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Geef je website een responsive design

Zorg ervoor dat je website goed te bekijken is op alle devices / apparaten. 

De belangrijkste zijn natuurlijk desktop en mobiel. Maar een goed lopende 

website op een tablet is ook belangrijk.

Websites worden gemiddeld door meer dan 80% via mobiele telefoons 

bezocht. Als je website niet goed loopt via mobiele weergave dan verlies je 

mogelijk bezoekers en/of (toekomstige) klanten. 

Zorg er dus voor dat je website een responsive layout heeft.

Design tip 1
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Voer de huisstijl van je bedrijf door in je website

Als je aan de slag gaat met het design van je website dan is het belangrijk dat 

deze aansluit bij de huisstijl van je onderneming.

De huisstijl is dan leidend in de vormgeving van je website. Dit zorgt voor 

herkenbaarheid en geeft de bezoeker en vertrouwd gevoel.

Maak gebruik van de kleuren, grafische elementen en typografie uit de  

bestaande huisstijl van je onderneming.

Design tip 2
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Zorg voor een opgeruimd design

Het is belangrijk dat bezoekers meteen een goede eerste indruk krijgen 

wanneer ze jouw website bezoeken.

De bezoeker beslist namelijk in een paar seconden of hij op je website blijft. 

Dus is het verstandig om ervoor te zorgen dat je alle belangrijke informatie 

meteen boven de vouw toont.

Het is goed om je website duidelijk, rustig en overzichtelijk te maken. Less is 

more in dit geval.

Design tip 3
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Gebruik een Favicon

Een favicon is een belangrijk onderdeel van je website die niet mag 

ontbreken. Een favicon is een kleine afbeelding van 16 x 16 pixels die wordt 

vertoond in het tabblad.  Dit is meestal het logo het logo of het beeldmerk 

van het bedrijf of een gedeelte daarvan. 

Een favicon maakt het voor de bezoeker duidelijk welke websites ze op hun 

tabbladen open hebben staan. Bezoekers kunnen je zo gemakkelijk terug 

vinden en val je meer op.

Favicon

Design tip 4
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In één oogopslag moet duidelijk zijn wat je doet

Het is belangrijk dat bezoekers van jouw website snel ziet welke problemen je 

oplost, wat je doet en wat je onderneming te bieden heeft. 

Zorg er bijvoorbeeld voor dat je jouw diensten en informatie direct onder de 

header duidelijk beschrijft/laat zien. 

Zo ben je duidelijk en helder naar de bezoekers van je website.

Design tip 5
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Laat fotografie aansluiten bij de inhoud

Fotografie is een ontzettend belangrijk onderdeel van je website. Het laat de 

bezoeker direct zien wat je doet en geeft inzicht in jouw bedrijf.

Daarom is het ook erg belangrijk dat de fotografie op je website aansluit bij 

jouw onderneming en de content op je website. Schenk daarom aandacht 

aan jouw fotografie. En maak daarnaast, als het even kan de fotografie ook 

persoonlijk. 

Jouw (potentiële) klant wil een goed gevoel krijgen bij jouw bedrijf en 

werkwijze. Zorg dat jij je verhaal mooi vertaalt in beelden en maak daarnaast 

ook sfeerbeelden en ‘aan het werk’ beelden van personeel op de werkvloer.

Fotografie tip 1
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Wees consistent

Ga op zoek naar consistentie in de foto’s die je gebruikt op je website. 

Denk bijvoorbeeld aan dezelfde soort kleuren, hetzelfde lichtgebruik, 

dezelfde compositie, dezelfde locatie, dezelfde context of hetzelfde thema.

Zolang de foto’s maar dezelfde uitstraling hebben en bij elkaar aansluiten. Dit 

zorgt voor rust en duidelijkheid in je website.

Fotografie tip 2
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Gebruik stockbeelden op de juiste manier

Het kan natuurlijk voorkomen dat je niet in de gelegenheid bent om professio-

nele foto’s te laten maken en/of je zelf niet de juiste foto’s kunt schieten.

Een goede oplossing kan dan zijn om gebruik te maken van stockbeelden.

Het aanbod van stockbeelden is groot, maar je kunt ze niet allemaal zomaar 

gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de rechten van de stockbeelden, 

de kwaliteit, of het beeld echt past bij jouw (huis)stijl en bedrijf en de 

eventuele kosten voor de aanschaf van de stockfoto. 

Kijk dit alles dus goed na bij het kiezen van stockbeelden.

Website in bovenstaande afbeelding: Shutterstock.com

Fotografie tip 3
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Gebruik goede productfoto’s

Het is natuurlijk belangrijk dat je productfoto’s er mooi uit zien.

De foto’s moeten je producten namelijk tot zijn recht laten komen. 

Begin met een aantal algemene foto’s van je product uit verschillende 

hoeken. Zorg daarnaast voor foto’s van unieke details van je producten. 

En als laatste; foto’s van je product in actie of gedragen door een model.

Fotografie tip 4
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Gebruik de juiste afmetingen

Te grote afbeeldingen (in bestandsgrootte) kunnen de laadtijd van je website 

vertragen. Dat is natuurlijk niet wat je wilt. 

Optimaliseer je afbeeldingen door ze te verkleinen in bestandsgrootte. 

Dit doe je bijvoorbeeld door Adobe Photoshop of gratis tools te gebruiken. 

Deze vind je gemakkelijk online door te googelen op ‘afbeelding verkleinen’. 

Fotografie tip 5
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Laat bezoekers weten wie je bent en wat je doet

Met de tekst op je website vertel je wie je bent en wat je doet. Vertel dit zo 

duidelijk mogelijk. Bezoekers moeten goed kunnen begrijpen waarom ze juist 

bij jou moeten zijn en niet bij je concurrent. 

Zorg er dus voor dat je met jouw tekst jouw doelgroep aanspreekt en alles 

vertelt over jou en jouw bedrijf.

Tekst tip 1
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Spreek de taal van de doelgroep

Denk bij het schrijven van de teksten voor je website goed na over wie het 

eigenlijk gaat lezen. Stel jezelf de vraag: wie zijn mijn belangrijkste lezers en, 

wie wil ik aanspreken?  Zijn er ook nog andere doelgroepen die deze teksten 

gaan lezen?

Verplaats jezelf in deze doelgroepen en spreek ze aan met jouw tekst.

Bedenk dat de tekst begrijpelijk moet zijn voor jouw lezers. Praat dus niet 

teveel in vaktaal zodat mensen die nog niets van het onderwerp weten het 

ook begrijpen.

Met begrijpelijke taal op je website geef je bezoekers het gevoel dat ze mee 

kunnen praten.

Tekst tip 2
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Gebruik een actieve schrijfsijl

Met een actieve schrijfstijl spreek je de bezoeker aan en zet je hem/haar aan 

tot actie. Dit creëert duidelijkheid in het hoofd van de bezoeker en leest 

makkelijk weg. 

Je schrijf in het nu of in de toekomst. Zorg dat je de lezer regelmatig echt 

aanspreekt. Dat kan zijn met je of u of jij. 

Wat je ook kunt doen, is situaties schetsen waarin de lezer zich herkent. 

Probeer de lezer dus zo veel mogelijk te betrekken.

Tekst tip 3
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Gebruik niet té veel informatie

Waarschijnlijk wil je veel vertellen aan de bezoekers van de website. 

Natuurlijk is het goed om je bezoeker enthousiast te vertellen over je bedrijf 

en en de problemen die je oplost. Maar te veel tekst op je homepage kan 

ervoor zorgen dat je website rommelig, onprofessioneel en onoverzichtelijk 

oogt. 

Lange teksten nodigen bovendien ook niet uit om ze te gaan lezen. Mensen 

lezen liever korte maar krachtige teksten. 

Wil je meer vertellen over een specifiek onderwerp? Dan kun je daar het beste 

een aparte pagina voor maken. Deel de tekst vervolgens in een aantal delen 

op, verspreid over de pagina. 

Zo leest een lange tekst makkelijker en houd je het overzichtelijk.

Tekst tip 4
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Houd je website up-to-date

Je website is het online visitekaartje van jouw onderneming. Daarom is het 

ontzettend belangrijk dat de informatie op je website klopt. 

Het is natuurlijk niet handig als bezoekers verouderde informatie lezen. 

Daardoor kan verwarring ontstaan. Klanten haken af als je website niet goed 

bereikbaar is of al een lange tijd niet geüpdatet is. Dit kan daarnaast ook het 

beeld geven dat je bedrijf niet meer bestaat. 

Recent onderhouden websites zijn ook beter vindbaar via Google. 

Je hoeft niet dagelijks je website bij te werken, maar doe dit wel wekelijks 

of maandelijks.

Tekst tip 5



18

Wordt gevonden op belangrijke trefwoorden

Als je beter gevonden wilt worden in Google spelen trefwoorden een grote 

rol. Als je weet op welke trefwoorden jouw potentiële klanten zoeken, kun je 

deze trefwoorden goed gebruiken en toepassen in jouw website. Zo trek je 

meer bezoekers.

Zoek dus goed uit op welke trefwoorden jouw klanten zoeken. 

Hierbij een aantal tips om dit zo goed mogelijk te doen:

• Focus niet alleen op trefwoorden met een hoog zoekvolume. 

Op deze zoekwoorden is de concurrentie erg groot. Gebruik daarom ook  

trefwoorden die wat minder populair zijn. Zo spring jij er wat sneller uit.

• Brainstorm zelf eens over de trefwoorden. Vraag jezelf af waar jouw  

klanten mogelijk op zoeken in Google. Je kunt gratis websites/tools  

gebruiken om te zien of er meer relevante trefwoorden zijn.  

(Bijvoorbeeld Answer the public.)

• Wanneer je trefwoorden verwerkt op je website, is het goed om er  

rekening mee te houden dat je teksten in eerste instantie belangrijk zijn 

voor je bezoekers. Je tekst moet relevant blijven voor je bezoekers en 

overeenkomen met wat je aanbiedt.

• Ook Google beoordeelt jouw pagina op relevantie en overeenkomsten 

tussen gebruikte trefwoorden en de boodschap op jouw pagina. Doe je 

dit goed, dan beloond Google jouw met betere vindbaarheid. Houd daar 

dus rekening mee.

SEO tip 1
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Zorg voor een goede snelheid van je website

Een van de belangrijkste factoren voor Google is de snelheid van je website. 

De snelheid van je website weerspiegelt hoe snel jouw website reageert op 

webverzoeken. Een snellere website resulteert in langer bezoek op je website. 

Websitebezoekers hebben over het algemeen geen geduld en klikken snel 

weg bij trage websites. Een snellere website zorgt dus voor een extra factor 

gebruiksvriendelijkheid. Dat is precies waar Google dol op is: gebruiksvriende-

lijke websites.

Een snellere, en dus gebruiksvriendelijke website, vergroot daardoor de kans 

dat een bezoeker daadwerkelijk contact met je opneemt. 

Een paar eenvoudige tips om je website te verbeteren op snelheid:

- Maak afbeelding zo klein mogelijk qua bestandsgrootte en op 72 dpi.

- Formaat headerbeeld: Maximaal 2000 dpi breed. Hoogte is variabel.

- Overige beelden liefst op 100% weergave op 72 dpi.

- Gebruik RGB-beelden.

- Gebruik niet te veel en alleen gerenommeerde plug-ins.

Via Google Page Speed kun je je websitepagina’s checken op snelheid. Na de 

check krijg je netjes een score te zien, inclusief rapportage op welke punten 

je nog winst kunt behalen. Sommige punten zijn eenvoudig zelf op te lossen. 

Veel andere punten zijn op te lossen door een websitebouwer. 

SEO tip 2
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Gebruik sterke paginatitels en tussenkoppen

Door gebruik te maken van sterke titels en tussenkoppen wordt de SEO van 

jouw website verbeterd. Dit zijn kopjes (ook wel headings genoemd) die in de 

codering worden afgekort met h1,h2,h3. 

In deze headings moeten altijd belangrijke trefwoorden verwerkt worden. 

Google ziet de titel (H1 kop) als de belangrijkste kop. De H2 kopjes zijn iets 

minder waardevol. H3 zit daar weer onder.

Dus hoe hoger het cijfer achter de H, hoe minder waarde Google eraan hecht.

Gebruik niet meer dan één H1 kop per pagina. Het moet voor Google duidelijk 

zijn waar een pagina over gaat. Dus H1 en inhoud pagina moeten een juiste 

link hebben met elkaar.

SEO tip 3
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Gebruik de handige tools van Google

Hoe prettig is het, als je op Google zoekt naar een bedrijf of ondernemer en je 

gelijk alle info en een knop met ‘bel’ ziet. Zo hoeven bezoekers niet helemaal 

naar je website om bijvoorbeeld je telefoonnummer op te zoeken. Met 1 druk 

op de knop kunnen ze jou bellen. 

Ook zie je hier de openingstijden, locatie of overige info van een bedrijf.

Al deze informatie stel je in via Google mijn bedrijf.

Google Analytics is de meest gebruikte webanalyse tool ter wereld. Je kunt 

het gratis gebruiken en het geeft heel veel informatie over je bezoekers. Je 

gebruikt het o.a. voor het tracken van je websitebezoekers op aantallen of 

gedrag. Je krijgt inzicht in welke pagina’s veel of minder worden bezocht en 

op welke zoekwoorden je wordt gevonden.

Met Google Search Console krijg je veel inzicht in de manier waarop Google je 

website ‘ziet’ en of zich daarin problemen voor doen. 

Ook krijg je hier informatie over de zoekopdrachten die gebruikers naar je 

website (kunnen) leiden.

SEO tip 4
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Linkbuilding

Linkbuilding is het verkrijgen van links van andere websites die verwijzen naar 

jouw website. Linkbuilding is van belang voor de vindbaarheid in Google. 

Google ziet deze links naar jouw website als stemmen. Als je veel stemmen 

krijgt, krijg je meer waardering van Google. 

Als je een website hebt, is de kans groot dat er een aantal vermeldingen naar 

jouw website linken. Dit kan zijn omdat jouw website wordt vermeld op een 

forum of omdat je aangemeld bent bij bedrijvengidsen. 

Zorg ervoor dat de links die naar je website verwijzen relevant zijn aan de 

website. Te veel links die irrelevant zijn kan nadelige gevolgen hebben voor je 

zoekposities.

Deze links vormen samen een linkprofiel. Zo’n linkprofiel is een belangrijk 

onderdeel van Linkbuilding.

SEO tip 5
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Bepaal het doel van je website

Wanneer je begint met het bouwen of laten bouwen van je website, is het  

belangrijk dat je voor jezelf duidelijk hebt wat het doel van je website is. 

Waarom komt de website er? Waar gaat de website voor dienen? 

Denk bijvoorbeeld aan informeren, verkopen, iemand ergens toe zetten, enz. 

Pas wanneer je het doel van je website duidelijk hebt, kun je gericht met je 

website aan de slag. Zet bij de realisatie van je website de doelgroep en het 

doel van je website centraal. 

Andere doelen van een website kunnen bijvoorbeeld zijn:

- amuseren

- inspireren

- community

- mensen bewegen

- etc.

Conversie tip 1
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Kies voor de slimme CTA (Call-to-action)

Een CTA of Call To Action is een oproep tot actie. Denk bij een CTA aan 

afbeeldingen, teksten en/of buttons die jouw bezoekers overhalen om een 

specifieke actie te ondernemen. 

Met een CTA maak je je bezoekers duidelijk wat het doel van je website en/

of webpagina is. In theorie zou het ‘t beste zijn dat iedere webpagina een CTA 

bevat om het doel van je website te bereiken. 

Een CTA heeft niet alleen als doel ‘het aanzetten tot een aankoop’ maar 

bijvoorbeeld ook: offerte aanvragen, contact opnemen, verstrekken van 

informatie en het inschrijven voor een nieuwsbrief. 

De conversie van je website kan flink stijgen wanneer je CTA’s goed toepast.

Conversie tip 2
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Gebruik een ‘logische’ websitestructuur

De meeste websites hebben een homepagina waar de bezoekers op 

binnenkomen. Vanuit deze homepagina is er vaak een vertakking naar 

verschillende categorieën, (subcategorieën) en afzonderlijke pagina’s. 

Het is van belang dat je deze pagina’s op een logische manier ingedeeld hebt. 

Zorg ervoor dat bezoekers niet te ver hoeven door te klikken om bij een 

bepaalde pagina of bepaald onderwerp te komen. 

Laat belangrijke pagina’s als contact duidelijk zien in het menu van je website. 

Als je dit niet goed doet, verdwalen bezoekers in de structuur van je website 

en haken ze af.

Conversie tip 3
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Zorg voor (laagdrempelig) contact met de klant

Aandacht voor je (toekomstige) klanten is ontzettend belangrijk. Daarom is 

het ook goed om ervoor te zorgen dat je makkelijk bereikbaar bent voor je 

klanten. Door dat op een laagdrempelige manier mogelijk te maken nemen 

klanten ook sneller contact op. 

Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een live chat functie. Op deze manier 

kunnen klanten gemakkelijk contact opnemen en wordt de drempel om dat 

te doen lager. De stap om te bellen is dan toch groter dan een chatbericht 

sturen. 

Daarnaast kun je ook gebruikmaken van contactformulieren om het voor de 

klant gemakkelijk te maken om een mail te sturen. 

Aangezien dit al verwerkt zit in de website, is het voor de klant makkelijker 

dan hun mailprogramma openen en een mail sturen. 

Conversie tip 4
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Maak gebruik van sales landingspagina’s

Wanneer jij een dienst, product of weggever op je website wilt promoten kun 

je gebruik maken van een landingspagina. 

Als bezoekers een specifieke zoekopdracht in Google intypen, komen ze op 

een landingspagina terecht. Die landingspagina heeft als doel om van de 

bezoekers klanten te maken. 

Op deze landingspagina moeten bezoekers direct zien waar ze naar op zoek 

zijn. Voor iedere zoekterm waar jouw klanten mogelijk op zoeken kan je een 

aparte landingspagina maken. 

Je kunt vanaf hier verder in contact komen met de bezoeker/klant, want deze 

heeft immers interesse.

Conversie tip 5



Bedankt!
voor het lezen van onze tips

Kun jij nog wel wat extra hulp gebruiken?
Of kom je er zelf niet helemaal uit?

Wij helpen je graag verder!

Kijk op onze website of neem contact met ons op via:

hello@yelloweb.nl

033-2855477
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