt van je concurrenten!

Ik heb hier een hele eenvoudige werkwijze voor:

 Dat is je visie.
 dat te verbeteren, te veranderen en dergelijke? Dat

is je missie.

Wat zie je gebeuren, nu of in de toekomst?
Wat zou je eraan willen doen
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 en waarmee, dat is je strategie. Je website is in
feite ook een onderdeel in die strategie.
En hoe je dat wil gaan bereiken

Als je het voor je website ook op zo’n eenvoudige manier benadert, wordt het
wellicht minder moeilijk voor je om een site te (laten) maken met content en
informatie die niet primair gericht op wat jij wil vertellen, maar op wat de ander
wil horen of weten, om inderdaad die verandering of verbetering te gaan
bereiken.

Visie en missie is misschien nog net iets eenvoudiger dan strategie. Het kan erg
afhankelijk zijn van wat je precies doet en verkoopt, wie de doelgroep is en waar
zij zich bevinden. Mogelijk richt jij je op een bepaalde doelgroep een product of
dienst en is die markt eigenlijk een grote rode oceaan: daar zijn veel
concurrenten en maken elkaar het leven zuur. Je komt er moeilijk tussen, liggen
de verkoopprijzen eigenlijk veel te laag en klanten hebben het voor het
uitkiezen. Je zou eigenlijk op zoek moeten naar de blauwe oceaan. Dus waar
weinig concurrentie is, het eenvoudig is je te pro�leren en te onderscheiden en
wel meer dan voldoende klanten. Wat kan je veranderen aan je propositie, zodat
je in een rustig water terecht komt waar het minder moeilijk is je te
onderscheiden en mensen je makkelijker weten te vinden en eerder en
makkelijker voor jou kunnen kiezen?

Je kunt met name je visie en missie krachtig inzetten op je website om duidelijk
te maken wat precies je bedoelingen zijn. Je passie, je drijfveren. Mensen zijn
hier gevoelig voor.

Zelfs als je een boekhoudkantoor hebt, kun je je onderscheiden van anderen!
Denk na wat jouw bedrijf uniek maakt. Dat is dus niet het opstellen van
jaarrekeningen of het doen van aangiftes, want dat doen al deze bedrijven.
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Zorg dat je authen�ek bent en blijft!
Misschien heb je wel eens gehoord van   van Simon Sinek.
Waar het in feite om gaat bij de Golden Circle is waarom doe je de dingen die je
doet en waarom op deze manier? Dat komt ergens vandaan. Heb je personeel en
zij zijn tevreden? En werken ze graag bij je bedrijf? Waarom is dat? Er kunnen
best oorzaken als het salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden een rol spelen,
maar vaak is het iets anders. Waar het dan ‘m in zit is bijvoorbeeld hoe je met
mensen omgaat. Respect en waardering. Duidelijkheid, schouderklopjes,
aandacht voor natuur en milieu, gezondheid van medewerkers en het belang
van klanten centraal houden.

The Golden Circle

De Golden Circle kan je helpen om hier de authentieke drijfveren voor te
achterhalen.

De Golden Circle bestaat uit 3 ringen, de buitenste ring is de , dan heb je
de  en in het centrum de .

WHAT
HOW WHY

De What gaat over wat doen jullie, wat maken jullie of wat voor diensten lever
je.
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De How  gaat veel meer over het proces, de manier waarop, goed voor het
milieu, het gebruik van top materialen, kwaliteit, snelheid etc. En de Why gaat
over waarom je het doet en wat je drijfveren zijn. Als je echt tot de kern komt,
dan is het bijna als: “we kunnen niet anders, dit is hoe we zijn…”.

Dit is ook iets wat niet ter discussie staat, hier valt niets over te debatteren. Ga
maar na, als ik je vraag: “Wat is je lievelingskleur of lievelingseten?” Dan kun je
daar misschien nog wel iets over uitleggen, maar het is niet mogelijk dat iemand
je met argumenten gaat afbrengen van jouw lievelingskleur of je
lievelingsgerecht enzovoort. Ditzelfde speelt bij de Why. Dit gaat echt over de
kern en daar speelt authenticiteit een centrale rol. Stel voor jouw bedrijf maar
eens een Why op. Zeker na het volgende stukje over de relatie tot het brein,
wordt dat wellicht iets eenvoudiger voor je.

De Golden Circle en het brein

Ja, nu wordt het interessant! Als je je hoofd horizontaal zou doorzagen, dan zie
je eigenlijk ook weer die 3 cirkels: De  is de . Dat is het jongste
brein, hier zit taal, hiermee kun je rekenen, redeneren en dergelijke.

WHAT neocortex

Dan hebben we de  en dat is eigenlijk het . Daar zit met
name gevoel, dus liefde, angst, schaamte, warmte, genegenheid enzovoort.

HOW limbisch systeem
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En dan hebben we de   en dat is in feite het oudste brein, het
  en daar zit met name het instinct. Wegvluchten, alert zijn,

terugtrekken ook als je je hand brandt aan een gloeiend hete pan, aanvallen en
zo meer.

WHY
reptielenbrein

Wat nu het interessante is, leg ik uit aan de hand van de volgende vraag: Ben je
al eens verliefd geweest? Vrijwel iedereen zegt dan ja! Als je daar aan
terugdenkt, was je direct bij het eerste gezicht contact verliefd of kwam dat
later? Met name dat laatste is fascinerend. Er was een moment dat je nog niet
verliefd was en hóp, ineens was je wél verliefd! Maar als je nu onder woorden
moet brengen, wat het was, dat je ineens verliefd werd, dan is dat moeilijk…
Sterker nog, je kán het het niet eens uitleggen, al zou je het willen. Weet je hoe
dat komt? Er zit geen taal in het limbisch systeem, dus het limbisch systeem kan
het niet overbrengen naar je neocortex. Veel keuzes maak je met je gevoel. Later
zal je neocortex er de juiste rationele verklaring bij verzinnen.

Overigens zijn er natuurlijk ook keuzes die wel 100% rationeel zijn, maar dat
zijn er minder dan je wellicht denkt.

Dat is super belangrijk! Ik schakel weer even over naar het internet. Wat we
namelijk zien op vrijwel alle pagina’s van vrijwel alle websites, is dat er alleen
maar rationele informatie op staat. Dat is dus geschreven vanuit het rationele
brein, de neocortex en is dus ook bedoeld voor het rationele brein van de
bezoekers. Maar neemt het rationele brein wel de beslissingen?

Waarom is het zo belangr�k iets van het brein te snappen?
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Nee, uit veel onderzoek is gebleken dat juist het limbisch systeem vrijwel alle
beslissingen neemt. Ga maar na: Als ik je vraag, welke auto zou je het liefste
rijden, dan is het misschien een Ferrari XYZ of een andere gave kar. Maar
rationeel gezien moet je natuurlijk nooit zo’n auto kopen. Ze zijn heel duur, heel
onpraktisch, ga er maar een boodschappen mee doen en reparaties zijn ook niet
te betalen. Maar toch wil je er zo een hebben. Zo zijn er heel veel producten die
je hebt aangeschaft, waarbij je gevoel het heeft aangeschaft en je rationele brein
er het logische verhaal bij verzonnen heeft. Rationaliseren noemen we dat.

En dit doen we de hele dag door! We weten dat het niet gezond is friet met mayo
te eten, maar toch doen we het. En dan zeggen we “af en toe moet dat mogen” of
weet ik wat, dat we dan verzinnen…

Wat kan ik hiermee om van m�n site m�n beste verkoper te maken?
Heel veel! Zorg dat je meer gaat communiceren tegen het limbisch systeem, nu
je weet dat die meestal de beslissingen neemt. Dus communiceer ook mee op de
laag van gevoel. Dat wil niet zeggen dat het niet moet kloppen wat je schrijft,
maar wat ik bedoel is, dat je het limbisch systeem van je lezers, je bezoekers,
gerust moet stellen. Zet de passende sfeer neer en neem zorgen weg en werk aan
het opbouwen van vertrouwen.

Het is niet eens zo ingewikkeld, maar je moet het waarschijnlijk nog wel even
leren hoe je dat doet. Als je gaat lukken, zullen meer mensen voor je gaan vallen,
met je bedrijf in zee willen en dat is waar je naar op zoek bent.
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Het zit ‘m in hoe je de dingen zegt. Voorbeeld: 

… Door de zin over: ,
geeft dat onbewust de lezer het gevoel dat ‘ie niet de enige is. En dat dit bedrijf
wel vaker met dit bijltje heeft gehakt en dat juist doen met mensen in eenzelfde
rol als waar ik in zit. Dus dan wil je als DGA in deze situatie dat webinar wel
volgen. Dit geeft vertrouwen en zou de kans aanzienlijk kunnen verhogen dat
nu een e-mail adres wordt achtergelaten…

Als eigenaar van het bedrijf, gaat
iedereen ervan uit dat jij het wel weet en overal een oplossing voor hebt. Het is
een hele stap om je kwetsbaar op te stellen en je niet het gevoel hebt dat je van je
sokkel valt. Dit is wel wat wij vaak horen als we in gesprek gaan met DGA’s en
directeuren. Hoe je dit kan aanpakken leggen we je uit in een vrijblijvend
webinar. Geef even je e-mailadres, dan dat horen we vaak

Want uiteindelijk gaat het wat mij betreft maar om 3 dingen waar je website je
bij moet kunnen helpen: nieuwe contacten, leads en klanten. Het verkrijgen van
dat e-mailadres is daarin een eerste stap.

�l je ook graag contacten, leads en klanten?
Bottom line is dit waar het altijd op uit komt, daarvoor heb je juist dit bedrijf,
stichting of ander soort organisatie. Je wil contacten, leads en klanten. Dat wil je
dus eigenlijk ook met je website. In ieder geval dat die in dat proces meewerkt.
Als dat het einddoel is, moet in feite alles erop ingericht zijn dat te bereiken. En
dan is het echt bizar als je ziet hoe bedrijven daar uiteindelijk mee omgaan.
Want het eindresultaat daarvan, zie je vervolgens online, op hun website.

Mijn stelling is: Het is bijna onmogelijk om contacten, leads en klanten te
krijgen als je niet bereid bent te investeren in informatie waar ze, je
doelgroepen,  naar op zoek zijn. Daar kom ik later op terug in het verhaal ‘Het is
2 uur ‘s nachts en de telefoon gaat’.
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Vaak vragen nieuwe klanten aan ons een nieuwe website. Dan bekijken we de
huidige website en we zien: alles functioneert. We kunnen van de ene naar de
andere pagina en er staat een formulier en die werkt ook nog. Dus: “Waarom wil
je een nieuwe website?”

Vaak komt er uiteindelijk uit dat een frisse nieuwe uitstraling gewenst is, wat
ander beeldmateriaal en kleuren. “Ah! Een nieuw behangetje!”, denk ik dan.

Dan vertel ik het volgende verhaal: “Stel je hebt een slechte verkoper en je geeft
‘m een hele mooie nieuwe lease auto, denk je dat die dan meer gaat verkopen?”
Dan is het antwoord natuurlijk “Nee. Nee, dat zal zeker niet gebeuren”.

De analogie met de website is dan snel gemaakt. De website is de lease auto en
de content is de verkoper.

Dus als je niet bereid bent te investeren in content, dan gaat die nieuwe website
ook niet veel meer brengen dan de oude website.

Dus wil je meer contacten, leads en klanten via je website? Dan moet je gaan
investeren in content. Hoeveel en hoe doe je dat dan? Ook dat is niet
ingewikkelder dan dat ik je nu ga vertellen.

‘Ik wil een nieuwe website’
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Leidt je beste verkoper op!
Als je een nieuwe verkoper aanneemt dan stuur je ‘m het bedrijf door. “Leer
alles kennen van wat we doen en hoe we het doen”. Hij krijgt misschien nog
bedrijfsopleidingen, verkooptraining en je vertelt hem waar hij op moet letten
als hij op pad gaat. Je vertelt hem in welk geval hij wat moet doen en welke
brochure en zo hij moet geven.

Daarna vertel je hem iets over opvolgen van gesprekken en ga zo maar door.
Herkenbaar allemaal.

Nu je website: “Less is more”, hoor ik nog steeds veel mensen zeggen. Mijn
indruk is dat dit met name is ingegeven door mensen die vormgeving boven
alles hebben staan. Als het maar mooi en strak uitziet.

Nee, leuk als je steeds gebeld wordt de door mensen die je complimenteren met
dat het er allemaal mooi uit ziet. Daar kun je geen brood van eten!

Denk hier eens over na: Als je in een fysiek gesprek 20 minuten nodig hebt om
iets uit te leggen en dan te vragen voor een afspraak, dan zal dat op je website
niet anders zijn, denk je ook niet? Staat er na drie regels algemene tekst en een
rijtje bullets een formulier, vind je het dan niet logisch dat je geen ingevulde
formulieren binnenkrijgt?

Hoe doorbreek je dat nou en hoe kan je het beter doen en ervoor zorgen dat je
website je beste verkoper kan worden, precies dáár gaat dit boekje over.
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2. �e wil je bereiken en wat heb je voor ze?

Wat ga je in dit hoofdstuk leren?
 Kies voor wie je content en call to actions zĳn en voor wie niet. Je wordt

speci�eker. Daarmee voelen sommige mensen zich niet aangesproken, maar

anderen juist des te meer!

 Wie binnen je doelgroep wil je aanspreken? Welke branches of type

bedrĳven? Welke functionaris is dat? Richt daar je content op.

 Deze functionaris in een persoon van vlees en bloed. Wat zĳn kenmerken die

passen bĳ deze persoon. Kruip in zĳn of haar huid en begrĳp de situatie waar

'ie in zit.

 Je leert wat een klantreis is en hoe je kunt aansluiten op de informatievraag

die er in die fase is. Hoe urgent is het en wat heb je nu voor ze?

 Als jĳ bereid bent te investeren in je doelgroep, dan is je doelgroep bereid te

investeren in jou. M.a.w. je vergroot de kans op contactgegevens van je

bezoeker.

 Hoeveel content wil je hebben? Hieraan gekoppeld de vraag: hoeveel digitale

verkopers wil je hebben?

 Je doet heel veel en hebt de neiging alles prominent op de website te zetten.

Je gaat leren kiezen en prioriteiten stellen. Je website krijgt in feite een

duidelijk opdracht van je.
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�e wil je bereiken?
Natuurlijk heb je in eerste instantie de neiging om alles en iedereen te willen
bereiken. Want hoe meer mensen je bereikt, des te groter de kans wordt dat je
doelgroep er ook tussen zit. Louter theoretisch heb je gelijk. Toch is het ten
zeerste aan te bevelen duidelijker te zijn en duidelijk te kiezen voor wie het wel
bedoeld is en daarmee dus ook voor wie niet. Nu is de doelgroep daardoor
wellicht veel kleiner geworden, maar de kans dat zij zich aangesproken voelen
en dus getriggerd zijn, groter. Het gevoel van verlies dat kiezen je geeft, doordat
je mensen gaat missen, daar moet je vanaf stappen. En als je meer individuen of
bedrijven wil bereiken, dan moet je gewoonweg meer speci�eke content maken.

Ik zal daar in het verhaal ‘Het is 2 uur ‘s nachts en de telefoon gaat’ uitgebreid op
terugkomen.

Wat heb je voor ze is dan dus ook speci�ek. Het is niet mogelijk een whitepaper,
ebook of ander stuk interessante informatie aan te bieden dat ook iedereen
interessant zal vinden en dan kan het ook nog afhankelijk zijn waar iemand zich
bevindt in zijn of haar klantreis. Wat een klantreis is, komt aan de orde in dit
hoofdstuk.

We gaan zo als eerste aan de slag met een persona, wat dat is en waarom het
goed is dat als uitgangspunt te gebruiken.

�e is je doelgroep en wie wil je spreken?
Maak een keuze op welke doelgroep of doelgroepen je je wil richten. Stel je richt
je op de industrie, dan zal de website ook qua uitstraling, beeldmateriaal en
onderwerpen hierop aansluiten. Bezoekers hebben direct als eerste indruk dat ze
bij een website zijn aangekomen die betrekking heeft op hun branche.
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Dat is één. Maar dan zijn we er nog niet, want als ik je vraag wie ik binnen het
bedrijf voor je zou moeten bellen, dan heb je een afdeling of misschien wel een
functie of zelf de naam voor me, van wie je aanspreekpunt zou moeten zijn. Dit
is een cruciaal punt! Want als je je vergist, dat je denkt dat zo iemand belast
wordt met een probleem en op zoek gaat naar de oplossing en dat blijkt niet de
juiste te zijn. Dan presenteer je misschien niet juiste informatie en dan gaat er
niets tussen jullie twee gebeuren. Terwijl dat niets zegt over of je daadwerkelijk
zou kunnen helpen het probleem op te lossen.

Dit kan ook gebeuren in een echt gesprek. Heb je wel eens meegemaakt dat je
een gesprek met iemand had en jij had een mooie presentatie voorbereid? Na
enkele slides zegt je gesprekspartner dat je het niet goed begrepen hebt of dat dit
niet is waar ze naar op zoek zijn. Einde oefening.

Als je de functionaris hebt benoemd, ga dan eens kijken via Google op websites,
of je sites en informatie vindt die voor deze persoon belangrijk zou kunnen zijn.
Wat is de toon? Wat wordt verondersteld dat iemand aan basiskennis of
vakjargon heeft? Belangrijk om met jouw content maximaal aan te sluiten bij
wat deze persoon zou verwachten. Het reptielenbrein is dan rustig en het
limbisch systeem voelt zich ook op z’n gemak.
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Is je doelgroep een particulier, leg dan ook de belangrijkste kenmerken vast door
jezelf diverse vragen te stellen als: is het een man of vrouw of andere vorm van
sexuele geaardheid? Is ‘ie alleen, getrouwd? Hoe woont ‘ie? Met mensen? In wat
voor huis of omgeving, plaats of regio? Heeft ‘ie kinderen? Heeft ‘ie gestudeerd
en zo ja wat? Wat is de �nanciële situatie?
Kortom: geef duidelijke, onderscheidende en afgebakende kenmerken weer. Die
kenmerken zijn natuurlijk vooral die, die relevant zijn voor jou, om uiteindelijk
bij jouw product of dienst uit te komen.

Dus, samengevat: Zorg dat je helder hebt op welke doelgroep of doelgroepen je
je wil richten en maak dan een duidelijke keuze voor de functionaris in het
bedrijf. En bij particulieren: wat is voor jouw ideale doelgroep kenmerkend,
waar jouw product of dienst voor bedoeld is.

�e je wil spreken? Een persoon of persona
Een persoon is een mens van vlees en bloed. Een persona is dat in feite ook. Het
is iemand met een naam, bestaande uit een kenmerkend bijvoegelijk naamwoord
en eigen naam, als Bazige Bert of Rommelige Ria. De alliteratie (Onzekere
Onno) helpt bij het voor ogen houden wie je wil aanspreken. Een persona

 je uitschrijven, dat is een handige kapstok om met elkaar helder te hebben
over wie we het hebben en overeenstemming te hebben over wat die
persona nodig heeft.

moet

Richt je je op particulieren?
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De term persona komt eigenlijk uit de ICT. Daar ging het over het proces en de
mensen die werken in het proces. Zo werd op basis van wat zij moesten doen de
gebruikersinterface vormgegeven in een systeem of applicatie. Er werd duidelijk
wat de gebruiker van het systeem voor zijn stukje werk nodig had. Dat moest
het werk makkelijker maken en de kans op fouten reduceren. Er werd ook
rekening gehouden met onder andere het werk- en denkniveau. In feite doen we
dat hier ook, maar we gaan even wat verder, want er is niet echt een proces en
ze besluiten iedere seconde onbewust weer of ze nog even blijven op je site of
dat het tijd is te vertrekken. Als het dan over de kenmerken gaat, zijn die heel
concreet: Is het een man of vrouw, hoe woont en leeft ‘ie? Welke zakelijke
ambities heeft ie? Hoe ziet zijn werkzame leven eruit?

Wat zijn voor jouw als leverancier mogelijke kansen (opportunities), dus waar
kun je je onderscheiden? Óók op de minder harde aspecten.

Hier zie je een voorbeeld van een persona.
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Als je helemaal scherp hebt over wie het gaat, dan komt de vraag: wat heb je dan
voor ze? Is dat louter informatie, kunnen ze iets downloaden, ‘n video bekijken,
een demo? Kortom, wat is van toegevoegde waarde voor deze persona? En heeft
‘ie dat nù nodig?

Wat is hun plaats in de organisatie?
Als je weet welke functie deze persona heeft, heb je ook een beeld van waar ze
zich in de organisatie bevinden. Worden ze opgescheept met de vraag maar is
het eigenlijk hun probleem niet? Dan moet je dus informatie aanbieden die zij
goed kunnen gebruiken om hun meerdere of opdrachtgever goed te kunnen
informeren en dat jij de juiste partij bent om een afspraak mee te maken.

Zij zijn de beslisser of de sponsor? Als een andere persoon of management team
de beslissing gaat nemen, wat moet je dan deze persona aan materiaal aanreiken,
zodat je in ieder geval op de shortlist kan komen? Je kan dat zelfs in je content
benoemen, zodat je persona ziet dat jij zijn of haar positie begrijpt. Dat is echt
super krachtig! Kijk maar als je zelf op zoek bent naar informatie, hoe �jn het
voelt als je jezelf herkent op zo’n pagina of in een inleiding van een video. Dat je
het gevoel hebt dat zij begrijpen wat er bij jou speelt

Wat is de klantreis en waar bevinden zij zich in die reis?
De klantreis is de route die wordt afgelegd vanaf het moment dat je potentiële
klant zich bewust is van het probleem of een informatiebehoefte heeft, tot het
punt waar ‘ie besluit te kiezen voor de oplossing. Het proces gaat daarna nog wel
verder, maar dat speelt voor het verkoopproces waar ik het nu over heb, geen
rol.
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Waar het nu om gaat dat je bewust kiest waar in de klantreis je wilt dat jij in
beeld komt en er contact zou kunnen worden gelegd. Overigens er kunnen
natuurlijk verschillende klantreizen zijn en daar hoort dan speci�eke content
bij. Het werkt niet om bijvoorbeeld met 1 pagina te werken, waar een
opsomming staat over ‘Herkent u zich in één van onderstaande dingen? U heeft
teveel geld; u heeft te weinig geld; u heeft helemaal geen geld?’ Hmmmm…

Soms is het misschien nog iets eens duidelijk is of ze wel of niet het probleem
hebben.
Een voorbeeld: Stel in het journaal is een reportage over de groei van
cybercriminaliteit. Speci�ek gaat het over wat de gevaren zijn en de
consequenties als hackers in systemen komen. Er worden nieuwe methoden
behandeld die laten zien op welke wijze hackers dat kunnen doen. Als nu een
bedrijfseigenaar of CIO van een bedrijf dit ziet, kan die zich afvragen: “Hoe is
dat eigenlijk bij ons geregeld?”. In feite is nu een klantreis begonnen.

Maar goed,   en er wordt verder nog niets mee gedaan.
Enkele weken later is er een andere gebeurtenis over cybercriminaliteit aan de
orde en nu komt ‘ie wel in actie! Er wordt eerst wat gegoogled, hier en daar wat
nagevraagd of iemand krijgt een opdracht e.e.a. uit te zoeken.

life comes in between
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Maar stel er was in dat bedrijf daadwerkelijk een incident of incident geweest,
dan is er ook direct al een andere urgentie en zal de doorlooptijd van zo’n
klantreis veel korter zijn dan wanneer die urgentie niet gevoeld wordt.

Concreet klantreis voorbeeld
Echt gebeurd, ergens in 2008 meen ik. We hadden toen een eigen e-
mailmarketing systeem, maar nog veel ondernemers wisten niet eens wat het
was. Nu weet vrijwel iedereen wat het is, maar ik neem je even mee terug naar
2008.

We hadden toen een website gemaakt met een aantal pagina’s waarbij we steeds
iets verder in de klantreis gingen. Zo was er een pagina die uitleg gaf over wat e-
mailmarketing is. Dat was dus voor diegenen die er voor het eerst over hadden
gehoord. Dan was er een pagina die ging over wat je ervoor nodig had. Dus
mensen die er over wilden nadenken e-mailmarketing in te zetten. We gaven ze
de informatie om ze te helpen inzicht te geven in wat er bij komt kijken en hoe
je aan de slag kan gaan met e-mailmarketing. Vervolgens was er nog een pagina
over hoe kun je meer halen uit e-mailmarketing. Als er bedrijven waren die al
ervaring ermee hadden, dan zou dit waardevolle extra tips en informatie kunnen
geven. De laatste pagina was echt voor de experts met meer geavanceerde
ideeën en technieken.

Iedere pagina had daarom ook zijn eigen Call To Action. De mensen die er voor
het eerst van hadden gehoord konden een e-boek downloaden en kwamen
natuurlijk op de mailinglijst. De volgende pagina’s had een CTA om een
proefaccount aan te maken in ons e-mailmarketing systeem, waarbij steeds een
set aan voordelen en toegevoegde waarden werd gegeven waarom je het met
ons systeem zou moeten doen.

Dus kijk naar je eigen bedrijf en met wie je in contact wil komen. Waar wil je
dat ze zitten in hun klantreis? Wat zouden ze nu al moeten weten?
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Dat is één, vervolgens vraag je af, wat heb je dan voor ze? Wat kun je geven, wat
hun een stuk verder helpt in hun route van probleem naar oplossing.

Als jij bereid bent te investeren, zijn zij bereid te
investeren…
Dit is de moraal van het verhaal wat ik graag met je wil delen. Dit is een van de
sterkste metaforen die ik ooit heb bedacht. En stel je voor, ik kom soms mensen
tegen die zeggen: ”Je naam ben ik vergeten, maar niet dat verhaal over ‘Het is 2
uur ‘s nachts en de telefoon gaat!”. Zo’n impact heeft het verhaal... Daar komt ‘ie.

Het is 2 uur ‘s nachts en de telefoon gaat
Het is 2 uur ‘s nachts en de telefoon gaat. Je schrikt wakker en je neemt op. Het
is iemand van de intensive care en zegt dat ze je vader hebben opgenomen met
een acute hartaanval!

“Maar maakt u zich geen zorgen, uw vader is geopereerd en gedotterd en ligt
heerlijk te slapen op de uitslaapkamer. Gaat u ook maar weer lekker slapen. Belt
u morgen maar even terug om te vragen hoe het met hem gaat”, zegt de IC-
verpleegkundige. Verbouwereerd leg je de telefoon neer.
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Bij het eerste resultaat zie je staan:  en
je denkt “Dat is ook gek, dat dacht ik net”. Dus je klikt.

Acute hartaanval, hoe kom je daar nu aan?

Je komt op een website en op die pagina lees je:

 en je denkt: “Hè? Dat gaat over mij!”

Stel je voor, het is 2 uur ‘s nachts, je ligt te slapen en ineens gaat de telefoon. Je
neemt op en het is iemand van de Intensive Care en vertelt je dat je vader is
opgenomen met een acute hartaanval

Geschokt lees je verder en verderop staat: 

.

als dit de situatie is waar je nu mee te
maken hebt, zijn er 10 dingen die je nu moet doen. Geef me je e-mailadres en ik
stuur ze je direct toe

Nu ga je zeker niet overwegen of je hun wel je e-mailadres wil geven. Nee, je wil
graag die tien dingen weten! Waar of niet!?

Nu komt misschien de vraag bij je op: “Hoe vaak komt dat nu voor, zo’n acute
hartaanval?” en dat is een logische vraag, natuurlijk, maar ik begin even
opnieuw:

Stel je voor het is 2 uur ‘s nachts en de telefoon gaat. Het is iemand van de
Intensive Care en zegt dat je moeder is opgenomen met een dubbele klaplong…
een dubbel gebroken heup… een herseninfarct… noem maar op!

Kortom: er zijn vele verhalen die in dit geval uiteindelijk kunnen leiden tot een
lijst met 10 dingen of andere relevante content, denk je niet?

Rustig slapen gaan is er nu natuurlijk niet bij. Je bent helemaal van slag en staat
op. Je gaat naar de keuken en pakt een glaasje water. “Een acute hartaanval, hoe
kom je daar nu aan?”, vraag je jezelf af. Je pakt even je tablet en typt in Google

.acute hartaanval
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Iemand die gaat zoek op dubbele klaplong zal mogelijk  nooit de pagina vinden
over acute hartaanval. Dus de content sluit aan bij de probleem- of
informatievraag. En komt iemand per ongeluk op zo’n pagina, dan is er geen
behoefte aan die tien dingen en vertrekt ‘ie snel weer van de pagina. Prima! Wij
konden hier toch niets voor elkaar betekenen. Maar degene die het wel aangaat,
die hebben we ‘tussen de ogen’ geraakt! De kans dat ‘ie nu wel die gewenste actie
neemt is vele malen vergroot!

Overigens kan het best zo zijn dat het dezelfde tien dingen zijn die je zou
moeten doen in verschillende situaties. Dus: vele persoonlijke situaties (ook
voor bedrijven natuurlijk) kunnen uiteindelijk tot eenzelfde oplossing leiden.

De moraal van het verhaal is: ben jij bereid te investeren in je doelgroep, dan is
je doelgroep bereid te investeren in jou. Waarbij de kleinste investering van je
bezoekers is dat zij hun contactgegevens aan je geven en misschien wel hopen
dat je snel contact opneemt!

Kies je ervoor te investeren in één verhaal, terwijl er zeker tien hele sterke te
bedenken zijn, dan is de kans groot dat ze op die andere vraagstukken je niet
bereiken, maar wel mogelijk een van je online concurrenten.

Hoeveel verkopers wil je?
Met   heb ik je proberen duidelijk te maken dat het
verstandig is na te denken of je wil investeren in verhalen die ertoe doen.
Hoeveel verhalen?

Het is 2 uur ‘s nachts

Laat ik je hiermee helpen deze vraag zelf te beantwoorden. Stel je hebt oneindig
veel budget, hoeveel verkopers zou je aannemen? Waarschijnlijk zoveel (goede
natuurlijk) als je kunt krijgen: Per regio één en binnen de regio per branche één,
noem maar op! Nietwaar?
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Er zijn dus verschillende verhalen, die naar exact hetzelfde doel kunnen leiden,
denk maar weer even aan het voorbeeld over e-mail marketing. Dus: wat zijn
voor jouw doelgroep zeer sprekende en vaker voorkomende verhalen, waarmee
je ze kunnen raken alsof het over hun gaat? Dan kun je ervoor kiezen ze te
schrijven of laten schrijven. En kijk eens wat je nog meer met die verhalen kan
doen?

Wat ik daarmee bedoel is: Zo’n verhaal van   kan ik
gebruiken in een blog, een artikel in een (online) magazine, tijdens een webinar,
seminar, training, noem maar op. Dat weet ik. Voor mij is dat al een feit, want
dit verhaal gebruik ik al jaren. Zelfs mensen die het al vaker hebben gehoord
zeggen me dat het nog steeds inslaat als een bom. En steeds weer hun helpt weer
even kritisch te zijn of we de goede afwegingen hebben gemaakt, de juiste
doelgroep gekozen en goed aansluiten bij hun informatievraag.

Het is 2 uur ‘s nachts

Heb je meerdere producten en diensten, dan is het natuurlijk de vraag of je voor
alles een of meer verhalen nodig hebt. Nou, dat weet ik zo net nog niet… Maar
misschien kan ik je daar ook bij op weg helpen. Daar heb ik ander verhaal voor
en dat is  Ik wens je alvast weer veel inspiratie!Wat is mijn Tonijn…

Maar, wat is jouw Tonijn?
Je hebt misschien de neiging alle producten en diensten op je website te zetten,
uitgebreide menu’s en veel keuze op de homepage. Het lijkt bijna zo’n groot bord
in een warenhuis, waar je kunt lezen waar de herensokken, boeken of de parfum
te vinden zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is te kiezen en daar zijn verschillende
criteria voor. Een verhaal wat ik daar vaak voor gebruik is Wat is mijn Tonijn?

Verhalen op je website kosten in feite maar 1 keer geld en misschien later nog
wat onderhoud ervan, maar je begrijpt wat ik bedoel.
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Kom ik bij de visboer en ik zeg: ”Hallo Ton, mag ik jou eens wat vragen? Welke
vis verkoop je nu eigenlijk het liefst?”. Hij denkt even na en begint: “Nou, ik
verkoop het liefst tonijn!”.

“Zo?!”, zeg ik, “en hoe zo dan tonijn?”.

“Nou, als ik veel tonijn verkoop, dan heb ik dus een hoge omloopsnelheid en dan
heb ik altijd super verse tonijn. En als je verse tonijn hebt, komen Japanners
naar je winkel. En als mensen Japanners vis bij je zien kopen, denken zij dat er
erg verse vis te krijgen is. Die gebruiken ze bijvoorbeeld voor hun sashimi, de
rauwe vis weet je. Omdat ik dan veel tonijn inkoop, kan ik een betere
inkoopprijs krijgen. Maar aan de andere kant, omdat ik zo’n verse tonijn heb,
dan kan ik er ook nog eens wat meer voor vragen! Dus, ja, ik verkoop het liefst
tonijn.”
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Ik kijk de viswinkel rond en zie dat bij de ingang de paella, noodle gerechten met
vis, gestoomde vis en andere delicatessen liggen. Dan is er een werkbank waar
iemand haringen staat te kaken en dan komt het onderdeel met de gefrituurde
vis en om de hoek ligt vis op ijs en… de tonijn! Ik zeg: “Ton, wat ik niet goed
begrijp, als je zo graag tonijn verkoopt, waarom ligt die dan helemaal achterin
de zaak en leg je die niet vooraan?”. Daar was een logische verklaring voor:
voorin staat de zon op de ramen en dus zou het ijs daar sneller smelten, de vis
verkleuren, enzovoort. Maar toch: “Zeg Ton, nu heet je zaak Ton de Jong,
Visspecialist. Je zou het ook kunnen noemen: Ton de Jong Tonijn Specialist - en
natuurlijk hebben we ook andere vis -...”. Hij begint te lachen.

Durf jij ook te kiezen?
Durf jij ook te kiezen welke producten of diensten je het meest prominent in
jouw etalage legt? Als mensen dat steeds weer zien, blijft dat op een bepaald
moment echt wel hangen. Het is de vraag wanneer jij wil dat er gedacht wordt
aan jou. Vergelijk het hiermee: als je wil weten wanneer en hoe je de hortensia’s
moet snoeien, wie in je familie of vriendenkring bel je dan? Als je een nieuwe
TV wil kopen, wie dan? En als je vlekken hebt gemaakt in het tapijt? Bij al dit
soort zaken is er vaak iemand die direct in je gedachten oppopt.

Dus bij welk expertise of type diensten en dergelijke wil jij on top of mind bent?
Dat bereik je dus door te kiezen. En dan in de volle breedte: dus plaats dan ook
berichten met name daarover, ook op social media. Dat schept duidelijkheid.
Blijf consequent.

Kunnen dan andere diensten geen plek krijgen op je website? Dat kan natuurlijk
wel, maar dan minder prominent dan wat jij het belangrijkste vindt. Als iemand
namelijk op je website komt en daar voor het eerst is, dan weet ‘ie nog niet wie
je bent en wat je voor ze hebt. Dat wat je nu het meeste aandacht geeft, zal het
meeste opvallen en zal bij de eerste indruk de diepste indruk achterlaten. Voor je
het weet zijn ze weer weggeklikt, alleen omdat je niet duidelijk genoeg was.
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En hoe kun je dan kiezen?
Als ik met klanten aan het werk ga laat ik ze nadenken over de vragen als deze:

 Wat vinden jullie het leukste om te doen?

 Wat is een makkelijke binnenkomer en daarna kun je doorpakken met

andere producten of diensten?

 Welke geven het snelste resultaat?

 Welke hebben de grootste impact?

 Met welke onderscheid je je het meest van je concurrenten?

 Welke hebben de meeste marge of de minste kosten?

 Waar kun je het meeste van afzetten?

 Wat is schaalbaar?

En zie het nu niet te zwart-wit, dat je dan maar één soort vis op je site moet
zetten. Het belangrijkste is: wat geef je de meeste aandacht en waarmee wil je
duidelijk uitdragen waar je expert of specialist in bent.

Om duidelijk te maken hoe gevoelig dat kan liggen heb ik nog een verhaal voor
je.

Je hebt iets aan je oog
Op een gegeven moment krijg je pijn aan je linker oog en je ziet ineens een heel
stuk minder. Je maakt een afspraak bij de huisarts en na zijn onderzoek geeft ‘ie
aan een vermoeden te hebben, maar gaat je toch maar even doorverwijzen naar
dokter Slangen, oogspecialist.
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Je bent een rondje gaan golfen en nadien zit je met wat golfmaatjes nog wat te
drinken. “Hoe gaat het met je?” vraagt een van je medespelers aan je. Je zegt: “Op
zich wel goed, maar ik heb ineens iets aan mijn oog. Ik heb het laten
onderzoeken en heb een doorverwijzing naar dokter Slangen”. ”Slangen?? Die
slager?!? Moet je nooit doen….” zegt een van je maten en vertelt een ervaring.
“Ik zou naar Gerrits gaan, da’s wel een goeie”. Ok, je belt voor een afspraak met
Gerrits en je vraagt ‘m of hij gespecialiseerd is in ogen en precies in jouw
aandoening en hij zegt: “Ik ben gespecialiseerd in ogen, maar doe ook knieen,
heupen en longen. Oh, en als je iets met je hart hebt, kun je hier ook terecht!”

Je begrijpt het al: dit voelt niet als een specialist, zoals jij het voor ogen had.
Door hem wil je je zeker niet laten behandelen! En zo kan het ook werken met
jouw producten en diensten, als je teveel vooraan legt in de etalage.

Nog een laatste overweging. Zijn er bepaalde activiteiten die je bedrijf sowieso
doet, anders heb je niet eens bestaansrecht, besteedt dan daar niet te veel
aandacht aan. Maar juist in datgene waar jullie je mee onderscheiden van de
rest. Bijvoorbeeld een boekhoudkantoor. Natuurlijk doen zij kwartaalaangiftes
en natuurlijk kunnen ze salarisstroken voor je maken en een jaarrekening
maken… Moet dit er dan niet staan? Natuurlijk wel, maar geef met name
aandacht in hoe jullie het doen en met welke passie en dat het haast is alsof
jullie werken in het bedrijf van jullie klant. Daar ligt het onderscheid. Dus niet
in wat jullie doe, maar meer in het hoe en vooral in het waarom jullie dat doen
en op deze manier.

Er zijn vele duizenden reisbureaus, maar er zijn er maar enkelen die 100%
ontzorgen. Dat houdt dus in dat als om wat voor reden de reis anders moet
worden zelfs vrij kort voor vertrek, ze alles omgooien voor je. Zij regelen ieder
detail. En het kost niets eens meer dan een traditioneel reisbureau. Je krijgt al
bijna de neiging me te mailen om te vragen welk bureau dat is!
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Zeker voor bedrijven in branches, waarin het op het eerste oog lastig is je te
onderscheiden, red je het niet door meer informatie te bieden waar je alleen
maar tegen het rationele brein praat. Vraag maar eens aan klanten waarom ze
klant bij jou zijn. Dat zou inzicht en inspiratie kunnen geven.
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3. En dan landen bezoekers op je website

Wat ga je in dit hoofdstuk leren?
 De meeste bezoekers komen maar één keer op je website, vaak bezoeken ze

alleen de pagina waarop ze geland zijn.

 Een landingspagina is een speci�eke pagina, die vaak geen menu heeft of

andere a�eiding en in ieder geval 1 duidelijke Call To Action: Laat gegevens

achter; Schrijf je in voor de nieuwsbrief; Download iets; Koop iets; Klik naar

een andere pagina.

 Eindig een pagina nooit met een punt. M.a.w.: laat de volgende actie van je

bezoeker niet over aan zijn of haar willekeur, maar stuur hierin. Vraag om de

actie: Call To Action (CTA).

 Zorg voor duidelijkheid op een landingspagina: Trek aandacht met een

duidelijke titel; Zorg dan 100% duidelijk is wat je aanbiedt, voor wie het is en

welk probleem je oplost. Zorg voor bewijs en neem alle bezwaren weg.

 Ga zo snel mogelijk live met een landingspagina en test wat de resultaten zijn.

Bezoekers landen op je website…
Als je een website hebt, komen er bezoekers. Dat kunnen er weinig zijn of juist
heel veel, maar er kómen  bezoekers. In het algemeen, als het een kleine, niet
voor vindbaarheid geoptimaliseerde website is en er geen speci�eke campagne
pagina’s zijn, komen bezoekers meestal binnen via de homepage.

Maar wanneer er pagina’s zijn die speci�ek op een onderwerp of een dienst
ingaan en ook nog eens voor de zoekmachines zijn geoptimaliseerd, kunnen ook
bezoekers juist hier binnenkomen op je website.
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Stel dat een bezoeker maar één keer komt
Ga ervanuit dat een bezoeker maar een keer op je website komt en alleen als er
een behoefte is aan informatie of een oplossing voor een probleem. Dan is de
kans zelfs groot dat ze niet verder komen dan die ene pagina waar ze op landen
op je website.

Het is een stevige stelling, dat mensen maar een keer komen, maar kijk maar
even naar jezelf. Voor heel veel informatie waar je naar op zoek was heb je
pagina’s bezocht op heel veel websites, De meeste daarvan kun je je niet eens
meer herinneren en zul je niet eens meer kunnen terugvinden! Die ene pagina
waar je steeds op landde op een website kunnen we een landingspagina noemen.
Dat is niet helemaal waar, maar ik ga je uitleggen wat een landingspagina is en
dat het verstandig is   pagina op je site te beschouwen als een
landingspagina.

iedere

Deze pagina is speci�ek, terwijl de homepage meestal generalistischer is en
worden er meerdere onderwerpen kort aangestipt. Dus dat is lastiger voor de
zoekmachines om vast te stellen waar het nou echt over gaat.

Wat is een landingspagina?
Mijn de�nitie voor een landingspagina is dat het een pagina is waar je landt
vanuit een zoekmachine, ‘n advertentie of ‘n link. En feitelijk kan dat iedere
pagina zijn op je website zijn.
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Er zijn pagina’s die worden speciaal als landingspagina gebouwd voor een
speci�eke campagne of lancering van iets. Het verschil tussen een gewone
pagina en een landingspagina zoals zojuist bedoeld is, dat deze pagina een
afwijkende lay out heeft. Er zit bijvoorbeeld geen menu aan de bovenzijde en
ook niet een normale footer   aan de onderzijde. De reden hiervoor is dat we
willen dat er zo min mogelijk a�eiding is en zo min mogelijk opties om deze
pagina te verlaten.

[1]

Een landingspagina heeft in principe maar één doel en dat is het realiseren van
een conversie. Zo wordt je duidelijk wat dat is. Vaak is er daarom ook maar één
call to action op zo’n pagina.

[1] hier staat nog eens het logo, adres, soms nog een menu, disclaimer, privacy en dergelijke
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De landingspagina heeft dus één Call To Action en die zijn voor een dergelijke
pagina bijvoorbeeld:

 Het achterlaten van een e-mail adres voor contact

 Het achterlaten van aanvullende contactgegevens

 Het inschrijven voor een nieuwsbrief

 Het inschrijven voor een gratis cursus (e-learning), gratis e-boek of toegang

tot speci�eke content

 Het boeken van een (online) gesprek

 Het maken van een afspraak

 Het aanvragen van een demo, o�erte of iets dergelijks

 Het doen van een aankoop

Landingspagina’s zitten vaak niet in het menu, maar het kan wel zijn dat vanuit
een knop op een pagina, bijvoorbeeld de homepagina, je daar terecht komt. En
dan is alles erop gericht dat hier een conversie gaat plaatsvinden. Die bezoeker
heeft bewust geklikt en is waarschijnlijk inderdaad op zoek naar wat jij in de
aanbieding hebt.

Je kunt die pagina’s gewoon in de lucht laten. Ook zelfs als de actie is afgelopen.
Kan je nog iets op die pagina doen om gegevens te verkrijgen. Hoe? Door nu op
die pagina aan te geven dat het aanbod is verlopen, maar dat je ze graag op de
hoogte houdt van de volgende deal, bijvoorbeeld. Formulier en klaar. Geen
moeite en het kan zo maar weer een of meer contacten opleveren.

Dat houdt in dat een landingspagina dus zeer speci�ek is. Die focus heeft op één
ding en nu alle informatie zal geven om voor de bezoeker helder te hebben of
het iets voor hem of haar is. En dat voldoende informatie is gegeven om
  wantrouwen weg te nemen of andere bezwaren, die maken dat de actie niet
wordt gedaan door de bezoeker.
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Eén van onze klanten is een restaurant. Daar adviseerden we om de pagina voor
de kerst altijd bereikbaar te laten. Je kan sfeer scheppen op de pagina, de menu’s
van vorige jaren tonen en een vroegboek aanbieding bedenken, als ze even hun
gegevens achterlaten zodat ze op de hoogte worden gebracht als het nieuwe
menu bekend is. Na de kerst staat deze pagina niet meer in het menu en wordt
niet meer aangeprezen op de homepage, maar kan nog steeds acquireren!

Een pagina eindigt nooit met een punt
Als je ervan uit gaat  dat een bezoeker inderdaad maar één keer op je website
komt en misschien ook maar één pagina bezoekt, dan is het wel belangrijk dat je
ook vraagt om de actie. Je bezoeker heeft op een speci�eke landingspagina wel
een beeld waar je naartoe wil, maar op andere pagina’s zul je moeten leiden. Dus
mag een pagina niet zomaar eindigen met een punt. Nee, je moet aangeven wat
je nu wil dat je bezoeker gaat doen: ‘n formulier invullen; bellen; naar een andere
pagina gaan e.d..

En als je echt niets weet om een speci�eke Call To Action (CTA) aan te bieden,
dan in ieder geval de uitnodiging contact op te nemen en een formuliertje.

Zorg dat je in een formulier niet meer vraagt dan dat je strikt noodzakelijk nodig
hebt om contact te kunnen opnemen. Vraag je teveel, dan verhoogt dat de
drempel om het formulier in te vullen en daarmee verlaagt het de kans op
contactgegevens.

Maar dan nog iets. In de volgende story leg ik je uit hoe pijnlijk fout het kan
gaan als je niet duidelijk bent wat je van je bezoeker wil, waarom je ‘m echt aan
de hand moet meenemen.

Er komt een man b� de dokter

Linksom of rechtsom: probeer altijd in contact te komen of gegevens van je
bezoeker te verkrijgen. Vraag er gewoon om. Nee had je al en ja kun je krijgen!
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Met een zeer pijnlijke knie ging Peter naar de dokter. Na enig trekken en
kloppen zei de dokter dat het beter was wat foto’s te laten maken in het
ziekenhuis. Peter naar het ziekenhuis. Komt hij bij de ontvangstbalie en vraagt
waar hij moet zijn, voor het maken van röntgenfoto’s. “Linksaf, gang 3C”, zegt
een behulpzame dame. “Heeft u trouwens een pasje?”. Goeie vraag! Peter komt
nooit in het ziekenhuis en heeft inderdaad geen pasje. Dat werd snel even
gemaakt en Peter strompelde naar gang 3C.

Daar aangekomen zag hij een grote wachtruimte en er zaten veel mensen te
wachten en er was nog één stoel vrij. Dus hij ging gauw zitten. De mensen
werden één voor één opgeroepen en hij wachtte geduldig. Er kwam een
mevrouw met een kar met ko�e langs. Peter lustte er wel een. De tijd verstreek.
Er was al meer dan ‘n uur voorbij… Daar kwam de ko�edame weer en ze vroeg
opnieuw of ik ko�e wilde. “Nou, doe er dan nog maar een”. “God”, zei ze “Het
duurt wel lang voor u, dat kan toch niet kloppen? Heeft u zich wel aangemeld?”.
Aangemeld? Nee, dat had Peter niet gedaan, moest dat dan? Hij draaide zich om
en zag daar een soort balie en daar had hij zich moeten melden! Maar ja, Peter
komt nooit in een ziekenhuis, hoe had hij dat nu moeten weten? Peter is zich
gaan melden en het is gelukkig nog goed gekomen.
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Nu hebben ze in het ziekenhuis er alles aan gedaan om dat wel goed duidelijk te
maken. Er staat namelijk een bord boven die balie ‘Eerst hier melden’. En er
staat zo’n hotelbelletje, dat wanneer er niemand zit je hier kan bellen. Voor de
duidelijkheid staat dat ook op een bordje erbij.

Dus zo begrijpt iedereen die bij zo’n balie komt wat ‘ie moet doen. Dit zijn dus de
 die heel duidelijk en op de juiste plaats zijn aangegeven.CTA’s

Dus: bezoekers die op een pagina landen op je website, jouw afdeling 3C dus,
weten niet wat je hebt en wat jij wil dat zij hier nu moeten doen. Ben hier dan
heel duidelijk in en geef aan wat de CTA is en waarom iemand er nu gebruik
van zou moeten maken.

Er komt dus iemand op je landingspagina, die je speciaal hebt ontwikkeld met
een duidelijk doel. Voor jou is dat misschien duidelijk, maar is dat ook zo voor je
bezoeker? Met andere woorden: maak 100% duidelijk wat het precies is wat je
aanbiedt. Ben expliciet in wat de voordelen zijn, wat de resultaten zijn of wat je
bezoekers ermee gaat bereiken. Ben ook heel duidelijk over voor wie het wel is,
maar dus ook voor wie niet. Durf te kiezen. In de paragraaf 

 kom ik daar nog op terug.
Draai de marketing

trechter om

Zorg bij de opbouw van een landingspagina ervoor dat je je eerst focust op de
grote blokken en niet verzand in kleine details… Voor je het weet komt je pagina
nooit af!

Ga eerst belangrijke informatie verzamelen en denk over de belangrijkste
dingen na die er echt op moeten en beschrijf ze. (Overigens, dat kan ook een
video zijn, natuurlijk).

Kort samengevat een checklist:

Ben duidelijk op je landingspagina
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 Heb je de pijnpunten goed benoemd of zelfs benadrukt?

 Wat gebeurt er als je bezoeker niets doet aan de pijnpunten?

 Waarom werkt jouw oplossing?

 Je bent expert en bewijs dat met aanbevelingen en werkelijke cases

 Zet je jezelf in beeld of je team (er zitten echte mensen achter)

 Is dit voldoende bewijs of is meer nodig?

 Heb je een of meer korte maar zeer sterke verhalen?

 Maak je geen zorgen over de lengte, maar wel over of het erg interessant is.

Kan ik iets weglaten en wordt het dan minder goed? Wees kritisch, maar let

op: jij ként deze informatie al, je bezoeker niet!

 Val niet in herhaling.

 Gebruik aansprekend en waarde toevoegend beeldmateriaal (dus geen

nietszeggend handenschuddend plaatje bijvoorbeeld) en eventueel icons

maar:

 Hoe aantrekkelijker het geschreven is, des te minder plaatjes er nodig zijn!

 Maak duidelijke blokken op de pagina en gebruik bijvoorbeeld voor delen

een andere achtergrondkleur.

 Zijn er mogelijke bezwaren, kun je ze wegnemen?

 Heb je een aandachttrekkende kop?

 Is 100% duidelijk wat je aanbiedt?

 Welk probleem of informatiebehoefte los je op?

 Heb je een belofte?

 Wat zijn de voorbeelden of resultaten?

 Welke verbeteringen gaan ze tegemoet zien?

 Voor wie is het en voor wie niet?

https://internetmarketeers.nl/


Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper 4.0

Internet Marketeers

Dat laatste is de sleutel van alles. Ook nog geen beste landingspagina, die live
staat kan resultaat opleveren. Een bijna geweldige landingspagina die niet live
staat, levert zeker niets op! Zelfs als je landingspagina live staat, kun je nog
steeds verbeteringen blijven doorvoeren. Sterker nog, dat is het hele idee achter
testen, maar dat komt straks in hoofdstuk 8.

Zorg ervoor dat je landingspagina zo snel mogelijk live komt!

 Heb je misschien een sectie  nodig?Veelgestelde vragen

 Heb je duidelijk gemaakt, wat er gaat gebeuren nadat je bezoeker nu de actie

heeft genomen: wat gebeurt er wel en wat niet?

 Maak een aantrekkelijke bedankpagina (zie ook hoofdstuk 6)

 En het allerbelangrijkste: Ga Zo Snel Mogelijk Live!
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4. Wat moet je eigenlijk met je homepagina?

Wat ga je in dit hoofdstuk leren?
 De 10 secondenregel. Wanneer iemand op je homepage komt, is dan direct

duidelijk wat je bedrijf doet en op wie je je richt en wat je voor je bezoeker

hebt?

 Zorg dat je een goed en duidelijke Call To Action hebt.

 Zorg dat je pagina leesbaar is:

 Is inhoudelijk alles goed te begrijpen?

 Is het lettertype leesbaar en groot genoeg?

 Is er voldoende contrast tussen de tekst en de achtergrond?

Zorg voor een direct zichtbaar en eenvoudig te begrijpen menu. Je wilt ze graag
zo makkelijk mogelijk leiden naar waar ze heen willen.

Wat zet je op je homepage?
Iedere website heeft een homepage. Het kan niet zonder, misschien moet ik
zeggen: helaas niet. Veel bedrijven worstelen met wat ze op hun homepage
moeten zetten en wat niet. De homepage is aan de ene kant een hele belangrijke
pagina want het is vaak de eerste ontmoeting die een bezoeker met je bedrijf en
je website heeft. Maar je bezoeker komt natuurlijk niet voor de homepage, in de
meeste gevallen niet althans. Er zijn wel sites en hebben niet meer dan een
homepage daar gebeurt het! Er zijn bijvoorbeeld sites waar je grote bestanden
kan verzenden of die op slecht een ding zijn gefocust als het printen van een
boek, het online bewerken van een video, uitleg over 1 medicijn, het bestellen
van een taxi en dergelijke.
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Ok, dan heb je dus een homepage en wat je wil is dat die een goede indruk
maakt. Maar het is ook belangrijk dat je zelf uiterst tevreden bent over je
homepage. Voel jij jezelf verbonden of niet. Als we nu even vanuit het
perspectief van je bezoeker kijken. Die komt er in principe omdat ‘ie een
informatiebehoefte heeft of een probleem wil oplossen. Die is in principe niet
geïnteresseerd in mooi, maar vooral in: heb jij voor mij wat ik zoek?

Waar komen bezoekers op je homepage vandaan?
Loop je ergens kaartjes uit te delen of je zegt tegen iemand: “Kijk maar op mijn
website”, die komen natuurlijk binnen via je homepage. Iemand die op je
bedrijfsnaam zoekt, komt ook vaak daar binnen, soms ook wel de contactpagina
of Over ons, maar grosso modo is het de homepage.

Checkt iemand je LinkedIn, dan zou iemand ook daar vandaan geleid kunnen
worden naar de homepage.

In ieder geval zijn het mensen die je hebt ontmoet, van je bedrijfsnaam hebben
gehoord of via via. Die komen vrijwel altijd binnen via je homepage. Zij willen
nu even verder kijken naar wat je voor ze hebt en wat je zou kunnen doen. Maar
het kunnen ook mensen zijn die jullie nog niet kennen en die zijn natuurlijk
super interessant! Ze weten nog niets van jou. Jij weet nog niets van hen,
waarom ze hier zijn, wie ze zijn en welk probleem of welke informatiebehoefte
ze hebben.

Maar nu moet het heel snel duidelijk zijn of je iets voor ze kan doen.

Wat kan ik voor je doen?
Gelukkig komt het steeds minder voor, dat je welkom wordt geheten op de
homepage van een website. Als je je website vergelijkt met de werkelijke
wereld, dan voel je pas écht hoe stom dat voelt. Let op:
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Stel je voor je hebt een afspraak op het hoofkantoor van een
energiemaatschappij. Jij je beste pak aan, gaat naar het bedrijf en loopt door de
tourniquet. Links zie je een lange balie met enkele dames erachter om je te
verwelkomen… Je loopt erop af en één van die dames staat op, glimlacht en zegt:
“Welkom op het hoofdkantoor van onze energiemaatschappij! Kijk hier links, er
staat een maquette van onze nieuwste fabriek en kijk, hier aan de muur hangt de
kaart met al onze vestigingen…blah, blah….”. Je voelt ‘m al, zo verwelkomt ze je
niet. Vrijwel direct zal ze vragen wat ze voor je kan doen of voor wie of
waarvoor je komt.

Waarom zou je dat dan anders doen op je eigen website? Een deel van de
bezoekers heeft een probleem of informatievraag, dus ze willen direct weten of
je iets voor ze kan doen. Help ze dan daarbij. Zorg dat ze snel kunnen vinden wat
ze zoeken en eenvoudig met je in contact kunnen komen.

Ook al heb je geen  staan, kijk toch nog even kritisch of het inderdaad
goed in elkaar zit, boven de vouwlijn. En… denk ook even aan de 10 seconden
regel.

Welkom

De 10 secondenregel
Ken je die? Wat deze regel inhoudt is dat een bezoeker in 10 seconden, liefst
zelfs zonder te scrollen, een beeld heeft van wat je bedrijf eigenlijk doet. Dat
maakt al de eerste selectie voor hem of haar of ‘ie hier aan het juiste is of snel op
zoek moet naar een ander bedrijf. In die 10 seconden wordt gekeken naar het
logo, het menu, eventueel beeldmateriaal en de eerste tekst.

Zorg er dus voor dat je bezoeker direct weet dat ‘ie goed zit, precies voldoende
informatie van je leest én ook nog geprikkeld wordt om te gaan scrollen of
klikken.

Er zijn wel bepaalde formats met welke onderdelen je op de homepage zou
kunnen inpassen. Ik zal er zo ook een opnemen.
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Wat vaak goed werkt, zéker  als je diensten hebt met een eigen naam, dat je
bijvoorbeeld 3 kolommen naast elkaar plaatst. In iedere kolom staat een korte
beschrijving en een knop om verder te lezen. Dat kan e�ectiever zijn dan de
knop in het menu, want nu is al iets duidelijker waar je naartoe klikt. Eén van
die drie moet in ieder geval jouw tonijn zijn (zie hoofdstuk 2).

Zorg dat je rekening houdt met het volgende:

 Leesbaarheid, letterlijk: zorg dat je tekst goed te lezen is. Heb je tekst of je

menu over een plaatje staan, zorg dat je een extra laag hebt toegevoegd met

een donkere, doorschijnende kleur, zodat de tekst prima te lezen.

 Boven de vouwlijn (voordat je dus moet scrollen) moet direct duidelijk zijn

voor wie deze site is en wat je bedrijf doet of wat ze van je kunnen

verwachten.

 Zorg voor verleiding, dus dat ze de volgende stap willen zetten. Het kan een

korte inleidende tekst zijn en dan een knop. Maar stel je wilt er 2 knoppen

zetten, geef ze dan een afwijkende kleur, zodat de belangrijkste eruit popt!
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Een voorbeeld van een homepage

 Verhoog de geloofwaardigheid. Denk dan ook aan testimonials of reviews. Die

hoeven zeker niet onderaan de pagina te staan. Deze mogen best al vrij vroeg

na de eerste scroll op de homepage. Bij je pagina’s met producten of diensten

is het zeker zinvol ook weer aanbevelingen van je klanten te plaatsen.

Trouwens, er mag best wat overlap zijn tussen testimonials op de homepage

en andere pagina’s. Wie zegt dat ze via de homepage binnenkwamen? Wie

weet hebben ze deze testimonial nog helemaal niet gezien!

 Jaren ervaring, expertise, certi�caten en dergelijke helpen mee in het

bouwen aan vertrouwen en geloofwaardigheid.

 Verlaag of vermijd ongerustheid. Let op: het reptielenbrein staat altijd aan en

probeert je te beschermen. Dus voelt ‘ie zich niet op z’n gemak, dan zal ‘ie je

zeker niet helpen op knoppen te drukken of een andere actie te doen. De

kans op direct vertrek is heel groot. Zorg dat bezoekers zich op hun gemak

voelen. Wat kun je hieraan doen? Laat personen zien, wie zijn de mensen

achter deze site of wie werken in het bedrijf? Want uiteindelijk doen mensen

het liefst zaken met mensen.

Er is niet één standaard voor een homepage. Dat maakt het daarmee direct
lastig. Wat zet je erop en wat niet?

Laat je inspireren door websites van grote bedrijven. Zij hebben teams die hier
dag in dag uit mee bezig zijn. Maar laat je ook weer niet te veel meeslepen.
Neem Apple, die komt weg met gelikte plaatjes en korte teksten. Dat geldt voor
de meeste bedrijven helaas niet.
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Maar als we het dan tóch over Apple hebben, je moet hun homepage eens goed
bekijken op je laptop en op je mobiel. Dan zie je verschillen! Vaak is beeld op de
laptop liggend en op een mobieltje vierkant of staand. Ook de items in het menu
zijn vaak verschillend! Zij denken per apparaat erover na hoe de ervaring van de
bezoeker moet zijn.

Ik geef je toch wat handvatten, die je kunt gebruiken om te bepalen wat je op je
homepage kan plaatsen. Trouwens varieer deze ook regelmatig! Dat kan al met
standaard tools. Ik bedoel overigens niet een slider, waarin een aantal
wisselende plaatjes zitten. Hiervan is aangetoond dat die niet e�ectief zijn.

Neem een restaurant. Zij hebben vaak per seizoen iets anders op de homepage
staan. Misschien lever jij diensten. Toch zou je hier iets mee kunnen. Een
andere dienst in de spotlight? Iets bereikt waar je klanten en bezoekers wat aan
kunnen hebben?

Wij hebben hier wel ideeën over, die relatief weinig tijd vergen.

Een format voor een homepage
Ik heb hier een format voor een homepage. Het is vrij standaard, maar als
gezegd: is het voor bezoekers duidelijk, overzichtelijk, begrijpelijk en makkelijk
vast te stellen of ze aan het juiste adres zijn?

Als je geen super creatief bedrijf bent, dus niet in ontwerp of iets dergelijks zit,
is er ook geen reden hier van af te wijken. De inhoud, daar is het om te doen,
nietwaar?
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1. Links het logo en rechts daarvan het menu. Je ziet sites, waarbij het menu is

ingeklapt tot 3 lijntjes (dat wordt een hamburger genoemd). Dat is prima

voor een smartphone, maar waarom moet je bezoeker klikken om je menu te

zien? Er moet dan een goede reden zijn waarom je niet direct je menu toont.

Het is dus geen design dingetje. Als je veel content op je website hebt, kun je

ook een zoekfunctie toevoegen.

2. Dan komt er meestal een sectie met beeld en een korte tekst en soms een

knop. Dit moet helpen je bezoeker duidelijk te maken wat je doet en voor

wie je er bent.

3. Dat kun je hier iets verder uitleggen, maar als het al duidelijk is in 2, kan je dit

ook weglaten of later op de pagina gebruiken.

4. Hier staan je belangrijkste items: Je tonijn presenteer hier prominent.
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5. Onderdeel van vertrouwen opbouwen. Dat kunnen bedrijven zijn waar je

voor werkt. Maar let op: als je doelgroep klein MKB is, kunnen logo’s van

multinationals afschrikken: “Ze zullen wel duur zijn”, of: “Wij zijn veel te klein

voor ze”.

6. Dit kunnen succesverhalen zijn, testimonials, ervaringen en zo meer.

Hiermee versterk je je expertpositie.

7. Blog is hier als algemene term genoemd. Het kan kennisdelen zijn, het

kunnen ook producten of categorieën zijn, misschien enkele e-learning

producten of trainingen, afhankelijk van wat je business is.

8. Hier kan je iets weggeven: een checklist, e-boek, online sessie etc. Als je

waardevolle content deelt die regelmatig ge-update wordt, kan het inderdaad

‘Blijf op de hoogte’ zijn. Als ze maar één keer op de website komen, weten ze

niet wanneer er een update is, een aanbieding en dergelijke. Het is in ieder

geval aan te raden een CTA op de homepage te plaatsen.

9. Waar ben je gevestigd? Of laat enkele mensen achter het bedrijf zien.

10. De footer: hier kun je de -voor jou- belangrijkste pagina’s neerzetten.

Mensen die tot hier zijn gescrold, kun je nu leiden naar andere belangrijke

content!

Dan nog het menu
‘n Vreemd woord eigenlijk, dat we de knoppen bovenaan het menu noemen.
Beter zou zijn, navigatieoverzicht, want dat is wat het feitelijk is.

Maar toch, ik kan juist weer veel met de analogie van een menu op je website
met een menu in een restaurant.
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Het menu in een restaurant
Je gaat met een vriendin lekker eten in een restaurant. Je komt binnen en je ziet
niet direct een desk of iets dergelijks waar je je eerst moet melden om
vervolgens naar een tafeltje begeleid te worden. Jullie lopen door en gaan ergens
zitten. Even later komt een ober en vraagt wat jullie willen drinken. Twee
chardonneetjes. Even later worden ze gebracht en jullie proosten op een
gezellige avond en lekker diner, maar waar is het menu? Je kijkt het restaurant
rond of je ergens een menu ziet liggen, maar helaas. Je staat op en loopt naar de
bar en ja: achter de bar zie je een stapel menukaarten en neemt er gelijk twee
mee.

Samen met je vriendin proberen jullie de menukaart te begrijpen. Je ziet geen
logische indeling met voorgerechten, hoofdgerechten of iets dergelijks. Erg
onhandig! Jullie proberen een ober te seinen want er zijn veel vragen! Kortom:
dit menu is veel te ingewikkeld.
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Er zijn diverse ongeschreven wetten op het internet en probeer je eraan te
houden. De belangrijkste is dat je ervoor waakt dat je bezoekers je site niet
hoeven te begrijpen om er iets te vinden. Met andere woorden het moet
intuïtief en logisch zijn. Het begint al met de plaats van het menu. Iedereen is
gewend dat het menu bovenaan staat. Meestal staat links het logo en daarnaast
het menu. Iedereen snapt ook direct dat dat het menu is.

Nu zou het mooi zijn als je bezoeker ook direct je menu begrijpt en het meteen
iets meer zegt over wat jullie doen. Vaak zie je een menu item als ‘Diensten’. Dat
zegt natuurlijk niet direct iets, maar op de opening van je homepage kun je daar
wel meer duidelijkheid over geven. Als de knop ‘Diensten’ vervolgens opties in
de subnavigatie heeft, is het verstandig dat deze items wel verduidelijking
geven. Dat wordt lastiger als je diensten een eigen naam hebben. Je loopt dan
het risico dat mensen niet de moeite nemen te gaan onderzoeken wat je precies
bedoelt en biedt. Wat je dan overigens wel zou moeten doen is, dat de knop
‘Diensten’ in het hoofdmenu naar een eigen pagina gaat, waar je kort je diensten
presenteert met een korte uitleg dat je bezoeker begrijpt en eenvoudig zijn keuze
kan maken.

Bij ICT bedrijven is vaak de eerste knop naast het logo ‘Oplossingen’. Dat is
eigenlijk wel heel bijzonder! Dat suggereert dat bezoekers vaak al weten wat het
probleem is. En ís dat wel zo? Vergelijk het met een loodgieter. In veel gevallen
begint zo’n homepage met de problemen: Heeft u lekkages? Heeft u
verstoppingen? En dergelijke…

Samengevat, zorg dat je menu direct zichtbaar is en zo duidelijk mogelijk, want
je wilt natuurlijk dat ze het gebruiken! Zo blijven ze langer op je site en dat
vergroot het de kans dat je contactgegevens van ze gaat ontvangen.

Maak het menu niet ingewikkeld
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5. Waarom is de  pagina zo cruciaal?Over ons

 Het is een goed teken als bezoekers op zoek gaan naar je Over ons pagina. Ze

zijn in je bedrijf of in jou geïnteresseerd.

 Mensen doen zaken met mensen, dus laat zien wie achter het bedrijf zitten.

Dit neemt eventuele bezwaren weg.

 Je kunt hier verder ingaan op je visie en missie.

 Waarin onderscheidt je je van je concurrenten? Onder andere door te

vertellen hoe jullie zijn gekomen tot waar jullie nu zijn en jullie passie.

Heb je een Over ons pagina?
Als je er nog geen hebt, dan wordt het tijd dat je er een gaat toevoegen!
Bezoekers van je website zijn niet in eerste instantie geïnteresseerd in wie je
bent, wat voor bedrijf je bent en wie er werken. Maar als ze uiteindelijk wel
benieuwd zijn wie jullie zijn, is het een hele belangrijke pagina! Psychologisch
willen mensen nu gerustgesteld worden: “Ah, er zitten echte mensen achter
deze website!”. Zo is het ook heel belangrijk iets te vertellen over je visie en
missie, zodat ze het gevoel krijgen dat je niet alleen achter hun geld aanzit.

Belangrijk is het dus na te denken over waar de bezoekers op je  pagina
vandaan komen, maar ook wat jij vervolgens ze hier wil vertellen. Daar wil ik je
enkele suggesties voor meegeven.

Over ons

Waarom komen ze op je Over ons pagina?
Als je naar de statistieken van je website gaat, zul je wellicht ook zien dat voor
jouw website niet veel bezoekers binnen komen op de  pagina.Over ons

Wat ga je leren in dit hoofdstuk?
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In ieder geval, als mensen naar je  pagina gaan is dat op zich een goed
teken! Naast dat ze in hun eigen problemen en het stillen van hun
informatiehonger geïnteresseerd zijn, willen ze nú weten wie er achter deze
website en informatie zit. Het zou kunnen dat zij zich nog ergens zorgen over
maken, maar het kan even goed inhouden dat ze enthousiast zijn over de
gedeelde informatie of het aanbod dat je deed!

Over ons

Waar we nu zorgvuldig mee moeten omgaan is, dat we ze nu alle informatie
moeten geven om ze gerust te stellen. En alle vragen te beantwoorden waar ze
nu een antwoord op nodig hebben.

Waar komen ze dan wel vandaan? Probeer hiervan iets te leren aan de hand van
je eigen statistieken van je website.

Opvallend is hoe weinig aandacht veel bedrijven besteden aan deze pagina.
Ondanks dat het gaat ‘Over ons’, moet je voorkomen dat het ‘Wij dit en Wij dat’
wordt! Nog steeds staat voorop dat de informatie die hier staat nodig is en je
bezoeker helpt te kiezen voor jou!
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Hoe vaak ben je zelf op ‘Over ons’ pagina’s geweest, waar je in een paar scrolls
weer van de pagina en vaak zelfs de site afging? Dus laat ik je wat handvatten
geven zodat je in staat bent een goede pagina te maken, die je business
versterkt en helpt contact te maken met bezoekers.

Over ons 

Mensen doen zaken met mensen
Ook al is het internet een anoniem ‘in contact komen met’-medium, toch zijn
het mensen die voor henzelf, voor hun baas, kind, ander familielid of vriend op
zoek gaan naar informatie of oplossingen voor problemen. Ja, ik weet ook dat als
je wat gaat kopen bij een grote webwinkel, je niet direct op zoek gaat naar wie er
precies achter zit. Maar als je op zoek gaat naar een speci�eke dienst of
maatwerk product, wordt het ineens een ander verhaal. Dan wil je, als je
geïnteresseerd bent geraakt, meer weten van wie achter dit bedrijf zitten.

Dus als je een  pagina bezoekt, wil je eigenlijk, ook onbewust, graag
mensen zien! Plaats er dan ook beeldmateriaal van mensen. Liefst geen
stockfoto’s  maar van jezelf, je team etc. Mensen.

Over ons

[2]

Wat verder een belangrijke toevoeging is, is je visie en missie. Het zal zeker
helpen als zij zich hiermee kunnen associëren. Maar nog veel belangrijker, in
het onderbewuste stelt dit het brein gerust. Hier moet het gevoel worden
weggenomen dat je alleen uit bent op hun geld, maar dat het je echt te doen is
om hun als je potentiële nieuwe klant en je wilt helpen hun probleem op te
lossen of helpen hun doel te bereiken..

Hier is dus ook ruimte voor je originele verhaal, hoe jullie zijn gekomen tot wat
jullie doen en de weg daarnaartoe.

[2] Standaard foto’s die je op sites kunt downloaden, soms met een licentie, maar het zijn dus
niet beelden van jouw bedrijf of personeel.
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En ook hier kun je duidelijk maken wat je doet, voor wie je dat doet en waarin
dit onderscheidend is. Niet zozeer in de bewoording, maar hoe kunnen ze zelf de
conclusie trekken dat jullie inderdaad die groene bal zijn in een grote bak met
rode ballen…

Hier is ook het bewijs en social proof een belangrijk ingrediënt. Laat enkele
klanten hier aan het woord die bijvoorbeeld bijzonderheden belichten van je
bedrijf of hoe jullie hebben geholpen en wat de resultaten waren. Juist de
menselijke kant mag hier niet ontbreken. Mensen doen zaken met mensen.

De  formuleOver ons
Formule is misschien een te groot woord, maar het zijn wel de belangrijke
ingrediënten die een sterke  pagina karakteriseren.Over ons

Zorg dat je een sterke kopregel hebt, die aantrekt om verder te lezen en te
scrollen. Hier mogen al gezichten de boventoon voeren, zonder nu er een
smoelenboek van te maken.

Nu is het tijd voor je toegevoegde waarde, je Unique Value Proposition , in
goed Nederlands. Kijk of je ook al iets kan laten ervaren van waarin jullie je
onderscheiden.

[3]

En juist die hobbels hebben je gevormd en je product of dienst gemaakt tot wat
het nu is.

Iedereen snapt dat het voor niemand een geplaveide weg was, zonder obstakels
en problemen.

[3] Wat zijn de voordelen en toegevoegde waarden van je producten of diensten. Het geeft
het onderscheid aan t.o.v. concurrenten; Het maakt duidelijk waar het aansluiting heeft met
de behoeften van je potentiële klanten; Het trekt je ideale klant aan (het valt hem of haar
duidelijker op).
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Nu kun je verwijzen naar content, dus bijvoorbeeld 3 tegels, elk leidend naar
verschillende pagina’s content. De eerste zou kunnen gaan naar waardevolle
informatie, waar je gaat proberen hun contactgegevens te verkrijgen. De tweede
kan gaan naar een concrete dienst, waar ze meer informatie over kunnen
verkrijgen. Het zou ook een korte online training of andere informatie kunnen
zijn, die inzicht geeft in waar je goed in bent of mee kan helpen. De laatste zou
naar een concreet product of dienst kunnen gaan (bijvoorbeeld je tonijn - zie
hoofdstuk 2), die je daar verkoopt of waar een o�erte voor kan worden
aangevraagd.

Vervolgens zou je nu het concrete verhaal over jullie zelf kunnen vertellen.
Visie, missie en hoe jullie gekomen zijn tot waar jullie nu staan.

Als laatste zou je nog een CTA kunnen opnemen, maar dat moet wel een hele
goede zijn! Dus niet iets van ‘Neem contact met ons op als je nu geïnteresseerd
bent geraakt in ons en je wil weten wat we voor je zouden kunnen betekenen’...

Stel er was een bepaald boek of methode, dat voor jullie de ommekeer bracht, de
doorbraak, deel dat dan! Dat kan een samenvatting daarvan zijn en bijvoorbeeld,
hoe jullie dat naar jullie hand hebben gezet. Stel je hebt een eigen methode
ontwikkeld en die staat op geen enkele andere pagina uitgelegd of aangeboden,
dan zou je dat ook hier kunnen aanbieden. Dat kan een pdf-download zijn
waarin het geheim wordt onthuld waarom die methode zo succesvol kan zijn.

Dan is het belangrijk met bewijs te komen, dus reviews of testimonials van
echte klanten en een korte samenvatting van waarom jullie doen wat jullie
doen, voor wie jullie het doen en wat het ‘t zo bijzonder maakt.
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Let op, deze CTA moet van hele hoge kwaliteit zijn! Misschien moet deze je het
gevoel dat je echt iets bijzonders met ze hebt gedeeld, wat ze misschien niet
hadden verwacht. En wat jij in eerste instantie niet zo snel zou willen delen.

1. Een snelle bezoeker van de pagina moet nu geïnteresseerd worden in de

content door de kopregel en eerste regel tekst.

Hier kun je al voor de eerste keer gezichten van mensen achter het bedrijf

laten zien.

2. Wat is je toegevoegde waarde, wat heb je voor ze en wat mag verwacht

worden van het resultaat.

3. Bewijs, social proof en een korte samenvatting over hoe jullie gekomen zijn

tot waar je nu staat.

4. Tegels of blokjes met links naar andere content op de website.

5. Het verhaal, dus je visie en missie en meer achtergrond over je bedrijf en

producten en diensten. En als je ‘m hebt gemaakt: je Why!

6. Eventueel een Call To Action.

Ik heb hier een schematische weergave van hoe je   pagina eruit zou
kunnen zien.

Over ons
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Iemand die even heel snel je pagina bezoekt, die proberen we te vatten met 1.

Mensen die echt geraakt of geïnteresseerd zijn in jullie, daar is 5 voor. En
mensen die wel een klant of fan van je bedrijf zouden kunnen worden, daar is de
CTA (6) voor bedoeld.

Iemand dat iets meer tijd besteedt, maar nog steeds aan het ‘Koppensnellen’ is,
daarvoor is 1 t/m 4 bedoeld.
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6. Wat is de belangrijkste pagina op je website?

Wat ga je in dit hoofdstuk leren?
 Bedankpagina’s zijn de belangrijkste pagina’s, want dan heeft een conversie

plaatsgevonden. Dat is voor de meeste websites het belangrijkste doel.

 Besteedt aandacht aan je bedankpagina's en bedank oprecht.

 Hoe je kunt verrassen op een bedankpagina en er mogelijk nóg een conversie

uitslepen.

 De pagina vóór de bedankpagina heeft geleid tot de conversie dus de content

op díe pagina is verantwoordelijk voor het succes.

Niemand raadt wat de belangrijkste pagina is
Enkele jaren geleden, voor de introductie van een nieuw programma, heb ik 3
aandachttrekkende video’s gemaakt. Eén van die video’s heette ‘Wat is de
belangrijkste pagina op je website?’

Vóórdat ik die video had opgenomen gebruikte ik deze vraag al vaker in lezingen
en klantsessies. Iedere keer was het interessant welke antwoorden er kwamen
en echt niemand, nee,   kwam met het gewenste antwoord. Wat mij
betreft het enige  antwoord, maar als je straks er anders over denkt, hoor ik
het graag van je!

nie-mand
juiste

Dat is de bedankpagina!
Ja, de bedankpagina is de belangrijkste pagina op een website. Je hebt een
website met een bepaald doel en dat zou ergens bottom-line moeten zijn, dat je
meer contacten, leads of klanten wil.
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De bedankpagina is er een die je bezoeker te zien krijgt ná  een conversie.
Bijvoorbeeld na inschrijving voor je nieuwsbrief, een aangevraagde whitepaper,
een ingevuld contactformulier en ga zo maar door.

Als het nu gaat om een conversie waarbij er niets gekocht is, hoe zien dan de
meeste bedank-pagina’s eruit? Oh, nog even: soms is er niet eens een
bedankpagina, maar er alleen staat ‘Succesvol verzonden’ of nog erger, het staat
er in het Engels, op een Nederlandse site…

En voor het werven van contacten en leads kan je website een belangrijke
medewerker zijn, daarom heeft dit boek de titel Zo Wordt Je Website Je Beste
Verkoper!

Ok, dus, hoe zien de meeste bedankpagina’s eruit?

  Of: 
. Ok, dat is inderdaad waar het in eerste

instantie om te doen was, maar verplaats je eens in je bezoeker. Op welke
manier kun je nu een zeer positieve indruk achterlaten? Door een geweldige
bedankpagina voor te schotelen! Het is een hele kleine moeite, maar kan je
zóveel opleveren!

Bedankt voor je formulier. We komen er zo snel mogelijk op terug. We
sturen je direct het gevraagde toe
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Wat zijn de ingrediënten van een geweldige
bedankpagina?
Stel je voor, iemand was op je website en heeft uiteindelijk alles overwonnen en
een formulier ingevuld. Wat kan er zich in het bewuste en onderbewuste brein
hebben afgespeeld? “Ik wil die whitepaper wel graag, maar zal ik er echt iets aan
hebben? Of zal het weer zo’n nutteloos vodje zijn? Ik heb er niet zo veel over
kunnen lezen…. Mja, het lijkt wel een club die weet waar ze het over hebben….
Ik zal wel weer op een mailinglijst komen. Dát wil ik nu juist niet! Welk e-
mailadres zal ik dan gebruiken?” enzovoort.

“Wil ik wel dat zij weten dat wij hier over nadenken?”

Probeer je te verplaatsen in wat jouw bezoeker op je website zouden kunnen
denken, dus welke bezwaren er zouden kunnen zijn?

Ok, ze hebben uiteindelijk op gedrukt en zijn nu terecht gekomen op
je bedankpagina. Wat zou je nu allemaal kunnen doen, om ze een positief gevoel
te geven?

Verzenden 

Begin maar met ze te pluimeren dat ze het formulier hebben ingevuld en dat het
stuk onderweg is. Geef ook even aan dat de mail misschien in de spam terecht is
gekomen, dus dat ze die map ook even checken. Ook mooi als je opent met hun
eigen naam! Dat maakt het persoonlijk.
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Nu is een van de opties die je kan overwegen:

Geef ze nu iets wat ze niet zouden verwachten, bijvoorbeeld nog een extra
super-waardevolle download of een video met info die, zeker om datgene waar
ze het formulier voor hadden ingevuld, van groot nut kan zijn!

Nodig ze uit voor een business lunch op kantoor of een uitnodiging voor een
webinar, kosteloos.

Bedenk namelijk: stel iemand vult na wikken en wegen het formulier in, dan
verwacht iemand wel een bedankpagina met de standaard tekst ‘Bedankt, we
komen er snel op terug’, maar nu heb jij ze in de watten gelegd en informatie
gegeven dat ze niet hadden verwacht en ook nog zeer nuttig is!
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Besteedt dus veel aandacht aan de bedankpagina.

Overigens werkt het vergelijkbaar als je gaat mailen, maar je loopt iets meer
risico dat je in een overvolle inbox terecht komt.

De websites die wij bouwen hebben onder andere voorwaardelijke logica in
zich. Wat je daar mee kunt doen is, dat je één bedankpagina maakt, maar dat
hetgeen daar wordt aangeboden afhankelijk is van welk formulier je bezoeker
afkomstig was. Het eerste stukje tekst kan universeel zijn, maar vervolgens kan
de download, de video of wat dan ook, volledig aansluiten op van welk formulier
iemand vandaan komt, cool hè?

De kans is dus vergroot dat je bezoeker uiteindelijk met een positief gevoel van
de site is afgegaan. Nu ga jij bellen. Je komt waarschijnlijk bij de ‘gate keeper’, de
secretaresse. Als zij zegt tegen jouw contactpersoon: “Ik heb iemand van dat
bedrijf aan de lijn, je had daar iets ingevuld en daarover willen ze nu contact met
je. Kan ik die aan je doorzetten?” De kans dat je door mag is serieus toegenomen.

Maar wanneer komen ze op je bedankpagina?
Okee, stel we zijn het met elkaar eens: die bedankpagina is echt de belangrijkste
van de website, wat is dan de één na belangrijkste pagina? Dat was dan dus de
pagina die ervòòr zat. De pagina met het formulier. En dat kunnen er veel zijn,
sterker nog, dat  er eigenlijk veel zijn, want geen enkele pagina mag wat
mij betreft eindigen met een punt.

moeten

Hoe ziet een formulier er nu op de meeste websites uit? Je weet het zelf, uit
eigen ervaring: Het is meestal een algemeen formulier op de Contact pagina.
Vanaf andere pagina’s staat er een knop die hier naartoe linkt.
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Het is net of je niet hebt zitten luisteren naar toen ze zeiden… “Ik wil die
rooie…” en jij vraagt, “ok, wil je er een. Wil je een rooie, groene of roze…?

En dan natuurlijk, probeer je te verplaatsen in wat de mogelijke bezwaren
kunnen zijn om nu niet je formulier in te vullen? Probeer die weg te nemen en
probeer ze te helpen kiezen voor jou! Jij bent de expert, maar dat weten zij nog
niet, dus je moet ze helpen. Je moet ze helpen kiezen voor jou.

Geef dus ook aan wat er gaat gebeuren nadat ze het formulier hebben
verzonden. Daarover zijn dan geen verrassingen meer. De verrassing kan wel
zijn een mooi kadootje op die bedankpagina!

Stel een bedrijf biedt Diensten aan op het gebied van Administratieve software
en diensten op het gebied van CRM-software. Dat zijn 2 aparte pagina’s, er staat
op beide een formulier. Hetzelfde formulier… en je moet dus aanvinken waarin
je geïnteresseerd bent, duhh! Dat is toch bekend? Er moet dus wat intelligentie
in die formulieren zitten of in de knop naar het formulier, zodat het formulier op
maat is, die aansluit bij de pagina met informatie, waar ze nu graag met je op
willen doorpakken.
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7. Converterende Content

Wat ga je leren in dit hoofdstuk?
 Iedere overdracht van informatie in ruil voor iets, is een conversie.

 Contact informatie is de eerste stap. Dan kun je gaan werken aan het

opbouwen van de relatie.

 Maak een gewilde weggever en zorg dat er een Call To Action in zit.

 Test de weggever, waarbij je in het ene geval direct vraagt om een e-

mailadres en in het andere geval niet en kan de weggever worden

gedownload. Maar doe dit op een vervolgpagina met een aanvullende CTA,

waar je wel contactgegevens vraagt.

 Iedere klik op een knop of link is een micro conversie. Dit is steeds weer een

JA op een CTA. Zorg voor meerdere JA’s.

 E-mailadressen zijn geld waard. Als mensen maar één keer op je website

komen, is dit dé mogelijkheid om in contact te blijven, waardevolle content

te delen en op gezette tijden te vragen om een actie.

 Draai de marketing trechter om: spreek direct een speci�ek persoon aan met

een speci�ek probleem. Als er inderdaad een match is, verhoogt dit de kans

op een conversie enorm.

 Schrijf naar een actie toe en vráág om de actie. ‘Als dit jouw situatie is en deze

informatie gaat je helpen uit die situatie. Wil je dat hebben? Geef me dan je e-

mailadres en ik stuur het je toe’. Durf te vragen!
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 Iedere pagina heeft een duidelijk doel. Heeft een pagina geen doel, kun je die

dan niet beter weglaten?

 Neem alle bezwaren weg. Als je dat namelijk niet doet, ontvang je ook geen

ingevulde formulieren.

 Laat je landingspagina nalezen door iemand die niet betrokken is bij je

bedrijf. Doordat je alles weet wat op de landingspagina staat, lijkt alles logisch

en compleet. Zelfs informatie die er niet staat, wordt door jouw brein

automatisch aangevuld. Je bezoekers weten dat niet en missen nu

noodzakelijke informatie.

 Test je landingspagina bijvoorbeeld met een compacte advertentiecampagne

in Google. Dit zijn bezoekers die een duidelijke zoekvraag in Google hebben

ingevoerd, waar jij je advertentie op hebt gericht.

 Bekijk het gedrag van bezoekers op je landingspagina. Scrollen ze naar

beneden? Hebben ze de knop gezien en hoelang zijn ze op je pagina?

Wat is een conversie?
Converterende content is misschien iets wat ik eerst even moet uitleggen.
Conversie is in feite het realiseren van een gewenste actie. In de meeste gevallen
is er sprake van een overdracht van informatie in ruil voor iets. Iets, kan een e-
mailadres zijn, een telefoonnummer, geld etc. Maar een belangrijke conversie
kan ook al een klik zijn op een bepaalde knop, nog zónder dat je er iets voor
krijgt.

Daar heb je misschien in directe zin niet zo heel veel aan, maar misschien wel
op iets langere termijn. In dit hoofdstuk zal ik enkele inzichten met je delen.
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Wat is je gewenste conversie?
Als ik nieuwe klanten voor een nieuwe website vraag wat het doel van de
nieuwe site moet zijn, dan roepen ze vaak “Meer klanten!”. En ja, uiteindelijk is
dat natuurlijk een belangrijk doel. Veel bedrijven verkopen hun producten of
diensten niet via de website, maar toch kan het einddoel nog steeds zijn: nieuwe
klanten. Voor de website zou het hoogst haalbare doel mogelijk het leggen van
contacten zijn.

Als een website meerdere pagina’s heeft en idealiter even zoveel Call To Actions
(CTA’s), dan is het verstandig als ze ook verschillende doelen hebben. De ene
alleen een download, de andere een formulier, weer een ‘n aanvraag voor een
o�erte, een toegang tot besloten pagina’s en ga zo maar door.

Als je vrijgezel bent en je hebt een date. Je gaat lekker eten en nog ergens wat
drinken. Je voelt een klik, maar je voelt ook aan dat je de relatie langzaam moet
opbouwen. Dan stel je dus niet halverwege voor ”Zullen we gaan trouwen?”. Zo
ook op je website. Soms zijn het onmogelijke vragen die worden gesteld…

Wij zijn expert in het her�nancieren van kapitaalintensieve machines. Heb jij
machines die je moet her�nancieren? Neem dan contact op! Formulier, klaar.

In eerste instantie, als je op die website zou zijn gekomen en je inderdaad
machines wil her�nancieren, mogelijk dat je onderbewuste brein deze CTA
volledig negeerde en je naar beneden scrolde. Het is wel het probleem waar je
mee zit, maar deze CTA komt veel te vroeg. Nu moet de rest van de pagina wel
echt goed zijn, anders ben je zo weg!
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Ok, het liefst wil je klanten, maar het zou kunnen beginnen met iets wat je
gewoon weggeeft. Ik heb in 2011 Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper
geschreven. Ik heb nog een stapeltje van dat eerste boek liggen. Soms heb ik met
iemand een gesprek, of hier op kantoor of in het bedrijfsrestaurant en geef ik
een boek mee, zonder er iets voor terug te vragen. Niet vreemd toch? Dat doe je
zelf waarschijnlijk ook wel eens. Op je website kan je dus ook iets weggeven
waar je niet direct iets voor terug vraagt. Op termijn kan het e�ect ervan weer
bij je terugkomen.

Onvergetel�ke weggever
Ik geef je een voorbeeld. Jaren geleden deden we een campagne voor een
software bedrijf die een systeem hadden ontwikkeld om incidenten te
registreren op de werkvloer in fabrieken. Het ging met name om
productiebedrijven, waar bijna-ongelukken moesten worden vastgelegd.
Uiteindelijk hadden we een campagne bedacht waarbij we ons richtten op de
veiligheidskundige binnen bedrijven. Wat we als uitgangspunt hadden gekozen
was, dat we de veiligheidskundige in stelling moesten brengen bij de directie.
Daarom konden ze een presentatie downloaden met vele waardevolle feiten, die
besproken konden worden in het MT. Met de presentatie zou duidelijk worden
dat het bedrijf daar óók iets mee zou moeten doen. De veiligheidskundige zou
vervolgens aan de slag moeten om het probleem te gaan inventariseren in het
eigen bedrijf en te komen met oplossingen, bijvoorbeeld een dergelijk software
systeem.

Wij wilden vooral gaan voor zoveel mogelijk downloads van de presentatie. Als
het MT zou zeggen: “Goed werk, kom met concrete voorstellen!”, dat er een
kans zou bestaan dat die veiligheidskundige onze klant zou uitnodigen om te
helpen inventariseren. En vervolgens eventueel een demo van hun software zou
kunnen verzorgen.

https://internetmarketeers.nl/


Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper 4.0

Internet Marketeers

We hadden een speci�eke landingspagina gemaakt voor de doelgroep
veiligheidskundige in 2 varianten: één zonder formulier en één met.

Tijdens de duur van de campagne waren er meer dan 120 downloads. Dat lijkt
niet veel, maar het is natuurlijk een niche. Er waren ook 5 e-mail adressen
opgehaald.

Wat uiteindelijk de 120 downloads zou opleveren, wisten we natuurlijk nog
niet, maar we wisten wel dat de presentatie op minimaal 120 bureau’s lag.
Gedownload door de doelgroep… Wat kan dat op termijn opleveren? In ieder
geval, je ziet: zelfs alleen een download kan een gewenste conversie zijn.

Overigens, weer even slim denken: We hadden achter de knop 
  niet direct de download gekoppeld, maar je ging naar een pagina,

waar het te downloaden document stond plus aanvullende informatie en een
video. Je wist namelijk al dat je je doelgroep had aangesproken en aangezet tot
een actie. Naast de beloofde download was hier nog een volgende CTA! We
hadden al de eerste JA gehad en dat biedt meer kans op een tweede JA.

Download de
presentatie

Geef me je e-mailadres
Voor de meeste conversies, waarbij het minimaal gaat om het geven van
waardevolle informatie,   betaald worden. In ieder geval met een e-
mailadres. Als je een e-mailadres hebt, kun je gaan werken aan de relatie en die
proberen uit te bouwen.

moet

Onze klant wilde graag e-mailadressen en het allerliefste aanvragen voor een
demo.
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Zolang we gebruik blijven maken van e-mailadressen blijft gelden: ‘The Money
Is In The List’. Met andere woorden, bouw een lijst op met e-mailadressen en ga
mailen. Wij hebben dat ook jarenlang gedaan en om redenen zijn we er op een
bepaald moment mee gestopt. Shame on us! Al helemaal omdat ik graag predik
wat we ook zelf doen en dit ligt al een poos op z’n gat. Genoeg over ons. Het gaat
om het besef wat een e-mailadres waard kan zijn voor je bedrijf.

Het gaat hier er niet om dat je periodiek een zogenaamde nieuwsbrief moet
hebben, maar dat je wel periodiek via e-mail contact kan onderhouden met je
lijst. Ze komen in principe niet meer op je website. Als je een waardevol artikel
hebt geschreven, wat dus toegevoegde waarde kan hebben voor verschillende
mensen op je mailinglijst, dan is het niet handig dat je ze er niet op attendeert!
Sterker nog: als dat hen verder zou kunnen helpen, dan nemen ze je het
misschien kwalijk dat je het niet met ze hebt gedeeld!

In de periode 2003 t/m 2013 was ik mede-eigenaar van de Taxateur Academie.
We hadden een bestand van makelaars en taxateurs in Nederland. We boden
trainingen en workshops aan ter verbreding en verdieping van de kennis en
actualiteiten op hun vakgebied. Wij wisten vrij nauwkeurig te voorspellen wat
de conversies waren per verzonden ‘nieuwsbrief ’. Bij ons waren dat toen
inschrijvingen voor workshops.
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Als we op een bijeenkomst makelaars of taxateurs tegenkwamen die niet in ons
bestand stonden en we kregen enkele visitekaartjes, wisten we statistisch gezien
wat deze bijeenkomst ons had opgeleverd. Als jij dat ook zou weten, dan zou je
waarschijnlijk ook graag meer e-mailadressen verzamelen via je website.

Misschien heb je niets met een nieuwsbrief, maar kun je wel een aantal
opeenvolgende e-mails met waardevolle content laten bedenken. Die worden
verstuurd na een inschrijving, waarmee je probeert de band met je lijst te
verstevigen. Alsof je voor de tweede keer gaat daten met dezelfde persoon en nu
iets anders gaat doen dan uit eten en meer te weten komt over interesses en
degelijke.

Anders komen ze nooit meer
Waarschijnlijk valt het je ook op: als je niet zelf het initiatief neemt, dan bloeden
relaties en vriendschappen dood. Dus na die eerste date, als je niet het initiatief
neemt, dan blijft het waarschijnlijk bij die ene leuke avond.

Dus: nu heb je een e-mailadres gevraagd via dit formulier, maar als je niet gaat
opvolgen en de relatie gaat versterken, dan zal er nooit iets gaan ontstaan tussen
jullie. Dan was dat het.

We wisten dus in feite wat de te verwachten omzet per nieuwsbrief was en
daarmee ook de omzet per e-mailadres.

Je hoeft geen nieuwsbrief te gaan sturen. Dat kan ook bijna niet, zeker als je
eigenlijk niet veel nieuws kunt melden. Maar als je wel af en toe een nieuw
artikel op je website zet, dan zou je bijvoorbeeld de samenvatting al

 kunnen laten sturen naar je lijst e-mailadressen. Zonder meer
moeite dan die je al gestoken hebt in het maken van het artikel. Want ga er maar
van uit: uit eigen beweging komen ze niet meer naar je website. Je hebt niets te
verliezen, alleen maar iets te winnen.

geautomatiseerd
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Standaard ziet een marketing trechter er als volgt uit: Breed bovenaan. Daar
willen we veel mensen bereiken dus daar beschrijven we het probleem of
verschillende gerelateerde problemen. Dan gaan we �lteren, door speci�eker te
worden en in te gaan op verschillende oplossingsrichtingen. En dan, onderin
gaan we verschillende oplossingen vergelijken en prijzen de onze aan.

Nu even concreet. Stel je hebt een bedrijf met een man of 5 en je wil een stevig
merk neerzetten van je bedrijf. Jullie zijn de expert en jullie claimen echt top te
zijn. Nu werkt het natuurlijk niet om dat groot uitgemeten bovenaan je site neer
te zetten. Opscheppers gaan het niet winnen online.

Draai de marke�ng trechter om

Je gaat op zoek naar hoe je dit voor elkaar gaat krijgen en uiteindelijk heb je een
lijst samengesteld van zaken die bijdragen, zoals: schrijf een boek; ga regelmatig
blogberichten plaatsen; word public speaker; begin met regelmatig te
podcasten…
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Je hebt besloten: Public speaking, dat lijkt je wel wat! Maar… hoe wordt je een
goede Public Speaker?

Nu is er een bureau en zij trainen Public Speakers en zij gebruiken hun website
voor de werving van nieuwe klanten voor hun training. In het geval van de
normale funnel zouden ze blogs en landingspagina’s kunnen maken over: hoe
kun je een sterk merk neerzetten? En vervolgens artikelen over de verschillende
mogelijkheden hoe dat te doen..

Een snelle methode, waar je veel mensen mee bereikt is Public Speaking. Dan
gaan ze daar verder op in en uiteindelijk zie je de aanbieding om je aan te
melden voor de training.

Even onder ons gezegd: Stel je leest daar een artikel over ‘Wat is Public
Speaking’, ga jij dan aan het eind van zo’n artikel je aanmelden voor hun training
Public Speaking? Waarschijnlijk niet, dat is dan te snel.

Een voorbeeld van een omgedraaide funnel
Draaien we de funnel om, dan zou je recht op doel kunnen afgaan (á la 

). Dat zou er dan als volgt kunnen uitzien:
Het is 2

uur ‘s nachts en de telefoon gaat

Je hebt een expertise en wilt het als een sterk merk gaan neerzetten?

DGA’s van MKB bedrijven ontdekken steeds meer de kracht van Public
Speaking. Je bereikt grote groepen mensen, je staat op het podium, dus je

 wel een expert zijn! Je kunt een video van je optreden ook gebruiken op je
website, social media, videokanalen en meer. De kracht van Public Speaking om
je merk te bouwen is een bijna noodzakelijke bouwsteen!

moet
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Zie je dat ik hier direct duidelijk heb gemaakt voor wie het is en wat je er verder
nog mee kan doen? Stel ze kunnen dat zelf niet bedenken? Of denken er niet op
dit moment aan, waardoor dit stuk toegevoegde waarde niet in hun opkomt,
terwijl het belangrijk kan zijn in de besluitvorming. De opening en basis van een
verkoop pagina is gelegd.

Ik ben hier dus speci�ek, recht op doel naar deze doelgroep toegestapt met mijn
tekst en heb direct de oplossing benoemd. Nu vallen wellicht veel mensen af, die
nog niet zo ver zijn, om nu direct te willen gaan voor Public Speaking. Die
zullen zich dan niet inschrijven voor bijvoorbeeld de ‘gratis workshop Public
Speaking om zelf te oefenen met…’ of direct ingaan op een aanbod voor de
training.

Stel we richten onze pijlen op CEO’s, dan zou een opening kunnen zijn:
“Waarom het voor CEO’s belangrijk is beter in het openbaar te spreken”.

Wat hier helpt zijn de goede succesverhalen, die goed bij hun wensen en
behoeften passen. Kan je waardevolle inzichten delen? Vertel vooral wat je
gedaan hebt wat leidde tot die resultaten. Dat eindplaatje, dat is wat ze willen
bereiken.

Als je ervan overtuigd bent dat Public Speaking je enorm gaat helpen je merk
sterk neer te zetten. En dat je vertrouwt dat ik je help je volledig in je kracht te
zetten op het podium en dat je je dan zelfverzekerd voelt dat je met overtuiging
gaat spreken en de mensen aan je lippen hangen, is er dan nóg een bezwaar om
je niet in te schrijven? Niet? Schrijf je dan in!

Ik gebruik nog even het voorbeeld uit de vorige paragraaf:

Schrijf naar de ac�e toe en vraag om de conversie
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Je ziet, we hebben een aantrekkelijke opening, we zijn speci�ek, we hebben
goede cases besproken en we zetten ons neer als expert, dan moet nu voor hun
duidelijk worden dat je de oplossing hebt en dat dit de oplossing voor ze is. Wat
gaat het ze opleveren? Wat is het voordeel voor ze? Wat gaan ze leren, waar kun
je het toepassen en wat moeten ze ervoor doen?

Nu zou je ook iets waardevols kunnen weggeven, waar ze direct baat bij kunnen
hebben, maar je kan nu ook direct gaan voor de gewenste conversie.

Eenvoudig gezegd moet je lezer ervan overtuigd raken: Ik wil dit, ik heb dit
nodig!

Geef een helder overzicht van de te behalen voordelen en verbeteringen. ‘Als dat
is wat je wil, schrijf je dan in’, dat is dan geen onmogelijke vraag meer. Het is
meer iets als ‘wat let je?’.

Zouden er bij je bezoeker nog vragen onbeantwoord of bezwaren zijn, neem die
weg en gebruik eventueel een onderdeel . Doe je dit niet,
dan verlaagt het de kans op contact enorm.

Veelgestelde vragen

En ook daaronder kun je weer vragen om de actie: ‘Schrijf je dan nu in’.

Bezoekers die nu zelfs tot hier zijn gekomen, zijn zeer geïnteresseerd, mag je
aannemen. Vergeet dus niet opnieuw te vragen: ‘Schrijf je dus in’.

Wellicht is het handig iets te vertellen wat er gebeurt na de inschrijving. Wat is
het proces, wat gebeurt met de gegevens die je krijgt en binnen hoeveel tijd kan
je inschrijver wat verwachten?
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Die acties om in te schrijven kunnen de ene keer een knop zijn en worden
afgewisseld met tekstlinks. Waarom staat er meerdere keren  ‘Schrijf je in’? Dat
heeft onder andere te maken met de communicatiestijl die op dat moment bij je
bezoeker de boventoon voert. Als iemand op een bepaald punt overtuigd is, wil
‘ie direct naar het inschrij�ormulier. Als iemand nog twijfels heeft of behoefte
heeft aan meer details, leest ‘ie door.

Laat je iets weg wat voor iemand essentieel zou zijn, dan krijg je zijn of haar
gegevens niet. Kijk naar jezelf: jij vult dan ook het formulier niet in. Je gaat dan
niet denken “Het zal wel goed zijn…”. De kans is heel groot dat je zonder actie de
site weer verlaat.

Dus vraag om de actie en steeds op het juiste moment. Maar wat het juiste
moment is, is een kwestie van testen. In ieder geval, als je je pagina kritisch
bekijkt en er zijn punten waarbij je zelf aanneemt dat ze nu misschien willen
inschrijven, moet daar de knop! Laat je pagina ook doorlopen door bekenden.
Vaak haal je dan al punten op die sowieso al veel beter kunnen voor je echt live
gaat.

Landingspagina’s en converterende content
Nu heb je al veel informatie gehad over landingspagina’s en dat het bottom line
erom gaat is dat ze leiden tot conversies! Een landingspagina zonder duidelijk
doel, moet je misschien wel helemaal niet publiceren. Sterker nog: dit geldt wat
mij betreft voor iedere pagina.

Heeft een pagina geen duidelijk doel? Waarom zou je ‘m dan plaatsen? Dan leidt
die eerder af van een conversie. Je hebt vast wel eens een gesprek gehad met een
verkoper, waarbij je eigenlijk al wilde kopen en dat die verkoper maar bleef
doorkletsen over zaken die voor jou totaal niet relevant waren. Op je website
geldt eigenlijk hetzelfde: zijn dat pagina’s die je zou kunnen weglaten?
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Zorg er voor dat de landingspagina is gericht op het behalen van een doel, dus
ook zo min mogelijk a�eiding. Geen menu aan de bovenkant, link het liefst ook
niet het logo naar de homepage.

Onderaan heb je wel een footer   nodig want je moet naar je privacy pagina
linken en algemene voorwaarden. Daar kan je wel een link naar je homepage
plaatsen, eventueel door een aanklikbaar logo. In ieder geval zo min mogelijk
a�eiding en ook geen links naar andere pagina’s. Wil je dat dan toch heel graag,
doe het dan in een pop-up bijvoorbeeld, maar ik adviseer je, het is beter van niet.

[4]

Zorg dat je je bezoeker centraal stelt, dat je duidelijk maakt over welk probleem
of welke pijn het hier gaat. Eventueel kun je nog praten over hoe het kan
verergeren als je er niets aan doet en wat daar dan de consequenties van zijn.

Zorg dat alle bezwaren zijn weggenomen en dat je duidelijk bent over wat er
gebeurt nadat iemand op de bewuste knop drukt.

Als het iets toevoegt, beschrijf waar deze problemen vandaan komen, maar waar
het in ieder geval over moet gaan: kom met je oplossing, verbeteringen, wat
wordt de nieuwe situatie na jouw oplossing. Waarom kunnen ze deze oplossing
van je aannemen? Kortom: hoezo ben jij de expert en wat zeggen anderen over
je en over je oplossingen?

[4] Footer is de onderkant van de pagina. Meestal in een afwijkende kleur, gescheiden van de
bovenstaande content. Hier staat vaak het logo en de adresgegevens en de navigatie naar
belangrijke pagina’s alsook naar de privacy pagina, algemene voorwaarden en vaak ook de
sitemap. Ook een ideale plaats om een paar belangrijke (landings-)pagina’s op te nemen,
maar niet op de landingspagina’s zelf natuurlijk.
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Ga liefst zo snel mogelijk live, dit is de beste manier om te zien wat het gedrag
van je bezoekers is en ga testen met variaties. Daar kom ik zo op terug. Maar
wat ik vaak aanraad is een korte Google Ads campagne of een op social media te
doen. Ikzelf geef de voorkeur aan Google Ads, omdat nu mensen een gerichte
zoekvraag hebben ingetypt en nu graag het best mogelijke antwoord op die
vraag willen. In de socials is het meer interruptie marketing: Je scrolt over de
tijdlijn en vervolgens zie je een advertentie voorbij komen over iets, waar je nu
waarschijnlijk niet mee bezig was.

Ja, adverteren in Google wordt wellicht steeds duurder, dat is waar. Maar om
een landingspagina te testen, is het een zeer betaalbare test! Je kan een compacte
advertentiegroep opzetten met enkele advertenties.

Laat je tekst altijd door anderen nalezen, zodat duidelijk is of zij zich
aangesproken zouden kunnen voelen door je content. Is alles duidelijk? Zijn er
nog onbeantwoorde vragen voor ze? Vul de pagina aan en ga vervolgens testen! 

Google Ads campagne als testmiddel
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Kies een set relevante zoekwoorden en geef er een bepaald budget aan uit. Stel
nu even dat ‘n click één euro kost, dan heb je voor 200 euro dus zo’n 200
mensen op je landingspagina gehad. Als je advertenties en zoekwoorden goed
aansluiten bij waar mensen naar op zoek zijn, dan worden je advertenties vroeg
of laat vertoond. Omdat de advertentietekst aansluit bij hun zoekvraag zijn er
mensen die gaan klikken. Dat kost dan geld per click, maar je hebt nu echte
mensen met een informatiebehoefte of probleem op je pagina! Nu begint het
verkoopproces. Dus uit die 200 bezoekers kunnen conversies komen, nietwaar?
Als dat niet het geval is, dan is er iets te verbeteren aan je landingspagina. Ga
dan weer zorgvuldig alle onderdelen langs, doe aanpassingen en test opnieuw. Ik
kom er in hoofdstuk 8 nog uitgebreid op terug. Zijn er wel conversies? Mooi!
Dan kun je nu tevreden zijn of je blijft toch doorgaan met testen, net als in de
werkelijke wereld. Een verkoper gebruikt ook niet in alle gevallen precies
dezelfde teksten. En als ‘ie dat wel doet, heb je dat zó door.

Bek�k het gedrag van je bezoekers
Je kan enkele belangrijke meet items instellen, bijvoorbeeld: Hebben ze naar
beneden gescrold? Hebben ze de knop gezien? Want als ze die niet gezien
hebben, kunnen ze er ook niet op klikken.

Hoe lang waren ze op de pagina en was dat voldoende tijd om het belangrijkste
van de content te lezen of de video te bekijken?
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Dit geeft je veel informatie over het gedrag van je bezoekers. Dan krijg je al
inzicht in of je ze geraakt hebt, de juiste informatie hebt gegeven, de juiste 

 hebt gebruikt en dergelijke.
tone

of voice

Aan de ene kant heb je nu marktonderzoek gedaan en aan de andere kant
mogelijk al contacten en leads ontvangen. Met dat laatste kun je aan de slag om
te zien of deze leads echt waardevol zijn of niet en of Google Ads wel een nuttig
kanaal voor deze landingspagina is.

In alle gevallen is het verstandig te testen. Niet alleen door even een korte klap
te maken met Google Ads om zo snel mogelijk verbeteringen te kunnen
doorvoeren, leidend tot contacten en leads, maar dus ook om te testen wat werkt
en wat niet.
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8. Vergeet vooral niet te testen!

Wat ga je leren in dit hoofdstuk?
 Om te testen kun je 2 of meer versies van de pagina maken. Er zijn online

tools voor, maar zit standaard aan boord bij de websites die wij bouwen voor

onze klanten.

 Test grote verschillen: wel of geen video op de pagina. Wel of niet om een e-

mailadres vragen. Wel of niet veelgestelde vragen toevoegen.

 Als je test met een versie A en B en na verloop van tijd lijkt B te hebben

gewonnen. Vervang dan A door B*. B* is een verbeterde versie van B, dus

veel onderdelen van B verander je niet, maar je varieert bijvoorbeeld een

kop, een knop of stukje tekst bij de CTA.

 Testen is veel geld waard. Als je het aantal  conversies weet te verhogen en

daarmee meer e-mailadressen krijgt, neemt de waarde van je lijst e-

mailadressen toe. Zorg dat je erachter komt wat een e-mailadres waard is

voor jouw bedrijf.

 De eenvoudigste variant kan zijn dat je de titels van je blogs test en dat je

leert van het gedrag van je bezoekers.

Testen is superbelangrijk
Ga testen! Dat klinkt makkelijk, maar heb je daar dan wel de juiste middelen
voor? Google zelf heeft wat mogelijkheden om testen uit te voeren, maar in de
loop der jaren is dit niet eenvoudiger geworden. Onze ervaring is, dat het
eigenlijk wat te ingewikkeld is, waardoor veel websitebeheerders er geen
gebruik van maken.
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Er zijn diverse tools op de markt, zoek maar even op zoektermen als ‘A/B
testen’. De basis van hoe deze oplossingen werken: Je maakt in hun online tool
gebruik van landingspagina templates die getest zijn en hebben bewezen dat ze
werken. Naast de normale landingspagina maak je enkele varianten, die steeds
om en om worden getoond aan bezoekers. Om nu te kijken welke de winnaar is
(dus die leidt tot de meeste conversies), moeten er �ink wat bezoekers
langskomen om vast te kunnen stellen welke van de varianten het beste werkt.
Deze tools houden dat ook voor je bij, maar deze tools hebben veel bezoekers
nodig om met een mate van zekerheid te zeggen welke de beste variant is. Dat is
jammer. Ook is het jammer dat je vervolgens afhankelijk blijft van een dergelijk
tool, waar je maandelijks voor moet betalen. Maar stel je hebt zo’n tool gebruikt,
dan kun je de winnaars natuurlijk (laten) nabouwen in je eigen site.

Veel van deze tools zijn op de .com-markt gericht en gaan uit van grote
aantallen bezoekers, waar we in Nederland alleen maar van kunnen dromen…
Maar er is een zeer bereikbare oplossing. Die onderdeel kan uitmaken van je site
zelf! Neem contact met ons op als je denkt dat dit interessant is voor jouw
bedrijf kan zijn. Dan bespreken we dat en kun je bepalen of dit inderdaad de
oplossing is die je nodig hebt.
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Maar wel even dit: nu ik het woord testen in de mond heb genomen en
varianten, zou het kunnen dat je nu denkt: “Oeh, dit wordt me te technisch, ik
denk dat ik hoofdstuk even oversla!”. Toch raad ik je aan even door te bijten,
want ik heb het eigenlijk niet over techniek. En het gaat in feite alleen maar om
te kijken naar het gedrag van je bezoekers. Wat maakt dat ze wel of niet doen
wat jij wil op je pagina. Net als in een normaal acquisitiegesprek, waar je ook af
en toe een andere aanpak uitprobeert.

Waarom zou je moeten testen?
Als je een super goede landingspagina hebt gemaakt, wil dat nog niet zeggen dat
je klaar bent. Dat kan wel, maar wellicht laat je veel geld op tafel liggen. Of
iemand jouw landingspagina zo geweldig vindt, hangt bijvoorbeeld af van de
communicatiestijl die iemands voorkeur heeft en welke teksten daardoor wel of
juist niet binnenkomen.

Het kan in kleine dingen zitten, maar ik adviseer altijd om met grotere
verschillen te werken. Bijvoorbeeld in variant A staat geen video bij de opening
van de pagina en bij variant B wel. Je kunt je voorstellen dat mensen die geen
zin hebben om te lezen, heel blij zijn met de video. Juist anderen lezen liever. En
in een video, als die niet helemaal wordt afgekeken, is misschien een deel van de
informatie niet bekend. Ps: zet dus sowieso de tekst zelf of een variatie erop op
de pagina, bijvoorbeeld onder de video, zo hoeven ze niets te missen, als niet de
hele video bekeken wordt.

Een andere grote variatie zou kunnen zijn dat je in het ene geval een e-
mailadres vraagt en in het andere geval niet, of misschien een uitgebreid
formulier. Stel in alle varianten gaat het om een download.
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Je zou kunnen testen met een compleet andere CTA. In het ene geval een
waardevolle checklist en in het andere geval een ‘How To’ beschrijving of een
‘Case study’ en dergelijke.

In A staat ‘Wil je deze download graag hebben, geef dan even je e-mailadres en
we sturen het je direct toe’. Bij variant B staat ‘wil je deze download graag
hebben, klik hier om ‘m te ontvangen’. Nu begint niet direct de download binnen
te komen, maar je wordt geleid naar een nieuwe pagina. Daar staat een plaatje
van het te downloaden materiaal met een knop eronder ‘Download direct’.
Eronder staat bijvoorbeeld een video en een formulier. In de video biedt je iets
aan waar je contactgegevens voor nodig hebt.

In dit geval heb je te maken met een aantal micro conversies: Als eerste zijn ze
op de landingspagina terecht gekomen, bijvoorbeeld via een advertentie, vanuit
een artikel, noem maar op. Dat is de eerste micro conversie. Vervolgens hebben
ze op de knop geklikt. Dat is er weer een. Nu zijn ze al behoorlijk in de “Ja, dat
wil ik” - modus en daarmee meer bereid hun e-mailadres en misschien nog
andere gegevens met je te delen. Overigens hebben ze nu ook de mogelijkheid
even je materiaal te downloaden en te kijken of het waardevol voor ze is. Dat
vergroot vervolgens het vertrouwen in dat wat je nu aanbiedt ook waardevol zal
zijn.
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A/B of A/B/C testen?
We hebben het steeds over A/B testen, maar je kan natuurlijk ook meerdere
varianten tegen elkaar willen testen. Ook dan is het belangrijk dat de verschillen
heel duidelijk zijn en maak het vooral niet te ingewikkeld voor jezelf. Varieer
niet teveel per variatie, want dan is het moeilijk te achterhalen wat nu het grote
verschil in conversies heeft veroorzaakt.

Als je meer dan 2 varianten tegelijk test, moet je ook een behoorlijk aantal
bezoekers regelen, bijvoorbeeld door een korte Google Ads campagne. Als je
meer dan 2 varianten gebruikt, kom je hiervoor vaak de term ‘Multivariate’
tegen.

Met de tools voor A/B testen die wij zelf gebruiken en ook voor onze klanten
inzetten, kun je heel snel en eenvoudig de verschillende varianten maken en
direct gaan testen. Je geeft aan wat voor jou het succescriterium is en of je wil
dat na verloop van tijd of bij het behalen van bepaalde resultaten, de winnende
variant steeds wordt vertoond. In feite hoef je er dan niet meer naar om te
kijken. ‘Set and forget’ noemen we dat.

Stel je hebt 2 varianten gemaakt: A en B. Na verloop van tijd kijk je naar de
resultaten. Stel B deed het belangrijk beter, dan zet je variant A stop. Van B
maak je een nieuwe variant, maar zó dat het wel nog steeds de inhoud van B
blijft, waar je een wijziging op doorvoert. Dat is dan B*. En zo zou je na verloop
van tijd weer kunnen kijken of deze het beter doet dan B. Je kan dit proces
vervolgens weer herhalen, als je wil.

Hoe zorg je voor de grootste kans op succes met A/B testen?
Vroeger deden we dit ook al met Google adverteren, maar daar zijn nu andere
technieken voorhanden. Maar toch: het idee is vergelijkbaar met wat je met je
landingspagina’s kunt doen, dus ik deel dat graag met je.
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Is dit nu louter technisch getweak en geneuzel? Nee, zeker niet! Stel je weet na
verloop van tijd dat een e-mailadres gemiddeld € 500 waard is. (Een deel van de
e-mailadressen wordt klant en heeft een bepaalde klantwaarde: hoeveel omzet
krijg je van ze gedurende de periode dat ze klant bij je zijn?). Stel door testen
krijg je van 300 bezoeken in plaats van 10 e-mailadressen er 20. Dan is dat
enerzijds 100% verbetering en is de virtuele waarde, ook al hebben ze nog niets
gekocht, van € 5.000 naar € 10.000 gestegen.

Om deze redenen zijn er ontzettend veel websites die altijd alles A/B testen, en
dan heb ik het niet alleen over webwinkels!

Wat moet je dan testen?
Even een psychologisch geintje: Hoe voelde deze titel? Had je zoiets van: “Ik
moet helemaal niks!” of las je gewoon door? Een andere titel had kunnen zijn:

  Er staat eigenlijk hetzelfde, maar het woord
moeten kan bij mensen rode vlekken in hun nek geven, ken je dat? Ook het
woord ‘niet’ kan zo’n e�ect hebben.

Wat zou je dan kunnen testen?

Hiermee geef ik eigenlijk al aan waar ik naartoe wil: Je zou eigenlijk iedere
pagina kunnen testen, dus ook je homepage en bijvoorbeeld iedere blogpost! Een
blogpost schrijf je niet voor jezelf, maar voor je bezoeker. Wat je wil, is dat ze
geraakt worden door de titel, daardoor naar het artikel toegaan en dat gaan lezen
of je video bekijken en overgaan het nemen van de actie.

Omdat de meeste bezoekers in principe maar 1 keer op je website komen, moet
je nu je kans grijpen om hun contactgegevens te bemachtigen. Door minimaal
de titels van blogposts te testen, doe je al heel wat. En als je na verloop van tijd
eens kijkt naar de statistieken, krijg je mogelijk inzicht in het gedrag van de
mensen die je website bezoeken. En krijg je inzicht in wat wel en wat veel
minder goed werkt voor jouw doelgroep.
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Net als je verkopers: als ze op een netwerkevent zijn en proberen contact te
maken met mensen en hun standaard opening werkt niet, gaan ze daar dan mee
door of proberen ze wat anders? En denk je ook niet dat ze dan een andere plek
op het event gaan proberen? A/B testen is precies hetzelfde, maar dan op je
website en met advertenties en dergelijke die leiden naar je website.

Zou je meer willen doen met A/B testen? Dan kun je altijd contact met ons
opnemen en ik vertel je meer over de mogelijkheden.
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9. Natuurlijk wil je ook graag gevonden worden!

Wat leer je in dit hoofdstuk?
 Als je gevonden wil worden, moet je eerst bepalen op welke zoekwoorden je

gevonden wil worden.

 Zorg dat deze zoekwoorden voorkomen op de pagina waarmee je gevonden

wil worden.

 Zorg dat de content logisch bij elkaar hoort.

 Kijk hoeveel content anderen aanbieden en waar het over gaat. Zorg dat

jouw pagina beter is en minstens zoveel woorden heeft als het gemiddelde

van de eerste 10 resultaten in Google op de zoekwoorden.

 Zorg dat je inkomende links krijgt van websites met categorieën en

informatie die raakvlakken hebben met jouw informatie.

 Zo krijgt je webpagina en website een betere reputatie, gemeten volgens

belangrijke criteria voor Google.

Je wil gevonden worden
We kennen ze natuurlijk allemaal, bedrijven die zeggen dat hun website
eigenlijk niet meer is dan een digitaal visitekaartje en dat geloof ik dan ook wel!
Maar is wat zij zeggen wel de hele waarheid of zit hier eigenlijk een ander
verhaal onder?

Als zij het internet maar een technisch ding vinden, waar ze eigenlijk niets mee
hebben, of dat ze niet zo’n schrijver zijn en geen idee hebben wat je op die
website zou moeten zetten.
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Maar zelfs al is het maar een visitekaartje, zelfs dán zouden best graag gevonden
willen worden. Ik heb nog nooit iemand gesproken die het vervelend vond dat
iemand contact heeft opgenomen, omdat ze de gegevens via hun website hadden
gevonden!

Zonder bezoekers geen conversies
Als je conversies wil op je website, dus bijvoorbeeld meer contacten leads en
klanten, dan heb je wel eerst bezoekers nodig. De juiste bezoekers.

Als je niet gevonden wordt, dan betekent het dat je heel hard moet werken om
ze toch op een of andere manier naar je website te leiden of je moet geld
uitgeven aan online advertenties bijvoorbeeld.

En dat ze er geen geld voor over hebben, wat vaak gebaseerd is op de
overtuiging dat ze niet geloven dat een website voor hen daadwerkelijk
contacten en leads zou kunnen opleveren. Kortom: het zijn allemaal aannames
of meningen die gebaseerd zijn op onwetendheid of eerdere ervaringen, die hen
ervan afhoudt te investeren in hun website, goede content en krachtige Call To
Actions.

https://internetmarketeers.nl/


Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper 4.0

Internet Marketeers

Maar wat de kern van het verhaal is, als bezoekers op je website komen, moet er
iets voor ze te halen zijn. En dat betekent dat je moet investeren in hun. Dus niet
alleen maar zenden over je bedrijf, welke diensten jullie hebben en welke
klanten jullie hebben, maar investeren in de informatie waar je doelgroep naar
op zoek is.

Jij hebt je website weliswaar betaald, maar hij is niet voor jou. Alles wat erop
staat wist je al, dus het is bedoeld voor mensen die het nog niet weten. Dat zij
  kunnen vaststellen dat jij begrijpt wat er aan de hand is, welk probleem zij
hebben en dat je dus ook een oplossing hebt voor hun probleem. Als je gevonden
wil worden moet er informatie opstaan die aansluit bij hun probleem en bij hun
zoekvraag, die ze onder andere invoeren bij zoekmachines.

Wat moet je doen om gevonden te worden?
Vanzelf gaat het inderdaad niet. Je moet er echt wel wat aan doen om gevonden
te worden. Als gezegd: zorg dat je met je content aansluiting vindt bij de
zoekvragen die je doelgroepen invoeren in zoekmachines. Om te weten welke
zoekvragen zij stellen heb je een zoekwoorden onderzoek nodig. Wat je
eenvoudig zelf kan doen is zoekwoorden invoeren in bijvoorbeeld Google en dan
zie je varianten die Google je aanreikt. Dit is gebaseerd op eerdere zoekvragen
die eerder in Google werden ingevoerd.

Wat je dan nog niet weet is wat het zoekvolume is. Je kan hier een gratis site
voor gebruiken zoals Ubersuggest. Je krijgt dan het gemiddeld aantal
zoekopdrachten per maand te zien. Dat moet je niet zien als objectieve aantallen,
maar kun je gebruiken als een graadmeter. Stel op de zoekvraag ‘Hoe stop ik met
roken’ 2.000 keer per maand wordt gezocht en op ‘stoppen met roken’ 10.000
keer. Dan is de bruikbare informatie dat er behoorlijk veel gezocht wordt op
deze zoekwoorden en zo’n 5x meer op ‘stoppen met roken’ dan ‘hoe stop ik met
roken’.
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Wat je idealiter zou willen is dat je   goed gevonden wordt op ‘stoppen met
roken’, maar er zijn veel kapers op de kust. Er zijn op ieder onderwerp vele
honderdduizenden pagina’s beschikbaar, dus hoe kom jij dan op de eerste pagina
in Google? Hoe gaat Google vaststellen dat het juist jouw pagina moet zijn, die
Google zou moeten promoten? Daar heeft Google algoritmen voor gemaakt,
rekenregels en wegingen. Er zijn veel criteria die een beetje waarde meegeven
waarom Google die afweging maakt.

Hoe bepaalt Google de volgorde van resultaten b� de zoekopdrachten?
Precies weten we dat niet, maar er zijn wel een aantal aspecten die een bijzonder
belangrijke rol spelen.

Een aantal hebben wel een technische achtergrond. Je website moet snel laden,
vooral ook op Google mobile. De site moet goed gestructureerd zijn. Er mogen
geen kapotte links inzitten. Google moet eenvoudig de site kunnen door crawlen
(dat zijn de robots die de content bekijken en analyseren) en dergelijke.

En dan gaat het om het aller belangrijkste: de kwaliteit van de content. Die eis
zal nooit veranderen. Is die goed gestructureerd? Gaat het over relevante
informatie? En hoort het inderdaad bij elkaar. Met Arti�cial Intelligence en
associatie weet Google heel veel van de content die je aanbiedt: Passen de
onderwerpen logisch bij elkaar en is het voldoende content? Bijvoorbeeld als de
eerste 20 resultaten in Google voor een onderwerp gemiddeld 1.000 woorden of
meer op de gevonden pagina’s gebruiken, en jij hebt 200 woorden, dan is de kans
heel klein dat jij het voordeel van de twijfel van Google krijgt en je waardeert
met een plekje op de eerste pagina.

Superbelangr�k: de content

https://internetmarketeers.nl/


Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper 4.0

Internet Marketeers

Wat ook een belangrijk vergelijkingsitem is, is: hoe oud is de website, hoeveel
pagina’s heeft de site en wordt de content onderhouden? Als er bezoekers
komen, blijven zij er lang, gaan ze nog naar andere pagina’s, drukken ze op
knoppen? Met andere woorden is het een engaging website: is het boeiend en
maak je connectie?

Wat vinden andere sites van jouw website?
Ook mega belangrijk is, wat vinden andere sites van jouw website. Wat ik
hiermee bedoel: zijn er andere sites die pagina’s op jouw website aanprijzen?
Zijn er dus inkomende links van andere sites naar jouw website? Wat daarbij
van belang is of de onderwerpen op die websites gerelateerd zijn aan de
onderwerpen op jouw website. Dan zijn het voor Google logische verwijzingen.
Al deze gegevens bij elkaar leveren je website en de individuele pagina’s ‘punten’
voor je reputatie op. Reputatie in de ogen van Google. Niet wat klanten van je
vinden.

Als de websites waarvan je links krijgt zelf ook een goede reputatie hebben en
de onderwerpen goed passen is dat helemaal mooi! Die links leveren voor jouw
pagina extra punten op.

Ben minstens zo goed als het gemiddelde van pagina 1
Wil je op voor jou relevante zoektermen meedoen op de eerste pagina in
Google? Dan moet je minstens zo goed zijn als het gemiddelde. We hebben voor
bedrijven de Website Impact Monitor ontwikkeld. Daarmee krijg je inzicht in
hoe je op basis van 4 belangrijke criteria scoort in de ogen van Google. Verder
zie je voor belangrijke zoektermen hoe goed de concurrentie het doet en wil je
er dan tussen staan, dan moet je ongeveer zo goed zijn als het gemiddelde van de
10 die op de eerste pagina staan. Weer gewogen op die criteria, natuurlijk.
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Het gaat over reputatie maar vooral ook over de kwaliteit van de content. Als
wij het gesprek met klanten voeren over de resultaten van de site naar
aanleiding van de Website Impact Monitor, dan gaat het gesprek met name over
de business en vooral niet over techniek. Het kan bijvoorbeeld heel leuk als je
veel bezoekers krijgt op een populaire zoekterm, maar wat als die allemaal
contact gaan opnemen? Kan je dat wel opvolgen? En stel er komen opdrachten
uit, kan je dan wel leveren? Waarop je gevonden wil worden, moet goed in
balans zijn met je bedrijf en wat je doelstellingen zijn.

Samengevat: Als je een goed opgezette website hebt, die snel laadt en je
voldoende relevante en goed geoptimaliseerde content heeft, is dat een goede
basis. Verder heb je een mix van inkomende links nodig en moet je je content
onderhouden en op regelmatige basis uitbreiden, bijvoorbeeld met artikelen.
Dan komt het in het algemeen prima voor elkaar, tenzij je in een zeer
competitieve markt zit.

Je kan altijd even contact opnemen voor de Google Optimalisatie Gids, die kan
je kosteloos van ons krijgen. Hierin zitten de praktische tips wat je op je site en
pagina inhoudelijk moet doen. Echt voor content beheerders en online
marketeers.
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10. Aan deze DIVA denk je steeds weer terug!

Wat leer je in dit hoofdstuk?
   staat voor Doelstellingen, Informatie, Verkeer en ActieDIVA

  : Bepaal realistische doelstellingen. Bepaal doelgroepen waar je

je op wil richten. Wie zijn de persona’s en waar denken ze aan? Wat zijn hun

problemen en informatievraagstukken?

Doelstellingen

  : Omdat je weet op wie je je wil richten en aansluiting wil vinden

met je content op hun zoekvraag, is dit de sleutel tot de inrichting van de

website.

Informatie

  : Als je website goed is ingericht, met goede content, gaat er verkeer

komen. Je kunt meer verkeer krijgen uit een diversiteit van bronnen:

adverteren, nieuwsbrieven, artikelen op sites en zelfs via je visitekaartjes.

Hier heb je meer invloed op dan je in eerste instantie denkt.

Verkeer

  : Nu zijn er bezoekers op je site en je wil ze leiden naar de juiste content

voor hun en vervolgens vragen om de actie: vul een formulier in, koop iets,

download iets en dergelijke. Dit zijn de conversies.

Actie

 Als je niet tevreden bent over de conversies en wellicht ook niet over het

aantal bezoekers, ga dan terug naar de  van  en kijk waar

wellicht gekozen groepen of content onvoldoende aansluit bij de werkelijke

informatievragen die je doelgroep heeft. Ga dan naar de  van : is

het wel op de goede manier ingericht, is het eenvoudig te vinden? Is het

voldoende goed geoptimaliseerd? Zitten de CTA’s op de logische plekken en

heb ik voldoende bezwaren weggenomen en voldoende bewijs geplaatst?

D Doelstellingen

I Informatie
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DIVA moest in dit boek
Mijn goede vriend en business partner Eugène  Kuisch vroeg me hoe het in
godsnaam mogelijk was, dat DIVA niet in dit boek zit! Ik moest er even over
nadenken waar DIVA het beste tot haar recht zou kunnen komen. En ineens
wist ik het. Dat is hier! Ik heb getracht dit boek zo leesbaar mogelijk te houden,
ook voor een ondernemer, een directeur en mensen die inhoudelijk of technisch
niet met een website doen. Daarom wilde ik Analytics vermijden. Want anders
zou dit hoofdstuk bijvoorbeeld ‘Meten is weten’ hebben geheten…
Bôôôôringgg… Maar het is wel noodzakelijk. DIVA is something else and brings
it all together, in goed Nederlands. Het is al een ouwetje, ik heb DIVA
ontwikkeld in 2008 en is nog steeds 100% van nu! En ja, als je deze DIVA kent,
denk je er steeds aan terug. Kom, ik laat je kennismaken met een DIVA, die je
nog niet kende en graag wil onthouden!

De DIVA onthuld

 Blijf aandacht houden hoe je je conversies kunt verbeteren.
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D = Doelstellingen, Doelgroepen en Doelmarkten
I = Informatie en Inrichting van je website
V = Verkeer ofwel bezoekers op je website
A = Actie: Bezoekers nemen actie en je behaalt resultaten met je website

Het is in een notendop wat nodig is om van je website je beste verkoper te
maken. Het is in vijf minuten uit te leggen en heel goed te onthouden. Maar
daarna kan je d’r ook niet meer negeren, net zo als het verhaal ‘Het is 2 uur ‘s
nachts en de telefoon gaat’ (hoofdstuk 2).

Als je resultaten wil behalen met je website, waarbij dat wat mij betreft in ieder
geval nieuwe contacten of leads moeten zijn, kun de DIVA methode hanteren.

Begin bij de D

Doelstellingen
Stel realistische en haalbare doelstellingen. Eventueel ook subdoelen.
Bijvoorbeeld, stel je wil ingevulde formulieren voor een prijsopgave, dan
moeten bezoekers het formulier hebben gezien, want pas dan kunnen ze het
formulier verzenden. En ze kunnen het formulier alleen zien als ze ook op de
pagina met het formulier zijn geweest. Even wat gedetailleerd misschien, maar
kijk inderdaad waar het van belang is subdoelstellingen te bepalen, omdat die je
het signaal geven of je wel of nog niet op de goede weg bent.

Doelgroepen
Wie wil je bereiken? Of nog beter: wie wil je dat jou  bereikt! Probeer hier
speci�ek in te zijn, kijk vooral terug naar hoofdstuk 2. En op wie richt je je wel
en dus ook: op wie niet.

DIVA is een acroniem:
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Wie speci�ek is het, die je wil aanspreken? Zijn het bijvoorbeeld de directeuren
van die bedrijven of de HR managers? Schrijf dan ook vanuit hun werk en
denkniveau, zodat zij zich erin herkennen. Maar let op: Je wil misschien wel
zaken doen met de directeuren, maar komen zij wel op jouw website? Of zijn
het juist de management assistenten? Dan is dat een wereld van verschil in
inhoud, taalgebruik en meer.

Zij hebben problemen of informatievraagstukken en daar lopen ze mee rond. Er
komt een moment en dan dan voelen ze écht dat steentje in hun schoen. Dat
moet weg. Het irriteert en langer doorlopen leidt tot een blaar of ontsteking of
erger!

Dus welk probleem ga je voor ze oplossingen?

Markt in kaart brengen
Met de genoemde ingrediënten kun je de markt in kaart brengen. Voeg daar nog
de geogra�sche component aan toe en je weet vrij goed op wie je je wil gaan
richten. En met wat? Daar gaat de I over.

De I van informa�e
Dit is de kern van het hele internet, alles daar is informatie. Ok, niet allemaal
even nuttig, maar het is in basis een netwerk van pagina’s met informatie.

Welke informatie wil jij gaan geven, om de interesse te wekken, hun informatie
honger te stillen van jouw bezoekers? En wat wil jij daar dan uithalen?

Waar denken ze aan?

Persona’s
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Standaard bestaat een website uit verschillende pagina’s, maar als je doel is
regelmatig nieuwe content te delen, dan is het handig dat je e-mailadressen gaat
verzamelen. Dan kun je mensen attenderen op je nieuwe content (ze komen uit
eigen beweging meestal maar 1x op je site, weet je nog?). Hiervoor zou een blog
een handige oplossing voor je site kunnen zijn.

Stel dat voor jouw doelgroep het gewenst is dat  je klanten of leden met elkaar
laat discussiëren, moet het misschien een forum gedeelte bevatten. Wil je dat je
klanten kennis van je krijgen, dan is mogelijk een e-learning onderdeel handig.
Wil je iets verkopen, dan heb je een webwinkel met een winkelwagen nodig,
enzovoort.

De informatie en de doelen die jij hebt, bepalen de inrichting van je website.
Verder de techniek van de site en de inrichting van ‘wat je waar onder gaat
hangen’.

We willen Verkeer!
Verkeer is in feite bezoekers die naar je website komen en op je website
rondschuimen, pagina’s bekijken en er dingen doen.

Mijn stelling is, dat wanneer je de D en de I goed hebt gedaan er altijd verkeer
zal komen naar je website. Google gaat je dan in ieder geval al een beetje
belonen. Je kan ook nog je site laten optimaliseren om écht goed gevonden te
worden in Google, wat kan leiden tot nog meer bezoekers. Maar je kunt
natuurlijk nog veel meer doen om bezoekers naar je site te leiden. Je kunt e-
mails sturen naar een lijst adressen en je klanten bijvoorbeeld. Je kunt online
adverteren. Je kunt folders en dergelijke uitdelen, QR codes plaatsen, voor mijn
part op stickers op lantaarnpalen. Via je visitekaartjes, lezingen die je geeft,
advertenties in een vaktijdschrift, noem maar op.
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En dan héb je bezoekers op je website en nu wil je dat daar contacten, leads en
klanten uit komen! Dus zijn we bij de A aangekomen.

De A van Ac�e
Van alle bezoekers op je website is een deel geïnteresseerd en ook interessant
voor jou. Zie de website en speci�eke landingspagina’s als het begin van een
trechter. Waar het nu om gaat dat er bezoekers onderuit die trechter komen,
waarvan je minimaal hun e-mailadres hebt of nog meer gegevens. Dit is
afhankelijk van de doelen die je bij de D had gesteld.

Nu gaat het dus om het meten en vergelijken: Ben je tevreden met het aantal
bezoekers? Ben je tevreden met het aantal conversies of het
conversiepercentage ? Bijvoorbeeld gegevens van bezoekers die je hebt
verkregen in ruil voor gewenste informatie.

[5]

[5] Conversiepercentage = Het aantal succesvolle transacties (e-mailadres, o�erteaanvraag of verkoop
van iets) gedeeld door het aantal bezoekers. Bezoekers op de website of op een speci�eke pagina.
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Als je vindt dat het tegenvalt en in feite niet matcht met je doelstellingen en er
echt meer uit gehaald moet kunnen worden, ga je periodiek weer terug naar de
D: Moeten de doelen hoger, bereik je toch niet de juiste doelgroep of raak je ze
niet ’tussen de ogen’? Stel dit dan bij en kijk ook welke -liefst kleine- wijzigingen
je zou kunnen doen, om wél je doelen te bereiken? Kortom: je loopt weer even je
DIVA langs en schaaft bij. Je blijft dus altijd even aan DIVA denken.
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11. En tot slot: Hoe nu verder?
Voor wat betreft dit boek was dit het belangrijkste dat ik met je wilde delen,
enerzijds om je aan het denken te zetten en anderzijds om je zo mogelijk aan het
werk te zetten. Weet je? Als iedereen zijn website wat meer zou inrichten met
content, zoals beschreven in dit boek, dan zou de kwaliteit van het internet met
sprongen vooruit gaan! En daar raak je mijn WHY! Ik zie het als mijn missie
ondernemers, content marketeers, internet marketeers en webmasters hier iets
van mee te geven, zodat we met z’n allen veel makkelijker en sneller de
informatie te vinden die we zoeken. En er eerder een match gemaakt wordt
tussen bezoekers en bedrijven, via hun website.

Is wat ik heb beschreven in dit boekje nu echt alles? Nee, dat zeker niet, maar als
we het hebben over de 80-20 regel van Pareto, dan zeker wel! Er zijn nog zat
onderwerpen, maar dan kom je toch wel al meer in de tweaks en ‘nitty gritty’
stu�. In dit geval is het ook weer: ‘Doe maar gewoon, dat is al te gek genoeg!’
Het zijn niet de kleine kneepjes of wat nu hip and happening is.

De beste tip die ik je kan geven is: begin! Laat je niet weerhouden door je eigen
gedachten, dat mannetje op je schouder die je zegt dat je niet kan schrijven en
dat je niet weet waarover je moet schrijven. Je hoeft ook geen schrijver te zijn,
maar wat wel moet gebeuren, dat hetgeen in je hoofd zit, moet eruit! Je
opgebouwde kennis en ervaring moet uiteindelijk gedeeld worden, zodat ook na
jou we allemaal daarvan kunnen pro�teren. Iedereen maakt zo onderdeel uit van
een mondiale mastermind. Deel jouw expertise dus.
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Ik hoorde iemand wel eens zeggen dat uitvinden vooral ‘zich herinneren’ is. Op
basis van wat je hebt geleerd, gehoord en gezien, kun je je eigen ervaringen en
waardevolle kennis toevoegen. We hebben er niets aan als je dat uiteindelijk
meeneemt als je overlijd of bedrijf wordt gestopt. Deel het dus. Ook al kun je
minder goed schrijven, laat je dan interviewen en een ander maakt er prettig te
consumeren content van. Content die je deelt kan altijd leiden tot nieuwe
contacten, leads en klanten en dát was het uitgangspunt.

Schakel ondersteuning van professionals in

Ik besef ook dat het allemaal makkelijk beschreven is en niet alles feitelijk je zo
makkelijk hoeft af te gaan. Misschien is je website niet zo �exibel in te zetten.
Of heb je geen capaciteit of onvoldoende kennis in huis het in de praktijk te
brengen. Terwijl je er mogelijk van overtuigd bent dat het je kan helpen aan
meer contacten en leads via de website. Maar hoe kom je nu snel vooruit en kun
je snel meters maken? Geef als eerste iemand concreet de opdracht en de
verantwoordelijkheid het te gaan regelen. Dat is serieus waar. Als je voor een
verkoper 90 tot 100 duizend euro per jaar kwijt bent, wat bereik je dan met een
fractie daarvan, dat je jaarlijks gebruikt voor online advertenties, vindbaarheid,
content en Call To Actions op je website? Dan moet het raar lopen als dat niet
tot een constante stroom aan contacten en leads vanuit de website gaat leiden.
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Heb je de capaciteit niet, maar wel de middelen? Dan kun je ons altijd inhuren.
Of het nu gaat om de ontwikkeling van de content, de Call To Actions, het
verbeteren van de vindbaarheid of een nieuwe conversie gerichte website? Op al
deze onderwerpen willen we je graag helpen.

Tom Zoethout
Internet Marketeers
marketing@internetmarketeers.nl
Nieuwegein
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