
5          Dingen Die Je
Komende Week Aan Je 

Website Kan Veranderen
Voor Meer Resultaat



INTRO Stop met tijd te verdoen 
op het internet!

Dit is onze hoop voor jou.

Zoals de meeste online ondernemers, ben je waarschijnlijk 
snel afgeleid en overrompeld door de immense mogelijkhe-
den van het internet.

Het klopt dat het internet een zeer krachtig hulpmiddel is bij 
het verzamelen van leads, het aantrekken van klanten, het 
groeien van je zaak, het vinden van degelijk personeel, het 
uitbouwen van een geweldige klantenondersteuning, het 
opbouwen van een community rond je bedrijf.

Ondanks de hoeveelheid beschikbare informatie klopt het 
ook dat de meeste online startende bedrijven falen in hun 
eerste jaar. Waar je voor moet opletten is dat je niet kopje on-
dergaat door nodeloos tijd te verliezen en dingen voor je uit 
te schuiven. Het is tijd om je te focussen op de dingen die er 
echt toe doen. In plaats van online rond te zwerven op zoek 
naar nog meer mogelijkheden, moet je ook echt eens een 
beslissing nemen en de handen uit de mouwen gaan steken.

Geen uitstel meer! Hier zijn 5 dingen die je in de komende 
week kan opnemen om jouw online verhaal een positieve 
wending te geven.



1 WEES SPECIFIEK

Voor zij die niet weten wat slimme doelen (SMART goals) zijn:

SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acties mogelijk, Rea-
listisch en Tijdsgebonden.

Slimme doelen worden terug belangrijk omdat het internet 
ons de mogelijkheid geeft om het meeste wat we doen te 
meten en van A tot Z op te volgen.

In dit onderdeel focussen we ons op het moeilijkste onder-
deel van de slimme doelen: het specifiek en concreet maken 
van onze doelen.



Wie is je ideale klant?

Als je vandaag 10 nieuwe klanten kon krijgen, maar deze nieuwe 
klanten zouden allemaal een kloon moeten zijn van één van je 
bestaande klanten, wie zou die bestaande klant dan zijn?

De beste manier om deze bestaande klant te vinden is door 
te kijken naar wie het meeste winst oplevert, wie jou het min-
ste koppijn bezorgt, wie een plezier is om mee te werken, wie 
jou nieuwe klanten aanbrengt, wie zijn rekeningen op tijd 
betaalt, enz...

Andere vragen die je moet stellen: In welke industrie is jouw 
ideale klant werkzaam? Hoe groot is het bedrijf? Hoeveel 
omzet wordt er gedraaid? Welke producten/diensten worden 
aangeboden? Hoeveel personeel is er in dienst? Welke zake-
lijke doelstellingen zijn er?  Welke waarde breng JIJZELF aan 
in relatie tot de klant.

Spreekt mijn huidige website de ideale klant aan? 

Bezoek je eigen website, lees je eigen inhoud, bekijk de ge-
bruikte afbeeldingen alsof je je eigen klant bent. Je moet je 
voelen alsof de website speciaal gebouwd is voor deze klant.

Komt de inhoud van de website duidelijk over?
Zijn de afbeeldingen leuk om naar te kijken?
Is de informatie relevant en interessant?

Jouw website moet gebouwd worden voor jouw ideale klant 
en voor niemand anders. 

DOEN - Maak een lijst van alle dingen die je wilt ver-
anderen aan je website opdat het je ideale klant beter 
zal aanspreken.



2 VRAAG OM ACTIE

De meeste websites halen hun zakelijke doelen niet omdat ze 
de bezoeker vergeten te vragen een specifieke actie te onder-
nemen. Als het doel van jouw website is om potentiële klan-
ten contact te doen opnemen, hetzij met de telefoon, hetzij 
via een contactformulier, dan moet je dit expliciet duidelijk 
maken op de website.

Ben je ooit in een kledingwinkel geweest waar de verkoper 
je vraagt of je lid wil worden van hun VIP-club met bijbeho-
rende kortingen? De meeste mensen zullen geen lid worden, 
maar een aantal wel. Ben jij ooit een kledingwinkel binnen-
gegaan om te vragen of je lid kon worden van hun VIP-club? 
Waarschijnlijk nooit. Het punt is het volgende: als je het niet 
vraagt krijg je ook niets.

Op webmatic.be duwen wij onze bezoekers ook in de richting 
van het nemen van een bepaalde actie. Zo geven we bijvoor-
beeld dit e-book weg in ruil voor jouw e-mail adres. Met deze 
e-mailadressen kunnen wij een bestand opbouwen met mo-
gelijk potentiële klanten.

DOEN - Identificeer de actie die jij wilt dat je website 
bezoekers ondernemen. Zorg ervoor dat deze actie 
duidelijk op elke pagina van je website aanwezig is.



3 WEES ZICHTBAAR

Het is geen geheim dat miljoenen mensen elke dag gebruik 
maken van zoekmachines zoals Google om informatie te ver-
krijgen en antwoorden te vinden op hun vragen. Er zijn geen 
superkrachten nodig om ervoor te zorgen dat je website kan 
gevonden worden in Google.

Als eerste stap moet je er zeker van zijn dat je website is op-
genomen in de Google index. Op deze manier weet je ook dat 
mensen je effectief kunnen vinden.

Controleer je aanwezigheid in de Google index

Je aanwezigheid controleren kan heel gemakkelijk. Typ het 
volgende in het Google zoekvenster:
site:mijndomeinnaam.be

Uiteraard verander je ‘mijndomeinnaam.be’ in het domein 
dat je wenst te controleren.

Als je geen zoekresultaten terug krijgt van Google, betekent 
dit dat je website nog niet is opgenomen in de Google index.
Om je website te laten opnemen in de index open je een ac-
count bij Google Webmaster Tools. In dat account kan je dan 
je website toevoegen aan de Google index.

Als je een beetje Engels begrijpt kan deze video je helpen bij 
het opzetten van zo’n account: https://www.youtube.com/
watch?v=uNZJMZ0hi1Y 

DOEN - Controleer of je website is opgenomen in de 
Google index. Indien niet, neem zelf de nodige stap-
pen of vraag je webdeveloper om hulp.



4 WORDT GEDEELD

Voor dit onderdeel zal je echt aan de slag moeten gaan! Al-
licht heb je zelf al regelmatig gehoord dat de sleutel tot ge-
deeld worden ligt in de aantrekkelijkheid van de inhoud die 
je produceert.

Heb je al ooit op een feestje iemand anders geciteerd door 
een gesprek dat je enkele dagen daarvoor met die persoon 
had? Heb je al ooit op een feestje een andere persoon datge-
ne, wat jij eerder op de avond zei, horen citeren? Hetzelfde 
principe geldt ook om gedeeld te worden op sociale media. 
Mensen delen dingen op sociale media al naargelang het hun 
goed doet overkomen bij hun vrienden/kennissen.

Als er niemand jouw inhoud deelt, wil dit zeggen dat jij 
andere inhoud moet maken.

Stel jezelf de volgende vraag:
Welke inhoud zou ik moeten creëren opdat mijn nummer-1 klant 
geneigd zou zijn om het te delen met zijn vrienden/kennissen/
zakenpartners?

Inhoud kan je maken in verschillende vormen: een blogpost, 
een video, een podcast, een gratis e-book (zoals dit e-book 
dat je nu aan het lezen bent).

DOEN - Maak één stuk inhoud en deel het met je num-
mer-1 klant via LinkedIn, Facebook, Google+ of Twit-
ter.



5 MEET AL JE ACTIES

Verbeter je online activiteiten door alle acties die je onder-
neemt te meten. Zorg dat er harde cijfers beschikbaar komen 
op basis waarvan jij meer gefundeerde beslissingen kan 
nemen.

Google voorziet ons van een zeer uitgebreid hulpmiddel om 
dingen te meten zoals hoe bezoekers zich gedragen op jouw 
website.

Google Analytics zou op iedere pagina van je website stan-
daard geïnstalleerd moeten zijn. En zelf zou je toch zeker één 
per week deze rapporten moeten bestuderen om zo te begrij-
pen hoe jouw bezoekers reageren op je acties.

Meer info kan je vinden op het Google Analytics YouTube 
kanaal:
https://www.youtube.com/user/googleanalytics

De video’s zijn dan wel in het Engels, bij de meerderheid kan 
je jouw gewenste ondertitels activeren.

DOEN - Zorg ervoor dat Google Analytics op iedere pa-
gina van je website geïnstalleerd is. Bekijk 1 keer per 
week de verschillende rapporten.



TOT SLOT Gebruik het internet in 
je voordeel!

Het internet biedt ondernemers grote kansen om nieuwe 
klanten te werven en bestaande klanten beter te dienen. Het 
bevat vooral ook een enorme hoeveelheid aan informatie, 
met helaas de nodige stoorzenders en afleidingen.

Het doel van dit korte e-book is om het kaf van het koren te 
scheiden en jou enkele actiewaardige stappen te geven die 
een echt verschil zullen maken in hoe jouw website pres-
teert.

Meer informatie nodig?
Bezoek www.webmatic.be 




