Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper
Auteur: Tom Zoethout

Dit is versie 1.1 van dit e-book
Download de nieuwste versie van dit rapport op
http://www.internetmarketingsysteem.nl/

Disclaimer
Bij de samenstelling van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin
opgenomen informatie.
Tom Zoethout kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele
onjuistheden in de verstrekte informatie in dit e-book.

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Correspondentie inzake bovenstaande, ga naar http://www.internetmarketingsysteem.nl/
en vul het formulier in.
© 2009, Tom Zoethout

© 2009 Tom Zoethout

2

www.internetmarketingsysteem.nl

Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper
Auteur: Tom Zoethout

Samenvatting
Doelgroep
Het e-book ‘Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper’ is bedoeld voor marketeers,
internetmarketeers, productmanagers, webmasters, marketing managers, e-commerce
managers, eigenaren van MKB bedrijven en zelfstandig ondernemers.
Kennisniveau
Er is geen voorkennis nodig om het maximale uit dit e-book te halen. Er is veel gebruik
gemaakt van voorbeelden en cases, die eenvoudig te begrijpen zijn, waarmee de parallel is
te leggen naar iedere andere business. Er wordt regelmatig de vergelijking getrokken tussen
de ‘werkelijke’ wereld en de ‘virtuele’ wereld. Zo kom je er achter dat er minder verschillen
tussen zijn dan je in eerste instantie misschien dacht.
Doelstelling van het e-book ‘Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper’
Tijdens en na het bestuderen van dit e-book ben je in staat met je website en webpagina’s
beter aan te sluiten bij de doelgroep en hun probleemstelling en waardoor meer bezoekers
kunnen worden getrokken naar de website. De bezoekers kun je vervolgens op de website
beter aan te zetten tot de gewenste acties (conversiedoelstellingen).
De website wordt een belangrijke acquisiteur, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Je gaat veel betere resultaten bereiken als je alles, of zelfs enkele onderdelen, uit dit boek
gaat toepassen!

De onderwerpen in het e-book
De meeste websites werken niet
Zo’n 95% van de websites werkt niet. Dat houdt in dat de website geen of niet aantoonbare
bijdrage levert aan het resultaat van de onderneming. Er komt een gering aantal bezoekers
of nemen geen actie. De website wordt niet gevonden. Er worden geen formulieren
ingevuld. Niemand is echt verantwoordelijk voor de site en er wijzigt geen content.
Er is getracht alle producten en diensten op de site te zetten. De site is van binnen naar
buiten geschreven (‘wij’ in plaats van ‘u’). Er is geen sprake van focus in de site: wat is
waarvoor bedoeld. Er zijn geen duidelijke doelstellingen herkenbaar. Er wordt nauwelijks
gevraagd naar actie van de bezoeker.
Call To Action
Iedere pagina op de website moet een Call To Action hebben: de bezoeker uitnodigen tot
het nemen van actie. Dat is de essentie. Zonder actie is er weinig kans op goed resultaat.
© 2009 Tom Zoethout
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Knoppen moeten duidelijk zijn. Het mogen naast tekstknoppen ook ontworpen knoppen zijn,
als maar duidelijk is wat gaat gebeuren na een klik op een knop.
Er moeten goede formulieren op de site beschikbaar zijn. Als je na een inschrijving deze
mensen e-mails wilt gaan sturen, moet voor je formulieren ‘double-opt’ proces worden
ondersteund.
Vanaf 1-10-2009 is dit verplicht gesteld vanuit de Telecomwet en leidt bij overtreding tot
fikse boetes.
Conversie
Conversie, daar draait alles om! Conversie houdt in dat je een bezoeker weet om te zetten in
een lead (of inschrijving) of klant. Er moet duidelijk worden vastgesteld welke
conversiedoelen er zijn op de site en welke doelstellingen en subdoelstellingen er zijn. Alle
conversies moeten kunnen worden gemeten om er vervolgens ook op te kunnen bijsturen.
Het is ook belangrijk een geldswaarde toe te kennen aan de verschillende conversies. Wat is
een klant waard? Wat is een e-mailadres waard?
Als er een conversie heeft plaatsgevonden is het noodzakelijk snel op te volgen, dus contact
op te nemen en vervolgens het contact te onderhouden.
Zo wordt je website je beste verkoper
Kijk naar het traditionele salesproces van je bedrijf. Kijk welke stappen in dat proces zouden
kunnen worden ondersteund door je website. Welke stappen in dat proces zijn ‘te
automatiseren’? Denk hierbij aan bijvoorbeeld de vragen die in ieder verkoopgesprek aan de
orde komen. Daar kun je zonder twijfel een uitgebreide ‘veel gestelde vragen’ sectie van
maken.
Waar in je proces wil je de bezoeker laten binnenkomen op de site? Jij kunt exact bepalen
waar je bezoeker binnenkomt, niet Google, niet de bezoeker maar jijzelf! Je leert hoe je dat
voor elkaar krijgt!
Het POKA proces
POKA staat voor Probleem-Oplossing-Keuze-Actie.
Iedereen heeft problemen. Dat kunnen werkelijke problemen zijn of problemen die zijn
aangepraat. Gezondheids-, welzijn-, welvaart-, alsook zakelijke problemen.
Ongeacht of het zakelijk of privé betreft, problemen waar je last van hebt, daar ga je een
oplossing voor zoeken. Hiervoor gebruik je jouw familie en je netwerk, maar in veel gevallen
wordt ook het internet, Google, geraadpleegd. Op het moment dat je oplossing denkt te
hebben gevonden, ga je eerst onderzoeken of de oplossing betrouwbaar is en of de
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leverancier betrouwbaar is. Als je daar de juiste informatie over vindt, kun je een beslissing
nemen. Vind je die niet, dan zal je veelal besluiten het niet te doen.
Het is essentieel om aan te sluiten in het POKA proces. Dan help je op het juiste moment de
bezoeker aan exact die informatie die hij nodig heeft om door te gaan naar de volgende stap
in het proces. Dit proces is overigens universeel toepasbaar. Deze staat volledig los van het
internet. Met diverse voorbeelden wordt de werking van POKA geïllustreerd.
AIDA methode
Uit de traditionele marketing komt de AIDA methode. In dit acroniem staat de letters voor:
Attention-Interest-Desire-Action. Je leert te denken vanuit je potentiële klant en zodoende
aan te sluiten bij de behoeften. Op het moment dat je bezoeker er klaar voor is, help je hem
naar het volgende niveau in de salesfunnel, of AIDA-trechter.
Je leert hoe je AIDA kunt toepassen op je website, je webpagina’s en zelfs in Adword
advertenties bij Google!
Komt een bezoeker op je website en je wilt hem naar het volgende niveau leiden, maar hij is
daar nog niet klaar voor? Dan moet hij een ‘revolving door’ kunnen nemen. Dat is een pagina
op hetzelfde niveau in AIDA, waarbij je hem gaat overtuigen dat jij de juiste oplossing voor
hem hebt. Dat kan met testimonials van klanten, met white papers, kwaliteitslabels, logo’s
en bijvoorbeeld boeken en publicaties. Vanaf de ‘revolving door’ pagina, is er maar één
knop: terug het salesproces in. Je bezoeker heeft dat twee keuzes: “ik ga verder op deze
site” of: “ik vertrek”.
Het eind van iedere AIDA-trechter kent een hoofd conversiedoelstelling. Op het moment dat
die behaald is, is er direct de mogelijkheid de relatie verder te gaan opbouwen en een aantal
upsells te doen: vervolgverkopen.
Op ieder niveau in het AIDA proces kun je sub conversiedoelstellingen hebben. In de e-mails
die je vervolgens gaat sturen moet je rekening houden met het niveau in AIDA waar je
bezoeker zich had ingeschreven. Zo kun je buiten de site om, je AIDA proces voortzetten.
Er zijn diverse varianten op AIDA, waaronder IPPA: Imago-Product-Prijs-Actie voor
webwinkels van toepassing en VIDE: Vreemdeling-Informer-Deelnemer-Evangelist van
toepassing voor web2.0 sites als forumsites bijvoorbeeld.
Hoe implementeer je AIDA
Ga je alle producten en diensten op één site aanbieden of ga je meer focus aanbrengen,
waardoor het duidelijker wordt voor je bezoeker? Ga je je hele website aanpakken of een
gedeelte? Wellicht moet je een microsite overwegen. Dit is een kleine, specifiek op één doel
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gerichte site. Er worden enkele voorbeelden uitgewerkt, met name bedoeld om buiten de
traditionele kaders te denken.
Een alternatief is een separate salespagina. Dat is een pagina, die louter als doel heeft te
verkopen en/of e-mailadressen te verzamelen. Je weet na het bestuderen van AIDA hoe je
dat doet.
Testen en meten
Je moet meten. Als je niet meet, kun je haast niet succesvol worden met je website. Het is
noodzakelijk erachter te komen wat succesvol is en wat niet. Ik adviseer je als
meetinstrument te werken met Google Analytics. Google Adwords, de zoekresultaten uit
Google en Google Analytics zijn volledig met elkaar geïntegreerd. Het is gratis en compleet
en vele internetmarketeers kunnen hierop ondersteuning bieden. Er zijn ook zeer
geavanceerde tools te koop als HBX en Clicktracks en zo meer, maar met Google Analytics
kom je een heel eind! Je kunt zelfs in Google Analytics de AIDA funnel inbrengen, waarmee
je automatisch kunt meten op de resultaten.
Google helpt je met het vinden van de longtail. Dat houdt in de niche zoektermen die
mensen hebben gebruikt, waarmee ze op je website kwamen. Je kunt je eigen longtail
creëren. Je leert exact hoe dat in elkaar zit en wat de waarde is van optimaliseren en
vergroten van de longtail.
Ook voor advertentiecampagnes in Google Adwords is het belangrijk inzicht in de longtail te
hebben.
Hoe bouw jij je website en webpagina’s op, zodat de kansen op succes toenemen?
Je bezoekers scrollen niet, ze lezen niet, ze onthouden weinig en kijken intensiever naar de
delen van de pagina die vallen binnen de ‘magische F’.
Maak van deze kennis gebruik bij de inrichting van je webpagina’s.
Zorg voor een duidelijke structuur in je website, zodat de bezoeker, ongeacht waar hij
binnenkomt, weet waar hij is geland en waar hij naartoe kan.
Zorg voor ‘serviceproducten’ op de site: sitemap, zoekfunctie, printpagina functie. Zorg ook
voor eenvoudig te raadplegen Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer. Dit
helpt de bezoeker eerder te besluiten voor jou.
Houdt je websites bij
Google vindt groei in content belangrijk. Dat kunnen webpagina’s zijn, maar dat kunnen ook
blogs, artikelen, nieuwsberichten of multi media content.
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Schrijven mensen in? Dan moeten zij een opvolging krijgen van meerdere mails over een
langere periode! Maak gebruik van autorespondersystemen als Aweber, Emailcompany en
dergelijke, om de relatie te onderhouden en op te bouwen. ‘The money is in the list’, zij
hebben de eerste stap gezet door in te schrijven. Nu ben jij aan zet.
E-mailmarketing brengt uiteindelijk de meeste conversie en vaak ook het hoogste
conversiepercentage!
Je website is je beste verkoper
 Toepassen van de eenvoudig implementeerbare AIDA methode,
 Bijhouden van de resultaten en tijdig bijsturen,
 Onderhouden van de content en de website de juiste ‘tools’ geven,
Maken dat je relatief eenvoudig je website je beste verkoper wordt!
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1. Inleiding
Al vele jaren help ik bedrijven met het verbeteren van de resultaten van hun website. Een
van de belangrijkste stappen die zij zetten is beter te denken vanuit hun klant en vervolgens
webpagina’s daar goed op laten aansluiten.
Ik verzorg jaarlijks diverse workshops, geef gastcolleges en treed op in seminars, waarbij
onderdelen uit dit e-book aan de orde komen.
Omdat ik op die manier maar kleine groepen mensen bereik, heb ik besloten een e-book uit
te brengen over hoe je de conversie op je website kunt vergroten. Dit is het resultaat
daarvan.
Dit e-book maakt onderdeel uit van een reeks die uitgegeven gaat worden onder de naam
“Zo Wordt Je…” reeks.
Ik wilde met dit e-book een begrijpelijk document maken, eenvoudig te lezen en met
duidelijke voorbeelden.
Mocht je tijdens of na het lezen nog tips of ideeën hebben ter verbetering, dan hoor ik dat
graag!
Verder hoop ik dat je veel plezier beleeft aan de toepassingen uit dit boek en succes behaalt,
want daar is het mij om te doen geweest.
Ik zie uit naar je bericht over je resultaten.

Wat ga je ontdekken?
Waarom werken websites niet?
Internet is veelomvattend. Er komen diverse media bij elkaar, die ieder hun eigen
kenmerken hebben. Het is heel complex om hier zonder integraal verstand van internet en
internetmarketing te hebben, succesvol te worden met je website. Bedrijven hebben vaak
geen kennis van internetmarketing in huis. Dus zie je dat ook terug in de webteksten en
illustraties.
De pagina’s gaan nergens naartoe, er is geen conclusie of actie die van de lezer wordt
verwacht. Webbouwers werken hier in veel gevallen ook niet aan mee. Zij zijn in staat een
technisch goede en visueel mooie website te bouwen maar hebben ook vaak geen verstand
van internetmarketing. Overigens hebben zij meestal wel inzicht in zoekmachine
optimalisatie, maar dat is slechts een klein onderdeel van het geheel.
Ieder bedrijf heeft tegenwoordig een website. Als dat de reden is waarom jij ook een
website hebt, is het vrij logisch dat je weinig resultaten bereikt met de website. Je zult
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minimaal moeten aansluiten bij de behoeften van je potentiële klant. Dat is essentieel.
Probeer zelf maar eens te surfen over het net en naar websites te gaan en je dan voor te
stellen “waarom zou je bij dit bedrijf kopen?” Heb je geen argument daarvoor? Ga dan weer
terug naar je eigen site en kijk wat dan daar het argument voor een bezoeker zou moeten
zijn om bijvoorbeeld contact met je op te nemen…
Teveel knoppen en geen focus
De meeste websites hebben geen focus. Er staan alle producten en diensten op voor alle
doelgroepen. Vaak ook bij elkaar en soms door elkaar. Dit gebeurt zowel bij websites van
grote als kleine ondernemingen. Het bijzondere is, dat de brochure over het bedrijf of over
de diensten van het bedrijf vaak wel overzichtelijk is opgebouwd. Websites kunnen vaak
ongelimiteerd worden uitgebreid met pagina’s en de pagina’s kunnen zo lang worden als
gewenst. Daar wordt dan dus gretig gebruik van gemaakt.
De consequentie is dat bezoekers op de site de weg kwijt raken door de overvloed aan
knoppen en menu’s en dat zij zich niet aangesproken voelen. Zij moeten op zoek, zoals op
het bord bij de lift bij V&D waarop je kunt zien welke afdeling zich waar bevindt.
Een andere oorzaak ligt in het ontbreken van duidelijke doelstellingen. Stel een
makelaarskantoor heeft verschillende diensten. Bemiddeling in de aan- en verkoop van
huizen, maar ook van zakelijk vastgoed. Zij leveren diensten in de financiering, doen
taxatiewerkzaamheden, advies. Soms ook diverse kleine projecten. In de loop der jaren heeft
het kantoor diverse specialisaties ontwikkeld en één daarvan is het taxeren van rietgedekte
huizen.
Je begrijpt al dat bovenstaande activiteiten van dit kantoor tot een behoorlijke hoeveelheid
informatie gaan leiden. Als dan per onderwerp goed moet worden uitgelegd wat die dienst
inhoudt, wordt het al snel een grote site. Daar is op zich niets mis mee, als het dan maar
overzichtelijk blijft en blijft aansluiten bij de verschillende doelgroepen.
Iemand met interesse voor een rietgedekt huis heeft geen interesse in zakelijk vastgoed.
Neem nu die specialisatie in taxeren van rietgedekte panden. Wanneer dit kantoor een
specifieke kleine website zou maken, die volledig gericht is op het taxeren van rietgedekte
panden, dan kunnen zij zich in korte tijd manifesteren als dé specialist op dit vakgebied.
Specialist in deze niche.
Op die site is dan de verleiding groot om tóch weer wat knoppen of links te maken naar de
andere site van het bedrijf. Het is essentieel om dan toch de focus op rietgedekte panden te
houden en verder niets! Leidt de bezoekers niet af of weg. Nadat jij je hebt verdiept in AIDA
in dit e-book, word je duidelijk waarom.
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Jij bepaalt! Niemand anders
Je krijgt natuurlijk bezoekers op je website. Of dat er nu veel of weinig zijn en of je nu wel of
niet tevreden hierover bent. Als je site technisch goed is opgezet en je voldoende inhoud op
de website hebt, krijg je ook bezoekers via de zoekmachines!
Google wordt het meest gebruikt. Jaarlijks wordt dat onderzocht, maar de getallen
schommelen tussen de 95% en de 99% van alle zoekopdrachten in Nederland die worden
ingevoerd in Google.
Google is de belangrijkste zoekmachine en dat willen ze zo houden ook! Dus wat Google
nastreeft is dat de gevonden pagina’s bij een zoekopdracht de beste informatie toont die op
het internet te vinden is. Als dat namelijk zo is, dan gaan mensen logischerwijs niet via een
andere zoekmachine zoeken.
Het is dan dus belangrijk dat je met je website, webpagina’s en webteksten aansluit bij de
criteria die Google stelt.
Maar één ding moet je nu van me aannemen en later, na AIDA ga je dat ook begrijpen: JIJ
bepaalt waar bezoekers binnenkomen op je website. Dat bepaalt je bezoeker niet en dat
bepaalt ook Google niet. JIJ bepaalt dat.
Dat is eenvoudig gezegd, maar ook nog eens eenvoudig gedaan! Google kan je pagina alleen
maar presenteren bij een zoekopdracht als die pagina over dat onderwerp gaat.
Even het voorbeeld van het taxeren van rietgedekte huizen terughalen:
De zoekopdracht van iemand die een taxateur op dat gebied zoekt, in de regio Utrecht, zou
kunnen zijn: taxateur huis rieten kap in Utrecht. Als je dat in Google invoert, zul je niet veel
concurrerende pagina’s vinden. Maar je zult dan ook al zien aan het resultaat dat Google
presenteert, dat niemand hier specifiek tekst voor heeft gemaakt. Probeer het maar. De
eerste die dat wel doet, staat gelijk in de top! Alles wat Google nu moet presenteren is als
het ware ‘bij gebrek aan beter’.
De pagina op de site van die makelaar die deze zoekopdracht ondersteunt, die wordt dan bij
Google gepresenteerd en daar komt de bezoeker dan dus ook binnen.
Zó werkt het. Later ga ik daar in dit boek verder op in, onder andere bij AIDA.
Denk commercieel en schrijf vanuit de bezoeker
Wat op veel websites niet goed wordt gedaan is dat wordt geschreven vanuit het bedrijf. Er
wordt ‘van binnen naar buiten’ geschreven. Je herkent dat vaak al aan de homepagina van
deze sites. Ze beginnen vaak met ‘Welkom’ en dat het bedrijf toen en toen is opgericht en
‘wij doen dit en dat’. Je herkent ze wel. Misschien ziet de website van jouw bedrijf er ook wel
zo uit. Dat geeft niets. Met dit e-book in je bezit, kun je een grote stap zetten dat te
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veranderen. Je weet straks waarom en ook voor een belangrijk deel wat je moet veranderen
en hoe je dat moet aanpakken!
Grote bedrijven hebben nog vaak de instelling dat men hun site toch wel bezoekt of vindt.
Dat zou best kunnen, maar die garantie wordt met de dag kleiner. De concurrentie op het
internet kan een hele andere zijn dan in de ‘werkelijke’ wereld. Je zult straks ook
percentages zien over mensen die kennis maken met nieuwe bedrijven en producten via het
internet.
Als een groot bedrijf een grote website heeft, dus veel pagina’s, veel inkomende links en er
continu nieuwe inhoud op de site bijkomt, zullen zij zeker niet van de troon in Google op
algemene termen worden gestoten door jouw, veel kleinere website.
Ben je bijvoorbeeld hypotheekadviseur, dan is het schier onmogelijk de grootbanken te
verslaan van de eerste pagina in Google. Het heeft ook geen enkele zin om dat te proberen.
Andersom: als je er morgen zou staan, heb je een levensgroot probleem en zou het wel eens
het faillissement van je bedrijf kunnen betekenen… Hoezo?
Als je daar staat betekent het vanzelf dat je veel bezoekers krijgt naar je website. Daar moet
je site dan technisch op voorbereid zijn . Dat houdt kort gezegd in dat je site misschien wel
op een speciale server moet staan en veel bandbreedte nodig heeft voor alle pagina’s die de
mensen bekijken. Dit is een aanzienlijke kostenpost!
Maar goed, je wilt graag die bezoekers op de site hebben. Als de site goed in elkaar zit, zou
het kunnen zijn dat 2% van de bezoekers daadwerkelijk wat gaat doen op je site. Dit varieert
van een formulier invullen, een vraag stellen, een offerte aanvragen tot de telefoon nemen.
Stel het zijn 1.000 bezoekers per dag, die op een term als hypotheek bijvoorbeeld niet veel
is, dan zijn dat 20 activiteiten per dag, 7 dagen per week. Je kunt je voorstellen dat er
activiteiten zijn die in 10 minuten zijn afgehandeld, maar andere vragen veel tijd!
Omdat het nog een dergelijk algemene zoekterm ‘hypotheek’ betreft, is de kans dat uit die
20 activiteiten ook een verkoop komt heel klein. En houdt er rekening mee dat je minimaal
een ervaren duizendpoot nodig hebt om de 20 activiteiten te kunnen afhandelen en
bewaken als er nog input van een ander nodig is. Lever je niet of niet op tijd? Voor je het
weet sta je met je bedrijf negatief op verschillende sites.
Kortom: zorg voor een of meer rendabele niches, waarbij je rechtstreeks je doelgroep
bereikt, exact op hun zoekvraag. De kans dat zij serieus op zoek zijn is groter, dus de kans op
een sale is veel groter! Dus een hoger rendement op je schaarse tijd.
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Zó wordt je website je beste verkoper!
Je website moet goed gericht worden op je doelgroep of doelgroepen. En moet duidelijk
focus hebben op waar de bezoeker van je website naar op zoek is. Een aantal vragen, die je
jezelf altijd voor iedere pagina, voor iedere zin op iedere pagina moet stellen:





Wie is mijn doelgroep?
Wat is zijn opleidingsniveau?
Welke voorkennis mag ik aannemen dat hij heeft over dit onderwerp?
Wat kan iemand met deze zin? Wat heeft hij eraan? Is het noodzakelijk dit te weten?
Wat is het doel van deze zin of alinea?
 Is het eenvoudig te volgen?
 Begrijpt mijn bezoeker wat het doel is van deze site?
 Begrijpt hij, wat ik van hem verwacht?
Als je dat doet voor je bestaande webpagina’s, zul je zien dat veel teksten voor verbetering
vatbaar zijn.
Wellicht zit jij net in een branche waarbij sfeer mensen in de ‘mood’ moet brengen aan de
orde is en je het niet met me eens bent… Toch geldt het ook hier! Want het heeft dan als
doel mensen in de juiste stemming te brengen en dat moet aanleiding geven tot actie!
Maar houdt er rekening mee, niemand leest de tekst op je website zoals je het zelf leest.
Niemand interpreteert de tekst zoals jij het bedoeld had. Of nog erger: niemand leest je
tekst, maar scant je tekst.
Dit laatste houdt in dat je heel anders naar webteksten moet kijken dan naar de teksten in
de brochure van je bedrijf. Mensen willen zo snel mogelijk, in zo min mogelijk clicks naar de
gewenste informatie. Als het teveel, te groot en daarmee niet overzichtelijk en helder is,
haken ze af!
Kijk maar naar je statistieken, als je die beschikbaar hebt. Heb je veel bezoekers, maar
niemand neemt contact op? Dan is er gewoon iets mis!

Call To Action!
We kunnen heel romantisch doen over je website, maar uiteindelijk is er maar één doel, al
had je er misschien niet zo expliciet over nagedacht: de site moet geld opleveren!
Natuurlijk gaat vaak de kost voor de baat uit, maar de website moet geld opleveren. Voor
normale websites van bedrijven die in de ‘werkelijke’ wereld producten en/of diensten
verkopen moet de website ook geld kunnen opleveren! Er is behoefte aan hun portfolio,
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want ze hebben klanten. Dus er is geen enkele aanleiding waarom niemand via de website
graag met hun in contact wil komen.
Je moet het bezoekers op je site wel vragen! Ze doen in principe niets vanzelf. En als ze het
niet vertrouwen doen ze ook niets.
Het is net als een echt verkoopgesprek. We kennen allemaal de slechte autoverkoper. Die
vraagt bijna niets en begint maar te praten over dat nieuwe model met al die opties en
extra’s… Als je op je site maar blijft praten en niets vraagt, dan haken ze ook daar af. Dus kijk
goed naar wanneer en hoe je iets moet voorleggen aan je bezoeker. Je krijgt vast veel ideeën
naar aanleiding van mijn voorbeelden.
Wat is Call To Action?
Call To Action kun je afkorten tot CTA. Call To Action betekent simpelweg: vraag om actie. En
dat is het ook exact. Op het moment dat iemand een stukje tekst heeft gelezen moet er een
soort conclusie zijn als: "Oke, dat begrijp ik. Wat moet ik nu …?” Op de puntjes kun je van
alles invullen: doen, weten, invullen, kopen, lezen, testen… In ieder geval zie je dat de
woorden die ik opschreef allemaal WERKwoorden zijn. Actie dus!
Je bezoeker kan alleen maar klikken als hij dat ook wil. Natuurlijk zijn er nieuwsgierigen die
even kijken wat er dan komt, maar het gaat nu om de massa: Als ze niet klaar zijn voor de
actie die je voorstelt, nemen ze die niet!
Waarom is een CTA belangrijk?
Bezoekers op een website nemen weinig tijd om je site te bestuderen. Bezoekers komen
lang niet allemaal binnen via de voordeur (homepage) maar kunnen op de meest vreemde
plaatsen binnenkomen. Al klommen ze je site in door het ’kelderraampje’, dan nóg moet je
ze op weg helpen naar de plek waar ze moeten zijn. Dat doe je met een CTA. Natuurlijk zijn
er ook bezoekers die echt aan het verkeerde adres waren.
Neem de term Basistheorie. Er zijn zoveel verschillende basistheorieën en cursussen, dat het
om de specifieke toevoeging gaat om veilig te stellen dat je de juiste bezoeker naar de
website trekt.
Er komen bezoekers op je website, vervolgens kun je hun aan hun lot overlaten en ‘kijken
wat er van komt’. Dat geldt voor 99% van alle websites en ook voor de inhoud op die sites.
Je moet goed nadenken over het pad dat jij wilt dat jouw doelgroep die op jouw site komt,
gaat aflopen. Mensen zijn net als koeien. Excuses voor de vergelijking, maar ik val er dus zelf
ook onder… Zet je links en rechts hekken neer, dan zul je zien dat de massa netjes tussen de
hekken doorloopt. Er is geen enkel gevaar (totdat iets moet worden ingevuld) dus ik volg. En
dus klik ik op de CTA’s die ik logisch vind.
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Duidelijke knoppen
Je moet je bezoeker helpen door je site te gaan. "Je moet vóórdenken", is mij wel eens
gezegd. En dat is precies waar het om gaat. Op het moment dat je bezoeker dat stukje leest,
moet hij het logisch vinden dat je daar een knop hebt geplaatst en vindt hij het ook logisch
om erop te klikken. Dan is de kans het grootst dat er wordt geklikt.
Knoppen zijn overigens een verhaal apart. Moeten dat tekstknoppen zijn (onderstreepte
tekst waar je op kunt klikken) of mooi ontworpen knoppen? Dat verschilt. Het enige wat je
daar kunt doen is testen. Probeer het met beide type knoppen. Wat ik in ieder geval wel kan
zeggen is dat op een knop ‘Klik hier’ minder geklikt zal worden dan ‘Vul nu het formulier in
voor een vrijblijvende offerte’.
Maar iemand zal pas klikken voor een offerte als hij daar klaar voor is.
Kijk ook of je het een beetje spannend kunt maken. Bijvoorbeeld ‘Iedere maandag behandelt
onze specialist alle inkomende verzoeken. Stuur in vóór vrijdag en vóór dinsdag heb je een
antwoord op maat!’
Onthul een mysterie: ‘Ontdek zelf de mogelijkheden van XYZ met deze handige werkwijzer.
Download hier de werkwijzer’.
En zo zijn er nog diverse mogelijkheden om mensen aan te zetten tot het nemen van actie. Ik
omzeilde bewust even het woord verleiden, maar schrijf het hier nu toch maar, want je
dacht hier vast zelf ook al aan! Ja, het is eigenlijk ook gewoon verleiden. Maar dat is toch in
ieder verkoopgesprek toch zo? Je website is je digitale verkoper! Geef hem dan wel alles wat
hij nodig heeft om die lead binnen te halen of die verkoop te doen.
Invulformulieren en ‘opt-in’
Een website zonder formulieren is niet van deze tijd. Hoeveel formulieren heb je eigenlijk
nodig? Dat is moeilijk te zeggen, maar toch even enkele voorbeelden die je op weg helpen.
Je hebt natuurlijk minimaal een contactformulier nodig. Gebruik het dan ook niet voor meer
dan dat! Dus als dat niet expliciet is aangegeven, komt die persoon NIET op je mailinglijst
bijvoorbeeld!
Als je dat wel wil, dan moet je de wetgeving volgen en die vereist opt-in.
Opt-in houdt in dat iemand die zich inschrijft een bevestiging krijgt per e-mail over zijn
inschrijving. In Nederland (en Europa) gaat het nog een stap verder. In die e-mail zit een
bevestigingslink, waar je op moet klikken en pas dan is het e-mail adres vrijgegeven om
informatie te mailen. Dat heet double opt-in. De inschrijver geeft je dan de toestemming.
Dus als je contactformulier alleen maar hoeft te worden ingevuld om bijvoorbeeld
informatie over iets te ontvangen, maar er geen double opt-in procedure wordt afgewerkt,
mag je niet gaan mailen.
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Doe je dat wel? Dan loop je minimaal 2 risico’s, maar ik noem er 3.
1) je inschrijver gaat klagen en jij riskeert een forse boete;
2) je inschrijver vertrouwt je niet en zal nooit zaken met je doen;
3) je inschrijver is boos en schrijft een negatief bericht over je bedrijf op fora en of
netwerksites.
Dus houd je aan de wet.
Hoeveel formulieren heb je nu nodig? Iedereen heeft een hekel aan lange formulieren. Als je
10 verschillende diensten hebt en je hebt 1 formulier, dan moeten mensen zaken gaan
aanvinken. Het kan, maar het is beter als het een specifiek formulier is per dienst. Dat is voor
de bezoeker het meest eenvoudig en is de drempel het laagst! Vergissen is daarmee ook zo
goed als uitgesloten.
Als het formulier is ingevuld moet er een bedankpagina volgen. Leg daar nog even uit wat er
vervolgens gaat gebeuren. Zorg verder voor een goede autoresponder. Dat houdt in dat de
inschrijver een mail ontvangt met de terugkoppeling of de gevraagde informatie. Nu weet hij
zeker dat zijn inschrijving goed is verwerkt.
Later, bij e-mailmarketing in hoofdstuk 5 kom ik nog terug op de autoresponders.

Conversie: hier gaat het om!
Wat is conversie?
Resultaat, doelstelling, actie
Conversie is resultaat. Dat betekent wel dat je eerst doelstellingen moet formuleren en wel
voor iedere pagina op de website. Conversie is vervolgens de meting van het aantal, dat op
bepaalde pagina’s op je website komen en vervolgens de gewenste actie nemen. Alle acties
zijn van te voren uitgedacht. Iedere sectie binnen de website kan andere resultaten hebben.
Dus er zijn verschillende conversies te behalen.
Op een pagina waar toegevoegde waarde content wordt aangeboden, kun je mensen vragen
of zij op de hoogte willen worden gehouden van nieuwe informatie. Of dat zij een gratis
rapport kunnen krijgen met verdere verdieping van het onderwerp. Jij komt op deze manier
aan e-mailadressen van bezoekers die geïnteresseerd zijn in het onderwerp en mogelijk in de
producten en diensten die je te bieden hebt.
Andere onderdelen van het bedrijf kunnen specifieker gericht zijn op het verkopen van
producten of diensten. Je kunt ook een onderdeel hebben ingericht waar vooral mensen met
© 2009 Tom Zoethout

20

www.internetmarketingsysteem.nl

Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper
Auteur: Tom Zoethout

elkaar in gesprek gaan en zo een waardevolle kennisbron gaat ontstaan op je website.
Bezoekers van de site kunnen dan vaststellen dat de omgeving leeft en als er meerdere
mensen actief zijn, dat ze geïnteresseerd kunnen raken in wat zij hier weg kunnen halen.
Het formuleren van de conversiedoelstellingen is zeer belangrijk. Dit is bepalend voor de
mate waarin je kunt uitrekeningen of je website succesvol is en of je meer moet formuleren
om het succes te behalen. Uiteindelijk is het heel eenvoudig: kijk naar de lijst contacten en
leads en opdrachten,…
Ik sprak iemand die bedrijven helpt onderdelen van andere, failliete bedrijven te kopen. Hij
was er stellig van overtuigd dat het niet lukt om via de site een overeenkomst te sluiten.
Zonder dat te onderzoeken durf ik wel te zeggen dat ik ook denk dat dit niet lukt!
Maar dat houdt niet in dat hun website dan niet de potentie heeft de beste verkoper te
worden! Met goede whitepapers en andere informatieproducten kunnen zij zich meer
profileren als de ‘expert’. Al leidt de site niet tot harde Sales, het moet wel mogelijk zijn
leads te verzamelen, alleen al van mensen die whitepapers en andere toegevoegde waarde
informatie mogen downloaden minimaal tegen ruil van hun email adres, zodat je contact
kunt opnemen.
Meten van je conversie
Bankrekening, webstatistieken, formulieren, telefoon
Het resultaat van je conversie meten kun je uiteindelijk doen aan de hand van het saldo op
de bankrekening. Maar als je niet concreet een product of dienst verkoopt, wat een op een
is af te lezen aan je bankrekening, dan moet je een stap terug. Het begint in ieder geval bij
de statistieken van je website.
Komen de mensen op de pagina waar jij ze graag hebt en doen ze daar wat jij wilt? Dat kun
je exact meten. Dan zijn er natuurlijk formulieren op de site. Als die op de juiste manier
gepositioneerd zijn op de pagina waar je vraagt het formulier in te vullen, dan zijn er mensen
die dat daadwerkelijk doen! Dat kun je meten. Ook is het goed te meten of mensen andere
acties hebben genomen die duidelijk zijn toe te wijzen aan de website.
Er staat op de site een telefoonnummer waar je bedrijf te bereiken is. Kies voor dat nummer
bijvoorbeeld een ander nummer uit je reeks, die verder nergens gecommuniceerd wordt dan
op de website. Zo kun je ook vaststellen wat daar het resultaat van is.
Op het moment dat je website goed is ingericht, ga je ingevulde formulieren of aankopen
ontvangen. Als dat niet zo is, dan is er werk aan de winkel. Er is geen enkele reden om te
accepteren dat er geen conversie is op je website als je in werkelijkheid wel leads
binnenhaalt en orders scoort! Dan zijn verbeteringen noodzakelijk.
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Opvolging van je conversie
Van te voren heb je bepaald wat je conversiedoelstellingen zijn. Dan is het vervolgens
belangrijk goed na te denken over hoe het proces verloopt ná de conversie, of eigenlijk al
tijdens de conversie. Stel dat een telefoontje een conversiedoelstelling is, dan moet er altijd
opgenomen worden, ook als het een voice recorder is, maar er moet worden opgenomen.
Maar houdt er rekening mee dat mensen ophangen als ze een bandje horen. Ze waren al
sceptisch (want dat is de algemene houding in beginsel bij websites) en nu krijgen ze het
gevoel dat het een virtueel bedrijf is, terwijl je wel met 40 man zou kunnen zijn! Zorg dan
altijd voor een belservice!
Als een formulier moest worden ingevuld, dan is opvolgen heel belangrijk. Dat moet direct
gebeuren, ook omdat er een bevestiging gevraagd moet worden om vervolgens nog een mail
te mogen sturen (nieuwe telecomwet voor spam m.b.t. bedrijven is per 1-10-2009 van
kracht!).
Maar ná deze ene mail, moet de communicatiecampagne naar deze lead of klant van start
gaan. Als je te lang niets van je laat horen, verlies je momentum en is de kans groot dat je
mails worden weggegooid of dat zij zich weer uitschrijven. Nadat je bezoeker actie heeft
genomen is er een mate van bereidheid getoond of gegund door je bezoeker. Die kans moet
je met beide handen aangrijpen.
Als met het formulier iets wordt aangevraagd en dergelijke, zorg er dan voor dat het
leveringsproces zo snel mogelijk de belofte waarmaakt.

Van lead naar sale
Nu heb je een conversie, zeg dat een formulier is ingevuld. Dat levert nog niets op! Nu is het
de vraag hoe je van dit contact of deze lead een sale kunt maken. Allereerst gebruik gewoon
de middelen die je altijd al gebruikte, dus bellen, mailen en faxen. Met name ook in de
e-mails, wees creatief. Doe de ene keer iets met tekst, de andere keer met een video of
audio, een vragenlijst etc.
Maar alles wat je inzet en de wijze waarop, moeten onderdeel zijn van het proces om te
komen tot een overeenkomst! In dit proces kunnen de stappen van de traditionele
verkoopactiviteiten en de nieuwe online of digitale verkoopactiviteiten door elkaar lopen.
Dat is prima! Steeds meer mensen en bedrijven worden hiermee geconfronteerd en raken
eraan gewend.
“Onze klanten zijn nog erg traditioneel…” hoor ik wel eens. Dat zou zomaar kunnen, maar
begrijp dat medewerkers van een bedrijf ook weer gewoon consumenten zijn in hun
privétijd. Dan zijn ze met allerlei andere technieken en zaken bezig die volledig
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geautomatiseerd zijn en soms zeer vooruitstrevend! Ik geef één voorbeeld, dat zo
veelomvattend is en bijna iedereen raakt:
IPod. Iedereen die een IPod heeft, is op I-Tunes geweest en heeft al dan niet daar muziek
gekocht, of misschien wel credits cadeau gegeven op een verjaardag aan een familielid. Zelfs
in diverse Radio en Tv zaken hangen bij de kassa de kaartjes met I-Tune credits te koop! Het
verkoopproces en de visualisatie van wat je koopt is heel slim gedaan! Je ziet hoesjes van
Dvd’s en Cd’s, maar je koopt gewoon wat bestandjes. Je rekent virtueel, digitaal af en je
krijgt een bestandje. Daarna krijg je allerlei mails met andere aanbiedingen en dergelijke. Dát
vinden we allemaal al heel normaal.
Met andere woorden: Ook traditionele bedrijven kunnen snel omschakelen naar een andere
methode. Zeker als die diverse voordelen heeft voor je klanten.
Kosten en baten
Kosten en baten… Dat wordt vaak als een lastig onderwerp ervaren, zeker op het internet.
Hoe weet je dat nou? Wat aan de kostenkant helpt is de website en online marketing
activiteiten te verbijzonderen, zodat er concreet inzicht in is. Uren die besteedt mogen
worden, moeten worden toegewezen. Inhuur van externen ook. Google clickbudgetten voor
advertenties, banners (advertenties) op andere sites, de hosting van de site, kortom: alle
toewijsbare kosten moeten inzichtelijk zijn.
Om het vergelijk te maken met de verkoopkosten op de traditionele manier, kun je deze
erlangs gaan leggen. Probeer appels met appels te vergelijken.
Dan de resultaten. Dat is voor conversies online lastig… Nu heb je een e-mailadres gekregen
uit een formulier. Wat is nu de waarde van dat e-mail adres? Als je nog niets hebt gedaan
met e-mail marketing en dus nog niet met conversiedoelstellingen hebt gewerkt, is dat
lastig. Toch kun je vanuit een order terugrekenen. Ik doe een poging.
Stel een gemiddelde orderwaarde is € 1.000 excl. BTW. Stel dat iedere klant die je bedrijf
heeft gemiddeld 1 order per jaar bij je plaatst en gemiddeld 3 jaar klant blijft. Stel dat je in
de traditionele verkoop 1 nieuwe klant krijgt uit 10 verkoopgesprekken. En stel dat een
verkoper 30 gesprekken per week kan doen, dan groei je met 3 klanten per verkoper per
week.
Wanneer een lead via de website binnenkomt heeft deze potentiële klant al meer inzicht in
je bedrijf of product en heeft nog aanvullende informatie ontvangen. De kans op een sale
kán hierdoor zijn toegenomen. Laten we zeggen 2 van de 10.
Stel 10 formulieren leiden tot 1 verkoopgesprek, dus er zijn 100 formulieren nodig voor 2
verkopen.
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Die 2 verkopen zijn waard € 1.000 x 3jr x 2 verkopen= € 6.000. Een e-mailadres is in dit
voorbeeld € 6.000/100 = € 60 waard. Dit soort berekeningen zijn essentieel om inzicht te
krijgen in de bijdrage van de website. Maar ook in de kosten die je per click bij Google
Adwords kunt uitgeven. Later leg ik hier meer over uit en ga ik verder in op het meten van
resultaten, bij het onderwerp ‘Koppeling met Google Adwords in Hoofdstuk 5.

Zó wordt je website je beste verkoper!
Wat zijn de stappen in je salesproces?
In dit e-book leg ik regelmatig de relatie tussen de ‘werkelijke’ wereld en de ‘digitale’ wereld
en dat er eigenlijk niet zoveel verschillen tussen zitten. In ieder geval zijn de verschillen vaak
veel kleiner dan je in eerste instantie denkt.
Als we er nu vanuit gaan dat je graag wilt dat je website je beste verkoper wordt, dan is het
belangrijk eerst goed te kijken naar wat het traditionele verkoopproces is, dus gewoon
zónder het internet. Welke stappen doorloop je daar? Hoe zijn die stappen gefaseerd? Is er
bedenktijd nodig voor je potentiële klant? Wat is de doorlooptijd van de Salescyclus en wat
bepaalt de duur van iedere stap?
Naast dat het al verhelderend kan werken dit weer eens tegen het licht te houden, omdat er
dan stappen zijn waarbij je de waaromvraag gaat stellen: “Waarom duurt die stap eigenlijk
zo lang?” dat de beantwoording van die vraag niet altijd een echte reden hoeft te zijn.
Eén van de zaken waar je goed naar moet kijken, welke vragen worden in dat proces gesteld.
In alle verkoopgesprekken zijn dat er behoorlijk wat! Ook al lever je een maatwerk product,
veel vragen komen steeds weer terug!
Samengevat: is er tijdwinst te behalen?; Is er winst in de doorlooptijd te behalen?; Zijn er
terugkerende vragen tijdens het verkoopproces?
Er zijn nog meer vragen te stellen, maar ik wil graag zo snel mogelijk de brug slaan naar het
internet. Bij dergelijke vragen zijn namelijk in de meeste gevallen géén investeringen nodig,
geen ‘systemen’ of ingewikkelde koppelingen met backend systemen. Ik ben er namelijk
altijd vóór om de website eerst om te vormen tot een verkoper en er geld mee te verdienen
in plaats van eerst geld uit te geven.
Zelfs grote bedrijven nemen vaak de beslissing de voorkant (de website) goed op te tuigen
en dan in eerste instantie maar een zgn. ‘Chinese interface’ naar het achterliggende interne
proces, dus handmatig, op te lossen. Als er geld wordt verdiend is het gemakkelijker
besluiten tot kostenbesparing (waarbij je ook inzicht hebt wát je moet automatiseren op
basis van de resultaten van de website).
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Wat kun je ‘automatiseren’?
Kijkend naar het verkoopgesprek zijn er eenvoudig te automatiseren onderwerpen. Denk
aan veelgestelde vragen op je website. Alle ‘standaardvragen’ die een potentiële klant stelt
in een verkoopgesprek kun je ook al voorzien van een ‘standaard’ antwoord. Als er een lead
wordt gegenereerd op de site is dat in die fase vaak al voldoende.
Je website werkt 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Stel je levert serverplatformen met
support en dergelijke. Bedrijven die je als klant wil hebben zijn in het algemeen ‘lean and
mean’ ingericht, dus relatief weinig personeel in de IT en efficiënt. Dan kan de IT-manager
waarschijnlijk overdag geen tijd vrijmaken om zaken uit te zoeken om te komen tot een
nieuw voorstel. Dus ’s avonds wordt hier tijd aan besteedt.
Heb jij een uitgebreide vragensectie en je concurrenten niet? Dan is de kans groot dat hij
langer op jouw site blijft, maar ook het vertrouwen in je bedrijf toeneemt. De kans dat er
een formulier wordt ingevuld is gewoon groter.
Ook als je geen formulier krijgt, zou dat kunnen zijn, dat er geen match is tussen wat
gewenst is en wat je levert. En dat moet je niet zien als een gemiste kans! Je hebt mogelijk
kosten bespaard, omdat het een lead zou zijn geweest met een hele lage slagingskans of
later een project met een te lage marge. Onder andere door deze vragen en antwoorden,
filteren potentiële klanten zichzelf al uit!
Denk er verder ook aan de nieuwe media in te zetten! Hier is het zeker niet noodzakelijk dat
overal volledig professioneel gemaakte bedrijfsfilms nodig zijn! Beter goed en functioneel en
ruim voorhanden dan alleen tekst. Je maakt het verschil ten opzichte van je concurrent.
Waar moet je bezoeker ‘binnenkomen’?
Jij bepaalt waar iemand binnenkomt. Je hebt dan ook al voorgedacht welke voorkennis de
bezoeker op dat moment heeft. Als je bij zijn zoekopdracht in Google ervan uit mag gaan dat
hij nog ‘blanco’ is, dan moet je pagina daar met de inhoud goed op aansluiten!
Als je wel voorkennis of ervaring mag verwachten, moet dat ook blijken. Hoe beter je
aansluit en dus op hetzelfde niveau communiceert, is er een basisvoorwaarde voor je
bezoeker om verder met je mee te gaan in jouw proces op je website.
Eenvoudig gezegd: als ik het niet begrijp, ben ik direct weg. Als het te simpel is en ik zie niet
direct knoppen met een indicatie dat daar ‘gevorderden’ thuishoren, ben ik ook weg.
Bij iedere pagina op de website moet je je afvragen wat het opleidingsniveau van de klant is
en wat het kennisniveau over jouw onderwerp of product is, behorend bij de zoekopdracht
die hij heeft gebruikt in de zoekmachine of van de banner of link op een andere site.
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Iemand die op je site komt via een link uit een vergelijkingstest bij Kelkoo voor een digitale
camera heeft waarschijnlijk een ander kennisniveau en andere behoeften dan iemand die
van de ‘digitale semiprofessionals fotoclub’ website afkomt.
Hoe verloopt jouw salesproces?
Bij de meeste producten en diensten heeft een potentiële koper ‘bedenktijd’ nodig. Of het
nu om het bestellen van een reis gaat, een televisie, of een adviestraject voor een nieuwe
koelinstallatie. Bij de eerste twee zal vaak overlegd moeten worden met het thuisfront en
het advies voor een nieuwe koelinstallatie moet waarschijnlijk eerst in het
managementteam worden besproken.
Ook wanneer het niet mogelijk is via de site te verkopen, kan er altijd een lead worden
gegenereerd. Willen mensen géén formulier invullen? Biedt dan alternatieven, zoals ‘Bel mij
terug’ waar de bezoeker zijn telefoonnummer en tijdstip kan achterlaten wanneer hij gebeld
wil worden. ‘Online chat’ is steeds meer in gebruik op Business to Business sites, maar ook
kun je bellen of faxen aanbieden. Werp geen drempel op waar dat niet nodig is.
Waar je vraagt om actie en welke acties, volgt dat op de fase van de koopcyclus waarin je
bezoeker zich bevindt. Later in dit e-book begrijp je waar je in je website(s) verbeteringen
kunt doorvoeren. Waar dan?
Wanneer is je website je beste verkoper?
Je kunt al snel bereiken dat je website je beste verkoper is! Al heb je een kleine website en
heb je bijvoorbeeld maar 100 bezoekers per maand en 1 formulier per maand, dan is het
mogelijk zo, dat uit kosten/baten oogpunt ,de website de beste verkoper is. Het is toch
belangrijk hier even bij stil te staan. Als al die 100 bezoekers hadden gebeld, dan had je daar
waarschijnlijk al een extra personeelslid voor nodig…
Maar goed, hier ligt niet de uitdaging! Je site moet meer resultaten opleveren. Dus goede
doelstellingen opstellen, die reëel en haalbaar zijn. Vervolgens je website site de middelen
geven, zodat deze je beste verkoper kan worden. En het allerbelangrijkste daarbij is:
waardevolle en goed georganiseerde content (informatie) en op de juiste plekken vragen om
actie!
Zonder doelstellingen, is het vaak lastig je organisatie gemotiveerd te krijgen en te houden
voor de website. Maak mensen verantwoordelijk voor de resultaten en benoem tijd, geld en
geef ze mandaat! Werk je als ZZP-er? Block dan tijd in je agenda om inhoudelijk bezig te zijn
met de website. Actief beheer en goed ingezet betaalt zich vrijwel altijd uit!

Wat ontdek je in dit e-book?
In dit e-book probeer ik je universele modellen aan te reiken, die eenvoudig zijn, makkelijk te
begrijpen en ook makkelijk kunnen worden toegepast. Centraal staan het POKA model en de
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AIDA methode. Beide komen nog uit de traditionele marketingwereld, maar zijn ook
uitstekend in de virtuele internetwereld te gebruiken.
POKA
Het POKA model is een acroniem, waarbij de letters staan voor:
P= Probleem
O= Oplossing
K= Keuze
A= Actie
In feite heeft iedereen problemen, echte of aangepraat, maar we hebben ze allemaal. Op
een bepaald moment willen we voor een probleem een oplossing. Als er verschillende
oplossingen zijn, moeten we kiezen. Als we hebben gekozen nemen we actie om de
oplossing te verkrijgen, toe te passen, te implementeren en dergelijke.
POKA helpt je denken vanuit je potentiële klant en welke informatie hij op dat moment
nodig heeft.

AIDA
Iedereen die ooit marketing in zijn studie heeft gehad, of later NIMA heeft gedaan of Kottler
bestudeerd, heeft wel eens gehoord van AIDA. AIDA is een acroniem, waarbij de letters
staan voor:
A= Attention
I= Interest
D= Desire
A= Action
Hoe je deze fasen in het verkoopgesprek zelf eenvoudig kunt uitdenken, word je helemaal
duidelijk!

Hoe implementeer je dit?
De eerste en meest belangrijke stap is leren ‘van buiten naar binnen’ denken. Iedere zin die
op een webpagina staat moet een doel hebben! Je hebt maar een paar seconden de tijd om
iemand vast te houden op je webpagina. Als dan ‘zendtijd’ verloren gaat aan nutteloze
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informatie als ‘Welkom op onze website’ of ‘Welkom op onze vernieuwde website’… Dat
laatste is overigens maar 1x relevant voor een bezoeker die er misschien vaker komt.
Dit e-book is doorspekt met voorbeelden, die je vaak aanzetten tot nadenken over je eigen
bedrijf.
Bij iedere pagina, iedere alinea en dus iedere zin moet jij je afvragen: “Voor wie is dit
bedoeld? Waarom moet hij dit weten?” en “Wat is dan het doel daarvan?”.
Dat is in het begin nog wel lastig, maar het maakt je teksten steeds meer to-the-point en
daardoor prettig te lezen voor je bezoekers! Dat laatste maakt dat zij makkelijker zijn vast te
houden en aan te zetten tot actie.
Het is allemaal eenvoudig te implementeren, maar vergt natuurlijk wel tijd. Als die er niet is,
besteedt het dan uit! Doe dat pas ná het lezen van dit e-book, omdat je dan weet, waar je de
tekstschrijver op moet beoordelen!
Door analyseprogramma’s is alles te meten en vervolgens aan te passen. Ik adviseer in ieder
geval Google Analytics te gebruiken. Maar er kunnen je na het lezen van dit boek ‘géén
knollen voor citroenen worden verkocht’.
Ná het lezen van dit boek weet je wat je moet doen.
Hoe zet je een goede webpagina op?
In dit boek komen enkele voorbeeldsites aan de orde, maar ook hoe je concreet een pagina
kunt opbouwen op basis van AIDA. Je kunt vervolgens meten wat de resultaten zijn en kunt
verbeteringen doorvoeren, die je ook kunt meten, waardoor je inzicht krijgt in wat beter
aansluit bij je doelgroep!
Aan de slag!
Je bent nu opgewarmd? Aan de slag! Gun jezelf de tijd dit boek door te lezen en ga je eerste
acties nemen. Je zult de veranderingen zien in het aantal bezoekers op je site en de acties
die door hun worden genomen. Dat motiveert om meer te gaan doen en dat is precies wat ik
wil bereiken! Enerzijds voor jouw bedrijf fantastisch dat je website je beste verkoper wordt,
maar ook voor je bezoekers en klanten. Het is voor hen ook geen zoektocht meer naar
datgene wat ze nodig hebben als oplossing voor hun probleem of behoefte.
Daarna is het wel een kwestie van ermee doorgaan. Hoe onlogisch het ook lijkt, maar als het
een succes wordt, kun je er beter meer tijd in steken dan achterover gaan hangen! Klanten
en bezoekers die terugkomen, kosten nog altijd minder geld dan het vinden van nieuwe
klanten!
Dus: stop niet.
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2. Het POKA proces
Wat is het POKA proces?
POKA staat voor Probleem, Oplossing, Keuze en Actie.
Het is een universeel model dat altijd en overal werkt! Ook voor bedrijven an sich.
Hoe werkt het?
Iedereen heeft problemen, privé en zakelijk. Privé: iedereen heeft wel wát: te dik; te dun; te
veel geld; te weinig geld; gezond; ongezond; pijn, terneergeslagen, bang etc.etc.
Binnen bedrijven werkt de methode ook, want uiteindelijk zijn het weer de werknemers, de
individuen die een opdracht krijgen of een probleem moeten oplossen. Uiteindelijk gaat
iemand aan de slag met het probleem. Dat is de essentie.
In iedere fase van het POKA model is eenvoudig de parallel te trekken tussen de virtuele
internetwereld en de werkelijke wereld.
Het denken vanuit het POKA proces houd je scherp bij de les: wat moet je nu aanbieden aan
informatie zodat je bezoeker uiteindelijk voor jou gaat kiezen?
Stap voor stap leg ik het proces uit. Je zult zien hoe eenvoudig het is! Eenvoud is op het
internet het sleutelwoord voor succes!

POKA: Probleem
Iedereen heeft een probleem
Iedereen heeft een probleem en voor veel problemen zoeken we niet eens een oplossing.
Dat zou kunnen omdat verondersteld wordt dat het veel moeite kost om het probleem op te
lossen. Als je een alternatief hebt waarbij je aangeeft dat het helemaal niet zo moeilijk is,
biedt dat een opening… Dus je kunt ook om dergelijke redenen weggestopte problemen
tóch weer in ‘the picture’ krijgen door toe te spitsen op hoe makkelijk je ervan afkomt.
Marketeers zoeken hier altijd naar kansen en mogelijkheden.
Hoe komen we aan een probleem?
Veel zaken worden tot een probleem verheven omdat we er last van hebben. Dat uit zich in
ieder geval altijd in je hoofd. De gedachten die je erover hebt. Op een gegeven moment gaat
het je belemmeren en zelfs bezighouden op momenten dat je er helemaal niet mee bezig
wilt zijn.
Vooral problemen die in de primaire behoeftesfeer liggen (denk aan de piramide van
Maslov), geven de meeste ‘pijn’. Die liggen op het vlak van gezondheid, eerste
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levensbehoeften, sociale contacten en welzijn. Ik wil hier verder niet bij stilstaan. Waar ik
naartoe wil is, dat daar waar je echt last van hebt, bijvoorbeeld ziekte of geen geld, je
interne systeem in de overlevingsstand te zetten.
Ziekte is iets waar je in ieder geval vanuit ethische gronden heel voorzichtig mee moet zijn.
Het is niet voor niets dat er strenge regels voor zijn wat wel en niet mag in de wijze waarop
medicijnen bijvoorbeeld worden gepromoot. Dat geldt hiervoor ook in sterke mate wat de
fabrikanten wel en niet mogen communiceren (via het internet).
Veel problemen worden ons aangepraat. Er wordt ons gewezen op de gevaren als je het niet
doet. Neem verzekeringen. De meest fantastische verzekeringen worden bedacht tot en met
een verzekering voor als het slecht weer is op je vakantieadres…
Veel problemen worden ons aangepraat via de media, maar ook door onze vrienden en
bekenden. Daarnaast maken we er zelf ook vaak wat van: doemdenken over “wat als…”.
Wat doen we met een probleem?
Op het moment dat je iets als een probleem ervaart, is er vaak de eerste fase die van
ontkenning. In ons hoofd zijn we in staat voor ons zelf een verhaal te verzinnen. We praten
regelmatig met mensen en vertellen dan dat verhaal en praten het zo weg of goed. Na enige
tijd geloven we het verhaal zelf ook echt.
Het probleem wel onder ogen gaan zien is, wanneer je er open over gaat praten of gaat
zoeken op het internet. Je ziet dan ineens dat het veel vaker voorkomt en er veel over
geschreven is. Je kunt het vergelijken met dat je net bij de autodealer een speciale
uitvoering van een auto hebt besteld en een specifieke kleur. Je hebt het idee dat er daar
nog niet zoveel van rond rijden. Vanaf dat moment zie je ze regelmatig op de weg. Voorheen
zelden.
We gaan op zoek naar een oplossing
Als je op zoek gaat naar de oplossing, kom je er al snel achter dat je niet de enige bent.
De herkenning dat je niet de enige bent in geval van een probleem, maakt ook dat je vaak op
zoek gaat naar ‘lotgenoten’. Dat is niet alleen negatief bedoeld. Denk hierbij aan fora en
kenniswebsites, waar mensen kennis en ervaring delen. Waar je vragen kunt stellen en
antwoorden kunt vinden.
In de werkelijke wereld heb je dat ook! Als je over je probleem praat met een aantal mensen
zul je vrijwel altijd horen dat er iemand zegt dat hij dat ook heeft of iemand kent die…
Enfin, als je iets als een probleem ervaart, wil je er zo snel mogelijk en met de minste moeite
en laagste kosten weer vanaf! Neem als voorbeeld dat je te dik bent. Dan is de oplossing dat
je minder gaat eten en veel gaat bewegen. Minimaal 1 keer per week naar de sportschool en
tussendoor veel wandelen en fietsen.
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Na enkele weken of maanden ben je de nodige kilo’s kwijt! Iedereen wil wel op dat juiste
gewicht en een ‘gespierd lichaam’ hebben, maar slechts weinigen gaan dat doen wat nodig
is. Nee, we zoeken het dan in de pilletjes, die ervoor zorgen dat je zonder iets te doen afvalt.
We zijn ook nog wel bereid wat anders te eten als het maar lekker is. Iedere paar jaar is daar
wel weer een nieuwe hype voor: Atkins, Bakker, Montignac, sherry dieet….
Eenvoud, gemak en ook iets wat moeiteloos is vol te houden zijn vaak de sleutelwoorden,
waar mensen voor vallen.

POKA: Oplossing
Wat is een oplossing?
De oplossing is de invulling van een behoefte. Maar wat is de behoefte nu eigenlijk. Een
voorbeeld. Stel je voor je verkoopt boormachines. In eerste instantie denk je dan dat
mensen behoefte hebben aan een boormachine. Maar op de keper beschouwd is dat
helemaal niet zo. Mensen zijn niet op zoek naar een boormachine, sterker nog: niemand is
op zoek naar een boormachine! Wat is dan de reden dat we wel allemaal zo’n ding hebben?
Omdat we gaatjes nodig hebben! We zijn dus eigenlijk alleen maar op zoek naar gaatjes. We
willen zaken ophangen of bevestigen aan iets anders. En om een goede constructie te maken
is het noodzakelijk gaatjes te maken die onderdeel zijn van een stevige verbinding. De
boormachine is het hulpmiddel om die gaatjes te maken.
Stel dat je dus gaatjes gaat aanbieden, door bijvoorbeeld een klussenman aan te bieden die
gaatjes komt maken. De zaak schoon achterlaat en het juiste gaatje maakt, passend bij de
behoefte van de je klant, dan is dat mogelijk voor mensen nog veel liever! Kijk naar mensen
die meer te besteden hebben. Die hebben inderdaad vaak geen boormachine of misschien
zelfs helemaal geen gereedschap. Als er iets gedaan moet worden, bellen zij de klusjesman.
De moraal van dit verhaal is, dat de oplossing vaak in een andere hoek zit dan je in eerste
instantie denkt. Maak daar gebruik van. Probeer je in te leven in de situatie van de klant, hoe
hij zijn probleem omschrijft en naar welke oplossing hij op zoek is.
Vaak maak je het daardoor minder ingewikkeld en beter begrijpbaar voor iedereen.
Hoe gaan we op zoek naar de oplossing?
Je omgeving is een belangrijke informatiebron waaruit je put om oplossingen of
oplossingrichtingen te verkrijgen. Maar mensen grijpen toch ook al heel snel naar Google. In
de medische wereld wordt al vaak gekscherend gezegd “Doctor Google and Nurse Yahoo”.
Type je in Google een zoekterm in en je krijgt diverse resultaten voorgeschoteld. Google
tracht je de beste resultaten te tonen, dus dat de antwoorden die je vindt na de klik, je het
best mogelijke antwoord geeft.
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In vrijwel alle gevallen ga je in je zoektocht naar de oplossing weer terug naar Google, of je
volgt de link op de site waar je was geland en gaat kijken naar alternatieven. Alternatieven
wil je vervolgens kunnen vergelijken. Stel dat het alleen informatie betreft, wil je die
betreffende pagina bijvoorbeeld kunnen uitprinten.
Denk ook aan iemand binnen het bedrijf die de opdracht heeft het probleem op te lossen.
De volgende vergadering heeft hij materiaal nodig om in het Management team een
beslissing te kunnen nemen. Gemak dient de mens, dus zorg dan voor goed printbare
pagina’s. Bied je dat niet? Dan zou dit al een reden kunnen zijn dat je niet ‘op de shortlist’
staat!
Onzin? Nee, dat bestrijd ik! Je kunt van jezelf of je bedrijf wel vinden dat jij de beste
oplossing hebt, maar dat hoeft in de ogen van de probleemeigenaar nog niet zo te zijn. Als
het dan veel tijd kost om er een fatsoenlijk stuk van te maken, terwijl vanmiddag de
vergaderstukken moeten worden ingeleverd, sta je gewoon op achterstand.
Wanneer is er sprake van een oplossing?
Herkenning is het belangrijkste wat moet gebeuren op het moment dat jouw pagina
gevonden wordt.

Als je zoekt in Google, zie je de resultaten. De blauwe titel en de 2 regels tekst die daaronder
staan zijn voor 60% van de zoekers hét criterium om te bepalen of je wel of niet naar die
pagina klikt.
Daar moet dus de herkenning zijn en de uitnodiging om naar de pagina te gaan. Ze komen op
je pagina. Wat dan in een oogwenk moet gebeuren is herkenning: “Déze mensen begrijpen
mijn probleem”. Op dat moment is er meer interesse voor jouw oplossing, want hoeveel
sites sluiten aan bij de probleemstelling van de bezoeker? Ga zelf maar na. Doe maar enkele
testjes op zoektermen die voor jouw bedrijf relevant zijn en klik naar een pagina van een
concurrerende site…
Als je aansluit bij het probleem van je bezoeker, is de kans groot dat hij gelooft dat je ook de
oplossing hebt. Is die aansluiting er niet, is die kans vele malen kleiner.
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Is er een match?
Wanneer is er nu sprake van een match tussen de bezoeker van de pagina met de oplossing
en wanneer niet? Herkenning is één, maar het taalgebruik en de schrijfwijze is een andere.
Aan de hand van waar iemand op gezocht heeft kun je inschatten wat iemand al weet en
wellicht ook al iets over het opleidingsniveau. Je bezoeker moet niet het gevoel hebben
onder zijn niveau te worden toegesproken, maar ook niet erboven. In dat laatste geval kan
hij niet meer goed begrijpen wat er staat en is er groot gevaar op afhaken.
Verder wil de bezoeker weten wat nu de voordelen voor hem zijn. Vroeger noemden we dat
de USP’s ofwel Unique Selling Points (Unieke Verkoop Argumenten), maar dat is ‘van binnen
naar buiten’ geredeneerd. Wij spreken van UBR’s: Unique Buying Reasons (Unieke Koop
Argumenten). Waarom zou ik dit kopen?
Wat ook helpt is om testimonials te gebruiken. Dat zijn verhalen van mensen of bedrijven die
je oplossing of product hebben gekocht en vertellen over de resultaten. Kijk daarbij ook dat
je verschillende oplossingen of toepassingen belicht, zodat je bezoeker makkelijker de link
kan leggen naar zijn eigen probleem.

POKA: Keuze
Ben je geloofwaardig?
Hoe geloofwaardig ben je? Daar speelt de vormgeving en de uitstraling van de site een
belangrijke rol in. Het moet kloppen met de boodschap, maar moet ook aansluiten bij de
doelgroep. Landt iemand op je pagina en is doe-het-zelver, maar het beeldmateriaal laat
duidelijk professionals aan het werk zien, dan kan de ene bezoeker denken dat het eigenlijk
alleen maar iets is voor de professional en de ander denkt dat je met deze tools of oplossing
professioneler kunt werken.
Overdrijven is ook een gevaarlijk punt. Zeker in Nederland. Kijk naar de Tv-commercials. Je
ziet tegenwoordig bijna geen normale reclame meer. Het moet fun zijn of er wordt zwaar
overdreven. De Tv-shopping programma’s hebben er helemaal een handje van! Doe je dit op
je site? Houdt er rekening mee dat je veel mensen wegjaagt. Vergelijk het met een boek met
de omslag die suggereert dat het een spannende thriller is. Op de binnenkant staat een
samenvatting waar je al zin krijgt om te gaan lezen. Op de achterflap staat een recensie die
helemaal top is…
Je koopt het boek en je raakt snel teleurgesteld. Je leest het boek niet uit. Je koopt
waarschijnlijk nooit meer een boek van deze schrijver en adviseert anderen geen boek van
deze schrijver te kopen…
Als je op je webpagina’s niet geloofwaardig bent, komen de mensen niet meer terug.
Daarnaast zijn mensen op het internet veel sceptischer, kijk hoe je er zelf mee omgaat!
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Ben je betrouwbaar?
Je kunt heel veel doen aan het verhogen van het vertrouwen van bezoekers door je
betrouwbaarheid te ondersteunen met relevante kwaliteitskeurmerken en bijvoorbeeld van
logo’s van brancheverenigingen en dergelijke. Bied je een product aan? Geef aan welke
vormen van garantie je hebt.
Maak je bekend: waar ben je gevestigd, je KVK inschrijvingsnummer, telefoonnummer, een
foto van je bedrijfspand, je eigen foto of van het personeel. Je maakt het zo persoonlijker,
het zijn uiteindelijk allemaal mensen van vlees en bloed! Uiteindelijk doe je zaken met
mensen, ook al zou dat volledig geautomatiseerd kunnen zijn.
Overigens in dat geval is het een goed idee om uit te leggen aan je bezoeker wat het
voordeel is, dat het geautomatiseerd gebeurt (denk aan kostenbesparing voor je klant of
snelheid van levering en dergelijke).
Wat is er over je bekend?
Wat er over je bekend is wordt nogal eens onderschat! Zoals je vroeger de gesprekken had
op verjaardagen over dat telecommunicatiebedrijf dat er een potje van had gemaakt of dat
koffieapparaat dat ineens zou kunnen ontploffen… Op het internet gebeurt dat natuurlijk
ook. De sociale sites bieden daar een uitstekend platform voor. Denk aan Hyves, Twitter,
forum websites, Kieskeurig, Kassa en dergelijke.
Stel dat je vooral via e-mail met je klanten communiceert, moet je heel voorzichtig zijn wat
en hoe je communiceert. Als je merkt dat je klant narrig reageert, niet meer terugmailen,
maar grijp de telefoon. In geval van klachten moet je er altijd voor zorgen dat je er alles aan
gedaan hebt om het probleem zo goed mogelijk op te lossen. De schade die kan ontstaan
door negatieve publiciteit door een of meer berichten over je bedrijf kunnen enorm zijn!
Regelmatig nemen mensen de moeite terug naar Google te gaan en op je product of
bedrijfsnaam te googlen om te kijken wat erover bekend is.
Wat heel positief werkt is publicaties schrijven. Artikelen in bladen of op het internet,
downloadbaar op je site en bijvoorbeeld beschikbaar stellen op andere sites werkt de
betrouwbaarheid en geloofwaardigheid positief in de hand. Een boek op je naam hebben
staan is bijzonder krachtig! Dat maakt je expert of specialist!
Heb je tevreden klanten?
Laatst las ik van iemand de stelling: “Kwaliteit is tevreden klanten”. Daar zit wat in. Zojuist
heb ik het gehad over testimonials. Klanten die je product of dienst hebben ervaren en daar
iets over kwijt willen. Wat ook goed werkt zijn casestudies, waarin bezoekers inzicht krijgen
hoe je bepaalde zaken aanpakt. Namen en logo’s van je klanten op de site helpen mee. Let
wel, hier moet je bij je klanten altijd om toestemming vragen.
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Wat je kunt doen is na de levering van je product of dienst je klant vragen een
klanttevredenheidonderzoek in te vullen. De resultaten van dat onderzoek, waar meerdere
klanten aan hebben meegewerkt, kun je vervolgens op je site plaatsen.
Help je bezoeker te kiezen!
Vergelijkingen op je site zetten met concurrenten helpt je klant bij het maken van de keuze.
Let op dat je zowel de positieve punten als de punten waar je concurrent het beter doet, laat
zien. Je moet je bezoeker niet in de maling nemen. Want het spreekwoord ‘eerlijk duurt het
langst’ is op het web maar al te waar. En als je niet eerlijk bent, loop je het risico dat dit op
de sociale netwerken wordt uitvergroot en in negatief daglicht wordt gezet. Ook als je na die
eerste sale nog meer zou willen verkopen, moet jij je gewoon bij de waarheid houden.
Bij het krijgen van een lead of realiseren van een sale is het een proces van gunnen, ook op
het internet! Het is niet zo dat altijd de beste wint of de goedkoopste.
Help je bezoeker te kiezen. Op dit punt gaan veel websites de mist in! Alle informatie staat
er maar de actie wordt niet duidelijk gevraagd.
‘Bestel hier’ of ‘klik hier om aan te vragen’ kan net te karig zijn.
Een voorloopzin als ‘U bent nog maar een klik verwijderd van de oplossing voor uw
probleem:
Vraag hier uw offerte aan’

POKA: Actie
Welke actie wil je?
Mogelijk heb je voor meerdere problemen een oplossing of heb je meerdere oplossingen
voor een probleem. Dan heb je dus ook verschillende POKA processen op je website.
Afhankelijk van wat de oplossing is en welke informatie de bezoeker nu over de oplossing
heeft verkregen moet je bepalen wat een realistische actie is. Kort door de bocht werkt in
veel gevallen niet. Een enkel argument geven en dan gelijk komen met “Dus koop nu” of
“Daarom nu een offerte aanvragen” heeft geen positief effect.
Vraag mensen om zich in te schrijven, iets te kopen of ergens aan mee te doen. Maar bedenk
wel dat voordat ze op de verzend-, bestel-, inschrijf-, doemee- en dergelijke knop drukken,
altijd zichzelf de vraag stellen: WIIIFM: What Is In It For Me?
Wat is realistisch?
Het is van belang vast te stellen wat haalbaar is. Als in het normale verkoopproces
vervolgens je potentiële klant zegt “nou, doet u dan maar een offerte”, omdat je daarop
aandringt, weet je al bijna zeker dat dit geen order gaat worden. Hij wilde van je af en stuurt
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je ook nog met werk naar huis! Op je website vragen ze als jij je opdringt ook geen offerte
aan. Ze moeten hun e-mail adres achterlaten en hebben nog geen behoefte aan contact met
je.
Je hebt wel diverse mogelijkheden op het internet om je klant tot actie aan te zetten. Bij alle
mogelijkheden die je bedenkt, zorg er dan voor dat het zo laagdrempelig als mogelijk is! Als
een e-mailadres genoeg is om de relatie te starten, overweeg dat dan. Natuurlijk zullen er
dan niet serieuze inschrijvingen zijn, maar focus je op de serieuze! Had je veel in te vullen
velden gevraagd, dan waren er misschien nog meer mensen afgevallen in de laatste stap.
Je website heeft verschillende POKA processen in zich? Dan heb je waarschijnlijk
verschillende te nemen acties voor je bezoekers.
Verkoop je bijvoorbeeld parketvloeren, dan is de kans groot dat maar weinig mensen een
parketvloer op de site zelf kopen. Hier zou een gewenste actie een andere zijn, bijvoorbeeld
het bestellen van een onderhoudsproduct voor parketvloeren elders op de website.
Ik blijf heel even bij dit voorbeeld. Je kunt je voorstellen dat de parketleverancier denkt:
“Daar heb ik geen zin in. Moet ik voor die paar centen een hoop werk gaan doen om dat
product te versturen, een betaalproces implementeren… Ik wil vloeren verkopen”. Dat wil ik
natuurlijk ook! Doordat ik nu gegevens van deze koper heb, kan ik een relatie gaan
opbouwen en steeds meer kennis verkrijgen van deze klant.
Gemiddeld wonen mensen 5 tot 8 jaar in een huis. Gemiddeld genomen woont de koper er
dus nog 2,5 tot 4 jaar. Dus als ik het volhoud een paar jaar de relaties te onderhouden, maak
ik kans van kopers van mijn onderhoudsproduct klanten voor een parketvloer te maken. Eén
ding weet ik zeker, bijna geen van de concurrenten doet dat, dus je valt op en vergroot je
kansen. In je contacten heb je meer en meer kunnen doen aan het opbouwen van
vertrouwen in je vakmanschap en kwaliteit van je producten. Misschien weet je ook al meer
over de smaak en inrichting van hun huidige huis.
Hoe biedt je het aan?
Wat je ook aanbiedt bij de actie, of het een download is, een aankoop of een aanvraag, wees
duidelijk over welke stappen je bezoeker moet zetten en wees duidelijk over het traject
daarna.
Vaak is het praktisch om iets weg te geven. Dat hoeft lang niet altijd iets te zijn dat echt geld
kost, bijvoorbeeld korting of een extra product. Het kan ook een informatieproduct zijn. Het
internet is hét verzamelcentrum van informatie. Veel informatie is gratis, maar steeds vaker
kun je die gratis informatie alleen krijgen als je een e-mail adres achterlaat.
Je hebt waarschijnlijk geen idee op hoeveel plaatsen je al je gegevens hebt achtergelaten op
verschillende sites. Het aantal nieuwsbrieven en dergelijke neemt dan ook toe.
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Mensen worden daardoor voorzichtiger met het achterlaten van hun gegevens. Je moet dus
ook echt wat te bieden hebben! Laat een voorbeeld zien van wat ze krijgen of een beknopte
versie. Mensen die er serieus mee aan de slag willen om hun probleem op te lossen, die
zullen zich inschrijven.
Je had er namelijk alles aan gedaan aan te tonen dat jij de partij bent voor de oplossing van
zijn probleem!
Wat moet je bezoeker doen?
Nu staat je klant voor de kassa, maar je gaat toch nog even wat drempels opwerpen. Je gaat
dingen vragen die hij niet bij de hand heeft. Zijn die gegevens echt nodig? Geef dan in de
vorige stap aan dat hij papieren of maten en andere zaken bij de hand moet houden. Vraag
geen gegevens die je niet echt nodig hebt. Zorg dat het formulier zo kort mogelijk is. Het
moet de minste moeite kosten en vertel precies welke stappen hij moet doorlopen en laat
duidelijk zien in welke stap hij zit.
Kijk ook of het proces zonder fouten doorlopen kan worden door iedereen! Mocht er dan
toch iets fout gaan, dat de melding op het scherm zo is geformuleerd, dat de klant het zelf
kan verbeteren. Als het niet lukt omdat hij het niet begrijpt, is dat echt jouw probleem. Geef
ook van te voren duidelijk aan hoe lang hij moet wachten op het product of de informatie.
Als het digitale informatie of een digitaal product is, dan moet je ervoor zorgen dat alle
stappen en betaling zoveel mogelijk automatisch verloopt. Je klant kan er dan direct mee
aan de slag! Internet wordt steeds meer van het NU. Op dit moment, hij is nu in de ‘mood’ er
is nu een behoefte.
Hij/zij doet het!
Je klant heeft zijn gegevens ingevuld en verzonden! Dat is conversie! Een bezoeker op de
pagina heb je kunnen verleiden tot actie. Nu kun je het product leveren. Mogelijk kun je nog
meer aanbieden, maar daarover later meer bij ‘Upselling’. Stop in ieder geval nu niet met je
communicatie! Je hebt iets verzonden naar de klant of toegang gegeven tot een besloten
gedeelte, bijvoorbeeld. Vraag na korte tijd wat zijn eerste ervaringen zijn, of er misschien
nog vragen zijn of tips voor jou ter verbetering van je product of dienst?
Weer wat later kun je tips aanbieden hoe hij het product, de informatie en dergelijke nog
beter of efficiënter kan gebruiken. Hier onderscheid jij je ook weer van de massa. Die doen
dat niet of niet goed. Hier kun je 'oversellen': je biedt meer toegevoegde waarde dan je klant
zou hebben verwacht. Dat verstevigt het vertrouwen in je bedrijf en biedt kansen voor een
toekomstige opdracht of aankoop.
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Enkele voorbeelden
The Real World en het Internet
De overeenkomsten tussen het internet en de werkelijke wereld zijn heel groot. Mensen
gedragen zich in het algemeen ook redelijk op deze wijze. Niet op forumsites of scheldsites.
Ook zullen veel mensen vaak iets downloaden en een e-mailadres van bijvoorbeeld Hotmail
gebruiken, dat ze periodiek weer weggooien.
Dat zouden in de werkelijke wereld de mensen kunnen zijn die proberen slim aan kortingen
te komen waar ze eigenlijk geen recht op hebben. Of zij zijn wel opzoek naar informatie
maar nooit bereid ervoor te betalen. Niet iedereen is zo. Als iemand echt verlegen zit om
een oplossing voor een probleem en jouw informatie was goed en bruikbaar, dan komen ze
misschien terug.
Kijk ook naar de voorbeelden hoe anderen meer proberen te verkopen. Als je bij de kassa
staat en de verkoopster zegt: “als u nog voor 10 euro bijkoopt, krijgt u….”. Niet iedereen
doet dat, maar veel mensen kopen voor 10 euro extra. Ook in een restaurant kan een goede
‘verkoper’ meer omzet uit een tafel halen.
Als je een bezoeker in de goede stemming hebt gebracht te kopen, kun je meer verkopen. In
een Radio en Tv zaak staat een tv in de aanbieding voor een prijs die niet kan, zo laag. De
duurdere tv’s eromheen staan beter afgesteld. Allemaal vertonen ze dezelfde filmbeelden.
De aanbieding trekt veel bezoekers, maar ze kopen de duurdere tv’s. Het is een oude truc…
Kan niet? Kán niet!
Ik heb klanten uit verschillende branches en van verschillende omvang geholpen. Er zijn
natuurlijk veel bedrijven die producten of diensten verkopen die niet via een website kunnen
worden verkocht. Maar Kan niet, kán ook niet. Je website kan altijd een belangrijke
acquisiteur zijn en contacten verzamelen. Of je nu booreilanden verkoopt of dat je
gespecialiseerd bent in het verwijderen van asbest of consultancydiensten aanbiedt.
Je kunt altijd relevante informatieproducten maken en aanbieden aan je doelgroep. Je kunt
eigen onderzoeken doen, waarbij de resultaten van belang kunnen zijn voor je doelgroep.
Tegen betaling met geld of in ruil voor een e-mailadres. Je bent dan in ieder geval in de
gelegenheid een relatie op te bouwen en toe te werken naar een afspraak bijvoorbeeld.
In geval van consultancy is het belangrijk jezelf te onderscheiden van anderen. Wat je veel
op deze sites ziet is dat met veel woorden wordt getracht duidelijk te maken dat je anders
bent. Als je geen grote naam bent in de markt of nog geen ‘merk’ bent, komt dat vaak niet
aan bij de bezoekers van je site. Als gezegd kunnen publicaties, artikelen en boeken daar een
handje helpen.
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Bedenk hoe je zonder veel inspanning van jouw kant en zonder veel moeite van je klant hij
kennis kan maken met datgene waar jij je daadwerkelijk in onderscheidt.
Wees hierbij ook niet zo bevreesd dat anderen je idee of concept stelen of kopiëren. De
markt is groot genoeg! Als jij veel moeite doet je te profileren met artikelen en dergelijke,
dan ga je gewoon opvallen! Als je continu zaait, wordt het ook een keer tijd van oogsten.
Karin Romme schrijft in het boekje over Calimero marketing: “wordt een vuurtoren”.
Waarmee zij uitlegt dat je veel moeite kunt doen je volgende klant te vinden, maar je beter
moeite kunt doen een vuurtoren te worden. Die wordt namelijk gezien, die toornt boven de
massa uit! Een vuurtoren wordt je door boeken te schrijven, presentaties te geven,
workshops te verzorgen en dergelijke. Je wordt eerder gezien als expert, als autoriteit.
Komen mensen naar aanleiding daarvan op je website, bestaat er een grotere kans op een
contact.
‘Wat dóe ik hier…?
Je kent dat wel, je loopt door de winkelstraat en midden op het trottoir staat een
reclamebord voor de winkel waarop een aanbieding staat. Je kunt er niet omheen. Je loopt
de winkel in en je bent nog maar een paar stappen binnen en je denkt “wat doe ik hier
eigenlijk…?” Het kan zijn dat het echt niet het type winkel is waar je zou kopen, dat kan
gebeuren. Maar wat ook kan, is dat de aanbieding niet direct voor het grijpen ligt en je jezelf
niet de tijd gunt te gaan zoeken waar het ligt. Je draait om en verlaat de winkel weer…
Met andere woorden, schep het juiste verwachtingspatroon en laat mensen niet zoeken
naar de informatie. Zorg dat ze precies terechtkomen waar ze naar op zoek zijn. Bij AIDA ga
ik daar verder op in.
Ook als je eens ergens anders boodschappen doet dan bij je vertrouwde buurtsuper. Je gaat
die winkel en ziet niet direct de wagentjes staan. Eindelijk heb je er een en ondertussen kijk
je al de winkel in om te zien of je bordjes of producten ziet, die je nodig hebt. Het zal wel
weer zoeken worden. Je gaat met je winkelwagentje door de tourniquet. Nog geen 3 meter
verder stoot je met je karretje tegen een container met aardappelen en je bezeert je enkels
enorm.
Wrijvend over je enkels denk je “Laat maar staan, ik ga thuis wel…”
Met dit voorbeeld probeer ik te illustreren dat je geen drempels moet opwerpen, die maken
dat je bezoeker direct je site of je pagina weer verlaat. Dat kan taalgebruik zijn,
onoverzichtelijkheid, meer willen aanbieden op een pagina dan waar je bezoeker naar op
zoek is, knipperende advertenties en zo meer.
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Aspirientje…
Tijdens workshops geef ik vaak dit voorbeeld. Stel je hebt regelmatig hoofdpijn. Je gaat op
zoek naar een pijnstiller die je snel van de pijn afhelpt. Je gaat zoeken in Google en vindt
Aspirine8 en Koppine15. Met Apirine8 ben ik in 8 uur van de hoofdpijn af. Dat is niet wat ik
wil. Ik ga terug naar Google en ga naar Koppine15. Hier wordt gezegd dat ik in 15 minuten
van de pijn ben verlost! Dat is het! Dat is de oplossing! Maar… Wie is eigenlijk de leverancier
van het product? Wat zit er eigenlijk in? Schaadt het mijn gezondheid niet? Wat is er verder
bekend over het product? Wat zijn de bijwerkingen?
Bij dit voorbeeld probeer ik aan te geven dat je eerst op zoek bent naar de oplossing voor
het probleem en daarna pas meer wilt weten over het bedrijf en dergelijke. Echter de
meeste website beginnen met “Welkom” en “wij zijn opgericht in 1967… en trots op ons
mooie bedrijfspand…”.
Nespresso
Ergens in de jaren 90 zag ik in de Bijenkorf in Utrecht de Nespresso apparaten voor het eerst
en dames die kopjes koffie aan het serveren waren. Ik vond het uiterst onhandig dat je
zoveel ruimte nodig had voor de cupjes en al die kleurtjes uit elkaar moest houden. Ik vond
het duur en onhandig dat je niet ook met gewone koffie een kop koffie kon zetten met het
apparaat. Nu bleek ook nog eens dat je alleen bij de Bijenkorf de cups kon krijgen. Niets voor
mij. Enkele jaren later kon je cups en apparaten ook via het internet bestellen en nog steeds
bij de Bijenkorf of specifieke Nespresso winkels.
Ergens rond 2006 hebben we toch ook een Nespresso apparaat gekocht. Na enkele
bestellingen cupjes kregen we een extra doos erbij met 2 dozen chocolaatjes, puur en melk.
En er zat een kaart bij die ons speciaal maakte als klant en ons vertrouwen in Nespresso en
dat zeer waardeerden!
Andere koffiemerken, die altijd via de traditionele winkels verkochten zouden nu gráág
willen ruilen met Nespresso denk ik! Je schakelt je dure distributie en afhankelijkheid van
winkels uit. De supermarkten drukken enorm op de inkoopprijs en verdringen de bekende
merken met hun eigen huismerken…
Ik zie mijzelf nog niet een pak roodmerk via de site van DE bestellen…
De visie van Nespresso indertijd, bleek nog niet zo’n verkeerde.
De moraal van dit verhaal is hoe je ongeacht je product of dienst, je klant het gevoel kunt
geven speciaal te zijn en blijvend te binden aan je product, dienst of bedrijf?
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3. AIDA: Denk vanuit je klant
Inleiding AIDA
AIDA is een acroniem voor een marketingsysteem dat lange tijd geleden is ontwikkeld om
beter te begrijpen hoe je beter in staat bent om een doelgroep of doelmarkt te bereiken en
kunt aanzetten tot aankopen.
Het acroniem staat voor:
A= Attention
I= Interest
D= Desire
A= Action
In dit hoofdstuk kom je erachter hoe je dit systeem eenvoudig kunt toepassen in je website
en betere resultaten kunt gaan bereiken.
In feite doorlopen normaliter in een salesproces de stappen van AIDA van de eerste A naar
de laatste A. Bij iedere stap neemt het aantal mensen in het proces af, omdat er altijd
afvallers zijn.
Dus in feite kun je dit zien als een trechter, zoals hieronder weergegeven. Onderaan de
trechter zijn de leads of verkopen. Er zijn dus 2 aspecten die bepalen dat er meer leads of
verkopen worden gerealiseerd: Zorg dat er zoveel mogelijk bezoekers bovenin de trechter
komen, dus dat het oppervlak bovenaan groter wordt en zorg ervoor dat de trechter zo
recht mogelijk is! Als de trechter een rechte buis zou zijn, zouden alle bezoekers die
bovenaan de trechter binnenkomen, overgaan tot de gewenste actie. Dat zou ideaal zijn!
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Figuur 1: Schematische weergave van AIDA

Keep it simple stupid!
Het meest belangrijke is te weten wie je potentiële klant is, wat zijn opleidingsniveau is en
wat je aan ‘voorkennis’ zou mogen verwachten. Dat geldt zowel voor de website als al het
andere promotiemateriaal dat je gebruikt voor je business. Als je klant MBO niveau heeft en
in een bepaalde leeftijdscategorie zit, dan moet je daar in alles op aansluiten.
Kijk bijvoorbeeld naar dit e-book. Het moet toegevoegde waarde hebben voor iedereen, van
starter op het gebied van internetmarketing tot en met een ervaren internetmarketeer. Al
zal een internetmarketeer meer kennis hebben van veel zaken in dit boek. Dan is het in veel
aspecten een bevestiging dat hij nog steeds met de juiste dingen bezig is. Op het moment
dat je probeert intellectueel te schrijven, dan weet je dat je een groot aantal lezers gaat
verliezen. Niet alleen voor dit e-book bijvoorbeeld, maar ook voor vervolgmateriaal. Het is in
dat geval verstandiger aan te sluiten bij het grote publiek. Dan kunnen zowel de
intellectuelen als de niet intellectuelen je volgen! Daarmee vergroot je jouw markt!
Ga er ook nooit op je website van uit dat de lezer de voorgaande pagina heeft gelezen.
Enerzijds kan het goed zijn dat de bezoeker rechtstreeks landde op deze pagina vanuit de
zoekmachines, maar ook kan het zijn dat de bezoeker de vorige pagina niet heeft gelezen,
maar alleen gescand en geklikt. Mogelijk is de bezoeker eerder op je site geweest en is de
essentie van de vorige pagina vergeten.
Als de bezoeker van deze pagina direct wordt ‘gegrepen’ en begrijpt waarover het gaat, dan
is daarmee de kans aanzienlijk vergroot dat hij actie neemt. Heeft hij het niet begrepen, dan
is het verklaarbaar dat hier nauwelijks conversie wordt bereikt!
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Logisch denken: hoe wil je het zelf?
Wanneer het over je eigen bedrijf gaat is het moeilijker te denken als klant, terwijl je voor
andere producten en diensten zelf klant bent en dan wel zo kan denken en handelen. Als je
dat wel lukt, dus goed nadenken hoe je het zelf zou willen als het een product of dienst van
een ander bedrijf betreft wat je voor jezelf nodig hebt, hoe zou je dan willen dat je de
informatie werd aangereikt?
Een valkuil op veel websites is, dat op de site wordt getracht iemand alles te vertellen wat te
melden is. Daar is veelal niemand in geïnteresseerd. Biedt alleen dat aan wat essentieel is te
weten om te begrijpen wat het is, hoe het werkt, zich onderscheidt etc. Alles wat nodig is
om een beslissing te nemen of een keuze te maken, moet je aanbieden. Meer niet! De rest
leidt af en kan leiden tot vroegtijdig vertrek.
Als het nodig is zaken te illustreren met beeldmateriaal of video, biedt dat dan aan! Alles wat
maakt dat de bezoeker eenvoudiger en sneller begrijpt dat dit iets voor hem is, is belangrijk!
Daarnaast onderscheid jij je nu ten opzichte van alle concurrenten die dat niet doen!
Blijf in ieder geval continu denken vanuit de klant en het kennisniveau dat je mag
verwachten en dat wat nodig is om te weten en te begrijpen ook wórdt begrepen!
Van theorie naar praktijk
AIDA is een methode, die uit de traditionele marketing komt. Wat ik duidelijk zal maken is
dat er niet zo veel verschil zit tussen de werkelijke wereld en de virtuele internetwereld!
Mensen denken namelijk nog steeds hetzelfde. Formuleren ongeveer op dezelfde wijze hun
probleem, of ze nu in een winkel de verkoper vragen om te helpen of de helpfunctie op een
website of webwinkel die dezelfde producten aanbiedt!
Wat wel een groot pluspunt is van het internet: alles kan worden gemeten, waardoor er
minder aannames zijn. Verander 1 ding tegelijk en je weet exact het effect van die
verandering! Nog een belangrijk pluspunt is, dat als een verkoper de AIDA methode heeft
geleerd, er dan op zoek moet worden gegaan naar prospects om uit te testen wat de
resultaten zijn van het geleerde.
Nu, op webpagina’s hoeven alleen nog maar bezoekers worden aangetrokken! Lukt dat niet
vanzelf? Dan kunnen bezoeker worden ‘gekocht’ met Google Adwords. Binnen enkele dagen
of weken heb je dan een behoorlijke steekproef om te zien hoe effectief het proces is
geïmplementeerd.
De website kan veel activiteiten uit het traditionele salesproces overnemen en daarbij is de
opzet in het model van AIDA een hele sterke. Decennia lang is deze methode in de
traditionele marketing toegepast omdat die werkt!
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AIDA
Er zijn natuurlijk wel verschillen tussen de ‘oude’ AIDA en de ‘internet’ AIDA. De bezoeker zal
niet concreet vragen: "prima, ik wil dit wel hebben, wat moet ik doen?". In dit geval moet je
de vraag al formuleren en de klant aanzetten tot die actie. Dus concreet bijvoorbeeld een
knop die zegt ‘Ik wil nu graag dit product bestellen…’.
Een term die van belang is, die voornamelijk uit de internetwereld komt is Call To Action
(CTA). CTA is de roep om actie. Vragen om actie: ‘Klik hier om je in te schrijven’. ‘Klik hier en
bestel’…. Dat zijn CTA’s!
Op het moment dat iemand op je website komt en je verkoopt een bepaalde dienst, dan kun
je aangeven wat je dienst inhoudt en dan vervolgens eronder zetten: 'bestel hier de dienst'.
De kans dat hier mensen gebruik van gaan maken is mogelijk zeer klein. Oorzaak:? Mensen
zijn er nog niet klaar voor! Vertrouwen ze je al? Als dat niet zo is, dan moet er dus ook een
knop zijn, die de bezoeker helpt het vertrouwen op te bouwen. Deze knop wordt een
'revolving door' genoemd.
Er was iets wat maakte dat ze op je site kwamen en er bestaat dus een kans dat ze gebruik
willen maken van je product of dienst. Vertrouwen opbouwen moet op ieder niveau van het
AIDA proces plaats kunnen vinden. Bied je het niet aan? Dan is de kans groot dat de
bezoeker afhaakt en naar een ander op zoek gaat.

AIDA: Attention
Attention
Attention of te wel wanneer wordt de aandacht getrokken? Dat is wanneer iemand een
ervaring heeft als "goh, dat wist ik niet" en vervolgens de interesse is gewekt. Op dat
moment kan er behoefte zijn er iets meer van te willen weten. Het hoeft niet in eerste
instantie de webpagina te zijn waar deze verwondering ontstaat. Dat kan ergens anders zijn
of zelfs in andere media. Denk hierbij aan persberichten, reclame op de radio, advertenties
of advertorials. Proefpakketjes om kennis te maken met een product of dienst op een beurs,
festival, noem maar op.
Mond tot mond reclame is ook een belangrijke bron van nieuwe informatie voor mensen en
bedrijven. Het hoeft overigens daarbij natuurlijk niet alleen maar te gaan over een nieuwe
dienst, maar het kan ook gewoon betrekking hebben op die betreffende persoon, die jouw
bedrijf nog niet kende. Of de manier waarop jullie het product of dienst aanbieden nog niet
kende.
Met nieuwe media als het internet, zijn er diverse andere mogelijkheden bijgekomen. Denk
in de eerste plaats aan de zoekmachines, wanneer iemand een gerichte zoekopdracht
plaatst, maar denk ook aan fora en sociale netwerken als Hyves en dergelijke. Anderen
zullen mensen wijzen op producten, diensten en bedrijven. De waarde in impact van video in
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YouTube en op websites zelf, neemt snel toe! Het is vervolgens bij de landing op de pagina
van belang dat je de interesse verder verhoogt in je product of dienst. Op het moment dat
iemand behoefte heeft eerst meer van jou of je bedrijf te leren kennen, dat je een 'revolving
door' aanbiedt, dus een knop die de bezoeker brengt naar die informatie die nodig is om het
vertrouwen in je bedrijf te vergroten.
Wilfen
Wilfen staat voor What was I Looking For? Deze nieuwe kreet is ontstaan op het internet.
Marketeers denken na over waar hun doelgroep aan zou kunnen denken of hoe zij hun
probleem formuleren. Ook al past het product of de dienst waar deze marketeer voor
verantwoordelijk is niet helemaal aan op de behoefte van de zoeker, ze proberen hem toch
te leiden naar hun pagina.
Ken je dat niet? Dat je gaat zoeken in Google en vervolgens klik je ergens op, op die pagina
wordt afgeleid door iets anders en enkele klikken verder weet je eigenlijk niet meer waar je
naar op zoek was. Dát is dus wilfen. Het is daarmee ook voor jouw bedrijf, product of dienst
van belang na te denken wat je zou kunnen doen om de aandacht van potentiële klanten te
trekken
Je klant maakt kennis met nieuwe producten, diensten en aanbieders
Het internet is een belangrijke bron voor mensen om kennis te maken met nieuwe
producten, diensten en bedrijven. Nationale Search Engine Monitor onderzoekt dat
regelmatig. Enkele gegevens die van belang zijn te begrijpen wat de kracht van het internet
is en mede ook die van de zoekmachine.
68% van de potentiële kopers, die beginnen via de zoekmachines, maken zo kennis met
nieuwe aanbieders. Het blijkt verder dat 41% van de internetgebruikers een aankoop heeft
gedaan als gevolg van een klik op een advertorial boven of naast de zoekresultaten in de
zoekmachine.
60% van de zoekmachinegebruikers zegt een keuze te maken waar ze wel of niet op klikken
in de zoekmachine op basis van de blauwe titel in Google en de omschrijving die daaronder
staat.
Als laatste zeggen 90% van de ondervraagde consumenten dat zij nadat ze iets interessants
hebben gezien op tv via het internet opzoek gaan naar aanvullende informatie.
Met andere woorden: het belang van goede informatie in de zoekmachine bij de
zoekresultaten van jouw pagina’s is zeer groot om potentiële klanten te trekken!
Besteedt tijd aan pr, reclame, advertorials en dergelijke. En zorg dat informatie in die
marketingboodschappen bij een zoekopdracht in Google pagina’s van je site, een plaats in de
top oplevert. De omschrijving van die pagina in Google moet herkenning opleveren bij de
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zoeker om te motiveren te klikken! Dat is op deze manier een belangrijke bron van extra
verkeer.
Sluit aan bij de behoeften van je bezoeker
De probleemomschrijving, zoals die door je potentiële klant kan worden geformuleerd kan
behoorlijk afwijken van de manier waarop je dat vanuit je bedrijf en professie zou doen. Als
je bedrijf een klantenservice heeft of een plaats op de site waar klanten vragen kunnen
stellen, geeft dat veel inzicht in hoe zij problemen beschrijven. Ook is het zinvol rond te
kijken op diverse fora, waar mensen met elkaar discussiëren over aan jouw product of dienst
gerelateerde onderwerpen.
Naar mate je beter in staat bent je te verplaatsen in je klant en in staat bent je het probleem
voor te stellen, wanneer het optreedt, wat dan de urgentie is van het vinden van een
oplossing en op welke verschillende manieren zij dat probleem gaan omschrijven, brengt je
dichter bij het bereiken van deze mensen. Eenvoudig gezegd hoef je er dan alleen nog maar
voor te zorgen dat de inhoud van de pagina’s aansluit bij die omschrijvingen om hen op je
website te krijgen!
Op het moment dat ze dan op je pagina zijn, is het belangrijk dat ze hun probleem
herkennen. Dat is een eerste en belangrijkste stap in het opbouwen van het vertrouwen:
“Oh, dan hebben zij waarschijnlijk ook de oplossing voor mijn probleem…”. In de
oplossingsrichting, de wijze van aanpakken of het kennis maken met je bedrijf, moet dat zó
duidelijk zijn en transparant dat je bezoeker graag met je verder gaat in de volgende stap.
Case: stapel papier en belastingaangifte
Bij alle stappen in het AIDA-proces wil ik je meenemen aan de hand van enkele voorbeelden.
Ik heb gekozen voor de case ‘een stapel papier’ en ‘de belastingaangifte’. Ik heb bewust voor
deze eenvoudige voorbeelden gekozen, omdat we hier allemaal wat van afweten en een
beeld kunnen vormen bij de stappen. Had ik gekozen voor grasmaaiers of
voedingssupplementen, dan wordt het moeilijk om het begrijpelijk te houden voor iedereen
en zou dat het inzicht in de stappen van het proces bemoeilijken.
Stapel papier
In geval van een probleem met een stapel papier, stel je het volgende voor: ik heb een stapel
papier en ben op zoek naar een geschikte oplossing de pagina’s goed bij elkaar te houden in
de juiste volgorde. Stel nu even dat ik nog niet op de hoogte ben van de verschillende
mogelijkheden die er zoal zijn. Ik ga naar Google en type een zoekopdracht in, bijvoorbeeld:
‘bijeenhouden van papier’. Ik vind verschillende mogelijkheden, zoals paperclips, nietjes,
klappers, insteekhoezen, en zo meer.
Vervolgens wordt ik aangetrokken door de teksten die in Google onder de blauwe titels
staan. Bij de paperclips staat dat het eenvoudig is te gebruiken en dat het een geschikt
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product is voor enkele pagina’s tot grotere hoeveelheden… Dit wil ik onderzoeken en ik klik
dus! Van de nietjes wil ik ook meer weten… Dus hier klik ik later ook op…
Hieronder zie je 2 van de zoekresultaten bij de zoekopdracht ‘bijeenhouden van papier’…

Figuur 2 Zoekresultaten in Google bij 'bijeenhouden van papier’

Belastingaangifte
Ieder jaar opnieuw komt weer die vervelende belastingaangifte voorbij. De tijd dringt weer…
Veel zin heb ik er niet in en mijn tijd is beperkt. Ik ga dus op zoek naar iemand die me kan
helpen met de belastingaangifte. Ik ga naar Google en vind inderdaad een aantal bedrijven
die kunnen helpen. 2 trokken mijn aandacht: iemand die aanbiedt bij mij thuis te komen en
de aangifte te doen. Dat lijkt me wel gemakkelijk, dus daar kijk ik verder naar. Een ander
bedrijf heeft allerlei handige tooltjes en checklists. Daar wil ik meer van weten…
Bij de zoekopdracht ‘hulp bij belastingaangifte’ hieronder een greep uit de resultaten:

Figuur 3 Google resultaten bij 'hulp bij belastingaangifte'
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AIDA: Interest
Interest
De interesse is gewekt, je bezoeker is nu geïnteresseerd in de voordelen van je product of
dienst. In de mogelijkheden en misschien wel een vergelijking met andere, vergelijkbare
producten of diensten. Wat je bezoeker voornamelijk motiveert verder te gaan in jouw
proces, als er een bepaalde mate van herkenning is bij de bezoeker. Dat je bezoeker het
gevoel heeft, “zij begrijpen mijn probleem” en de argumenten voor de oplossing sluiten aan
bij zijn probleem. Dat klinkt als een oplossing!
Nu is het belangrijk dat zo min mogelijk mensen afhaken! Allereerst dat mensen die
vaststellen “klopt, dat is mijn situatie” en verder niets meer nodig hebben, de mogelijkheid
hebben direct door te gaan naar de volgende stap. De twijfelaars worden geholpen naar de
volgende stap. Hier helpen bijvoorbeeld aansluitende testimonials.
Mensen die nog sceptisch zijn over je bedrijf, moeten nu meer kunnen lezen in één
eenvoudige klik. Iedereen die nu een uitstapje maakt uit de trechter, wordt op de pagina
waar ze naartoe zijn geklikt, direct weer na die informatie teruggeleid worden de trechter in.
Het is dus verstandig dat daar maar één knop zit! Dan is er ook maar één keuze: ik druk op
de knop of ik verlaat de site.
Een voorbeeld. Stel je bedrijf levert spanplafonds. Dat zijn kunststof plafonds, die met een
eenvoudige constructie worden opgehangen en gespannen en je hebt een mooi en strak
plafond. Er zijn verschillende problemen die mensen thuis kunnen hebben, waardoor een
dergelijk plafond een prima oplossing is:
 Het is een vochtige ruimte en het vochtprobleem is niet echt op te lossen.
 Het bestaande plafond en de vloer daarboven hebben onvoldoende stijfheid, dus
stucwerk breekt.
 Het moet heel snel klaar zijn.
 Er moeten spots worden ingebouwd.
 Het moet onderhoudsvrij zijn.
Nu kun je een lijstje maken met al deze punten onder elkaar. De bezoeker op deze pagina,
moet dan zelf maar kijken of één van zijn argumenten ertussen staat… Andere optie is dat je
voor alle opties een aparte pagina maakt. Dan herkent de bezoeker precies zijn probleem en
vervolgens ziet hij dat er ook nog andere argumenten zijn. Misschien zit er nog wel iets bij
dat voor hem ook aan de orde is, maar zijn hoofdprobleem wordt in ieder geval opgelost!
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Je klant gaat gerichter zoeken
Je bezoeker heeft nu wat geleerd. Het zou nu dus kunnen dat hij teruggaat naar Google en
gaat zoeken op spanplafonds om te kijken wat er nog meer over te vinden is. Nu is het extra
sterk als in de hoogste zoekresultaten jouw webpagina weer gevonden wordt! Dat maakt de
geloofwaardigheid sterker. Het kan nu zijn dat je bezoeker andere sites gaat bezoeken en
misschien ook wel daar koopt of wellicht nog een andere oplossing tegenkomt. Maar er gaan
ook bezoekers bij je terugkomen. Neem nu even op de term spanplafond, dan komt hij nu
niet meer opnieuw op een Attention-pagina binnen op je site, maar op de Interest-pagina of
misschien wel Desire-pagina! JIJ bepaalt dat.
De zoeker heeft in ieder geval nu een andere focus gekregen en dat komt omdat hij iets
heeft geleerd.
Overigens in de farmaceutische industrie wordt hier veel gebruik van gemaakt. Zij mogen
niet adverteren met hun product, hoe goed dat is en welke aandoening hiermee wordt
genezen. Zij zoeken naar oplossingen zoals bij maagzuur.nl. Er wordt meer informatie over
maagzuur verstrekt en vervolgens trachten zij de bezoekers iets meer over de werkzame stof
te leren. Gaan zij hier vervolgens op zoeken, dan vinden ze de site met het product en hopen
dat dan de zoeker naar hun site klikt met als einddoel dat zij hun arts gaan vragen het
product voor te schrijven.
Je klant gaat vergelijken
Je bezoeker gaat terug naar de zoekmachine en gaat op zoek naar vergelijkingsmateriaal. De
zoekopdracht wordt nu anders, vaker worden nu ook meerdere woorden gebruikt in de
zoekopdracht. Hij is nu namelijk deskundiger geworden op het onderwerp.
Wat je moet weten, onderzocht door Nationale Search Engine Monitor, is dat 85% van de
consumenten de hoogste resultaten op de eerste pagina in de zoekmachines associëren met
TOP bedrijven en TOP producten! Probeer er dus te staan. Als je de bezoeker een nieuwe
term hebt geleerd, zorg dan dat een pagina daarop is geoptimaliseerd en hoog scoort in
Google. Dat zou dus een specifieke naam van je product of dienst kunnen zijn, waarmee je
een hele goede kans maakt hoog in de lijst te staan.
Als gezegd, vindt je bezoeker je weer, dan helpt dat enorm in het versterken van het geloof
in jouw bedrijf, product of dienst.
Weer aansluiten bij de behoefte van je bezoeker!
Zorg dat de pagina waar je nú op gevonden wordt weer aansluit bij de zoekopdracht. In het
eenvoudigste geval is de Interest-pagina en de pagina die gevonden wordt in de
zoekmachine dezelfde. Maar als er dus verschillende toepassingen zijn voor je product of
dienst, dan kunnen dat verschillende pagina’s zijn!

© 2009 Tom Zoethout

49

www.internetmarketingsysteem.nl

Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper
Auteur: Tom Zoethout

Alles moet erop gericht zijn de bezoeker duidelijk te maken dat jij degene bent met wie ze
zaken moeten doen!
Het vergelijken van verschillende producten en diensten van jou en je concurrenten kun je
lastiger maken, door speciale pakketen te maken. Je voorkomt hiermee een simpele
vergelijking op prijs.
Ben je hypotheekadviseur, dan kun jij je dienst aanbieden in de vorm van een advies dat
gemiddeld 3 uur duurt, tegen een uurtarief van € 120,00 per uur. Een alternatief zou kunnen
zijn dat je adviespakket ‘Stap-in’ hebt en adviespakket ‘All inclusive’. In de pakketten zitten
vervolgens diverse toegevoegdewaarde diensten van checklists, tot testjes tot bij wijze van
spreken een spaaradvies. De essentie is dat het niet meer eenvoudig vergelijken is met je
concurrent!
Case: stapel papier en belastingaangifte
Stapel Papier
Ik ben geïnteresseerd in nietjes en paperclips als oplossing voor mijn probleem hoe ik een
stapel papier geordend bij elkaar kan houden. Ik word geïnformeerd over de paperclip en
dat er verschillende soorten zijn, behorend bij de hoeveelheid papier die bij elkaar gehouden
moet worden. Wat handig is, is dat je de clip eraf kan schuiven en zo eenvoudig pagina’s
kunt kopiëren bijvoorbeeld. Maar ik bedenk wel dat een nadeel is, dat ik zo alsnog pagina’s
kwijt kan raken.
Met nietjes is dat beter geregeld! Pagina’s zijn niet zo gemakkelijk er tussenuit te halen.
Pagina’s zijn wel beschadigd door de gaten die de nietjes veroorzaken. Een pagina met een
fout herstellen met een nieuwe pagina, gaat ook niet zonder slag of stoot. Maar het meest
lastige is, dat ik ook een apparaat nodig heb voor het bevestigen van de nietjes, en dat ik
voor verschillende hoeveelheden papier nietjes van verschillende lengte nodig heb en
verschillende soorten nietapparaten! Wat is nu het handigst voor mij? De site biedt gelukkig
uitkomst met een aantal eenvoudige vragen, waarmee ik kan bepalen wat voor mij de beste
oplossing is!
Belastingaangifte
De site van een adviseur en zijn dienst om mijn belastingaangifte te doen zegt dat bij mij
thuis te doen, is op zich wel informatief, maar ik weet nog niet of ik graag deze persoon op
bezoek wil hebben. Ik lees echter een aantal verhalen van tevreden klanten en een foto van
de specialist en de klant. Dit stelt mij gerust. Ik wil dit verder onderzoeken.
Op een site met diverse tools en checklists om je belastingaangifte eenvoudiger te kunnen
invullen, heb ik er een paar gebruikt en ik moet zeggen, die waren eenvoudig toe te passen
en te begrijpen voor een gewone belastingbetalende burger. Nu staat er een aanbieding
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voor een e-learning cursus voor beginners, waarna je fluitend je belastingaangifte kunt
invullen! Het kost maar een paar uurtjes tijd, voor zowel de cursus als het invulwerk van de
aangifte. Ondanks dat ik weinig tijd heb, spreekt de onafhankelijkheid van anderen me ook
wel aan! Ik wil verder in het proces.

AIDA: Desire
Desire
Desire betekent verlangen. Nu moet de bezoeker worden aangezet tot de gewenste actie! Er
zijn diverse methoden om dat te bereiken. Wat vaak gebruikt wordt, is de tijdelijkheid van
een aanbieding bijvoorbeeld. Vandaag beslissen… Extra korting… Combinaties van product A
en B. Maar ook dat je jezelf tekort doet als je nu niet beslist. Nu is er geen andere optie dan
tot actie over te gaan of de webpagina te verlaten. Mocht je toch nog iets willen doen met
testimonials, zet die dan op de pagina erbij. Wil je toch met een link werken? Dan moet die
link een nieuw venster openen, zodat ze in ieder geval weer terug zijn op je Desire-pagina als
ze die pagina sluiten.
Indien er een betaling moet worden verricht, zorg er dan voor dat de verschillende stappen
die je bezoeker moet doorlopen duidelijk staan uitgelegd, want bij verassingen in het proces,
slaat het wantrouwen toe en verlies je alsnog de order. Ook is het belangrijk dat je bezoeker
eenvoudig je algemene voorwaarden, je privacy policy, je disclaimer en dergelijke kan
terugvinden.
Maak de algemene voorwaarden downloadbaar en plaats een samenvatting in simpele tekst
wat je voorwaarden zijn. De Privacy policy heeft onder andere te maken met wat je doet
met de klantgegevens die je gaat krijgen. Ook kun je hier iets zeggen over het e-mailbeleid
(anti-spam) van je bedrijf. De disclaimer bevat tekst over eventuele onvolkomenheden in de
werking of de actualiteit van de teksten en dergelijke op de site.
Je klant zoekt nog één keer…
Mogelijk gaat je potentiële klant tóch nog een keer terug naar de zoekmachine en maakt zijn
zoekopdracht nog specifieker om te kijken of hij zinvol vergelijkingsmateriaal kan vinden.
Wederom is het dan van belang dat jouw pagina weer in de resultaten komt. Omdat het nu
een specifieke zoekopdracht is, kan dat niet zo’n probleem zijn!
Wat op de Desire-pagina goed werkt om de klant aan te zetten tot het nemen van de
gewenste actie is de punten waarop jouw dienst of product zich onderscheidt, op de juiste
manier op te zetten. Je bent vast bekend met USP’s ofwel Unique Selling Points (Unieke
Verkoop Argumenten). Ik zou deze graag willen transformeren naar UBR’s: Unique Buying
Reasons, ofwel Unieke koopargumenten! Het grote verschil is dat ook dit weer is benaderd
vanuit de klant: zijn argumenten en in zijn bewoordingen! Voorbeeld: “we hebben
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redundant servers dus uw data is altijd direct beschikbaar!” Dat laatste kan iedereen
begrijpen, maar “redundant servers dus…” maakt de klant mogelijk onzeker.
Daarnaast, als u een MKB bedrijf bent met een relatief kleine site, loop je het risico dat je
bezoeker niet meer terugkomt. In Google vindt hij miljoenen pagina’s op de term ‘redundant
servers’.
Stel je tekst was geweest: “Uw data is altijd beschikbaar want onze servers zijn dubbel
uitgevoerd en beschikken beide over al uw data!” Als je potentiële klant nu in Google zoekt
op ‘servers dubbel uitgevoerd’ vindt hij maar enkele tienduizenden concurrerende pagina’s.
Op die term kun je wel bij de eerste gevonden resultaten staan!
Dus op goed geformuleerde UBR’s moet het mogelijk zijn goed te scoren in de zoekmachine,
als je klant daarop gaat zoeken.
Welke afwegingen maakt je klant?
Het internet is onpersoonlijk. Ieder bedrijf schrijft op de website dat ze een klantgerichte
benadering hebben en afspraak=afspraak en de hoogste kwaliteit leveren. Daar onderscheid
jij je niet mee. Je bezoeker moet nu wel een keuze maken: ga ik wel of niet toenadering
zoeken of iets kopen?
Je kunt je bezoeker makkelijker tot kleine stapjes met weinig risico verleiden, als dat nodig is.
Bijvoorbeeld als je consultancydiensten verkoopt is het schier onmogelijk een lead of een
sale binnen te halen via de website. Je hebt vast deze argumenten vaker gehoord, of
misschien ben jezelf eigenaar van een consultancybedrijf! Ik wil zeker niet tegenspreken dat
het moeilijk is consultancy te verkopen via een website. Maar je kunt wel eenvoudig je
bezoeker aanzetten tot toenadering! Stel je ontwikkelt een test die mensen kunnen invullen
en door alleen hun naam en email adres af te geven, krijgen ze de resultaten thuisgestuurd.
Dan heb je een e-mailadres en kun je nu verder gaan in het opbouwen van de relatie.
Hoe belangrijk is ‘prijs’?
Verkoop je concrete producten? Dan zou het kunnen zijn dat je niet de goedkoopste bent.
Zijn mensen wel altijd op zoek naar het goedkoopste en wil je überhaupt de goedkoopste
zijn? De garantie, de after sale, service en andere zaken kunnen belangrijk worden gemaakt
door deze om te zetten naar UBR’s!
Prijs moet je ook niet alleen zien als het bedrag dat moet worden betaald, maar ook de
moeite die iemand moet doen om het product te verkrijgen. Dat kan enerzijds zijn de
hoeveelheid gegevens die worden gevraagd en anderzijds hoe lang je potentiële klant moet
wachten totdat hij het gewenste van je krijgt!
Wil je zaken doen via het internet zelf, dan moet je snel leveren! Is het een informatie
product? Dan kan iedere stap geautomatiseerd zijn. Moet er voor het product worden
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betaald? Accepteer dan zoveel mogelijk betaalmogelijkheden. Ideal (rechtstreeks via je
internetbankier betalen) en PayPal (een soort tussenbankrekening, die gekoppeld is aan je
eigen bankrekening) zijn een MUST.
Andere oplossingen als incasso (je kunt innen via je eigen bank) en rembours (de klant
betaalt bij ontvangst aan de deur) zijn te overwegen. Doe je het niet terwijl dat de enige
manier is die je potentiële klant wenst, dan gaat de koop niet door. Wil je dat? Dat is dus een
bewuste keuze. Stel die potentiële klant staat aan je balie of bureau en wilt jouw product
kopen. Zeg je dan ook dat hij het niet kan krijgen omdat hij je niet wil betalen op de manier
die jij wilt? Hier moet je dus goed over nadenken.
Kijk ook of je producten of diensten in pakketten kunt aanbieden. Ideaal is als je 3 pakketten
hebt: klein-middel-groot; instap-gevorderd-professional of brons-zilver-goud.
Wat zal blijken is dat het merendeel van de verkopen worden gedaan op het middelste
pakket!
Case: stapel papier en belastingaangifte
Stapel papier
Ik was op zoek naar oplossingen om papier goed bij elkaar te houden en ben nu bezig een
keuze te maken tussen paperclips en nietjes. Bij nietjes heb ik wel geconstateerd dat ik er
dan een apparaat bij moet kopen. Nu sta ik voor de beslissing. Er wordt mij aangeboden dat
als ik nu beslis voor de oplossing met de nietjes, ik dan bij de aanschaf van het nietapparaat
10.000 nietjes gratis ontvang en alleen deze week ook een ontnieter! Niet alleen handig voor
mijn eigen gemaakte documentherstellingen door te voeren, maar ook documenten van
anderen, waarbij ik met de ontnieter eenvoudig de nietjes verwijder en kopieën kan maken.
Bij de paperclips krijg ik een gratis membershipcard. Dat houdt in dat bij iedere volgende
bestelling ik automatisch 15% korting krijg! Ik maak mijn keuze…
Belastingaangifte
Het bedrijf dat bij mij thuis komt helpen mijn belastingaangifte in te vullen, biedt aan het
eerste gesprek gratis met mij te voeren! Maar ik moet wel opschieten want er zijn nog maar
3 plaatsen beschikbaar dit seizoen. Dan zitten ze vol…
Op de site waar ik de cursus kan doen om snel zelf de aangifte in te vullen krijg ik nog een
extra cursus hoe ik succesvol kan beleggen! Dat is ook interessant, want op de overzichten
die ik heb gekregen van de bank heb ik kunnen vaststellen dat de rendementen die ik nu heb
zeer laag zijn! Wat zal ik kiezen?
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AIDA: Action
Action
Action betekent natuurlijk actie. En dat is ook het enige waar het nu om draait, dat je
bezoeker nu een klant wordt! Ook al krijgt hij iets gratis in ruil voor zijn naam en e-mailadres,
het is een klant geworden van je product of dienst! Het is essentieel dat het proces wat je
bezoeker nu doorloopt exact is zoals je had beschreven in de Desire fase, mocht je klant zich
hierin hebben verdiept. Zorg er ook voor dat het proces werkt. Zorg ervoor dat de
inspanning van je klant minimaal is. Op het moment dat jij zijn gegevens hebt, kun je hem
vervolgens verder helpen, mocht dat nodig zijn.
Maak ook duidelijk wat de risico’s voor de koper of inschrijver zijn en wat de
garantievoorwaarden, zodat er geen belemmeringen zijn en je klant met een gerust hart kan
bestellen!
Als je klant de actie heeft genomen, zorg dan voor een goede follow-up en goede informatie.
Je klant heeft alle scepsis overwonnen, maar dat wil nog niet zeggen dat hij je helemaal
vertrouwt! Je klant moet contact met je kunnen opnemen, maar alles moet natuurlijk helder
zijn, zodat er geen vragen meer zouden mogen optreden. Is dat onverhoopt toch zo? Dan
moet je snel een klantgericht serviceproces hebben. Leer van de reacties van klanten zo snel
mogelijk, zodat je ook zo snel mogelijk je proces kunt verbeteren, zodat vragen niet meer
hoeven te worden gesteld.

Géén obstakels
De actie -fase is de belangrijkste fase. Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn, die het
koopproces kunnen dwarsbomen. Een van de grootste missers is dat er teveel gegevens
worden gevraagd! Stel het product betreft een e-book, dan is in feite de naam en het
e-mailadres voldoende! Later, als je klant het product in ontvangst heeft genomen, kun je op
regelmatige basis in contact komen en de gewenste gegevens verder aanvullen.
Zorg er ook voor dat er nu geen onduidelijke teksten of iconen of wat dan ook in het proces
naar voren komen, die oorzaak kunnen zijn dat je klant niet tot de allerlaatste stap komt. De
Conversie is gerealiseerd op het moment dat de koop is gesloten, het e-mailadres ontvangen
en zo meer.
Géén afleiding
In het AIDA proces zijn in principe per pagina (als iedere stap een pagina op de site is) maar 2
knoppen nodig: een knop om te gaan naar de volgende stap in de trechter en een 'revolving
door'-knop. Een knop voor mensen die nog niet overtuigd zijn of nog sceptisch zijn en
dergelijke.
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Toch zie je op veel websites en sales-pagina’s (of pagina’s die hier mogelijk voor zouden
moeten doorgaan) dat er teveel knoppen zijn. Iedere knop is potentieel een afleidingspunt,
dat maakt dat de bezoeker uit je salesproces stapt! Dat wil je niet! Doe dat dan ook niet…
Op veel sites staan dan om de content heen veel knoppen. Meestal de complete navigatie!
Wanneer je bezoekers koopt bijvoorbeeld via Google Adwords, dan wil je deze mensen
maximaal aanzetten tot de koop die je wilt, zonder afleiding!
Stel je wilt een paar laarzen kopen. Je gaat naar de schoenenzaak en loopt direct naar de
sectie laarzen. Je ziet een mooi paar. Je vraagt aan de verkoopster of ze deze in jouw maat
hebben. Die hebben ze… Je past beide laarzen en loopt door de winkel. Je vindt de laarzen
mooi en op het moment dat je wilt zeggen: “Doe deze maar”, zegt de verkoopster. “Wist u
dat de veters in de aanbieding zijn? Loopt u maar even mee!”… Je raakt afgeleid en bent
misschien zelfs wel beduusd. Deze laarzen hebben helemaal geen veters. Dit is niet
bevorderend voor de verkoop.
Houdt dit in je achterhoofd als je op verschillende sites komt…
Staan er dan toch links op deze pagina of in deze stap van het proces, dan moeten deze
knoppen altijd in een nieuw venster worden geopend, zodat bij sluiten van het venster ze
weer terug zijn in het verkoopproces! Links naar andere sites in deze fase zijn Uit Den Boze!
In de laarzencase, zou dat dus inhouden dat de verkoopster zegt: “weet u dat nu, op dit
moment, die bekende schrijver boeken aan het signeren is in de boekwinkel hier om de
hoek? Daar moet je bij zijn!”
Upselling: minimaal 2 kansen!
De verkoop is gedaan, nu heb je diverse kansen om je klant nog meer te verkopen, in ieder
geval aan te bieden! Hij is nu in de Buying Mood en daar moet je gebruik van maken! Zorg
ervoor dat je minimaal 1 product of dienst hebt, die je in een upsell zou kunnen aanbieden.
Heb je geen ander product of dienst, dan kun je melden, dat wanneer via hem een ander
bedrijf of persoon dit product of dienst en koopt, hij 50% van het bedrag teruggestort krijgt!
Heb je wel andere producten of diensten, dan zijn er minimaal 2 mogelijkheden voor een
upsell. De eerste is om op de bedankpagina, na de verkoop duidelijk aan te geven dat hij nu
klant is en daarom deze speciale aanbieding krijgt.
De 2de mogelijkheid is in de bevestigingse-mail die hij ontvangt nadat de koop is gesloten,
nog een keer uitleggen de aanbieding die je voor nieuwe klanten hebt.
Stel dat je een fysiek product levert, zorg er dan altijd voor dat er ook een upsell in het
pakketje zit, dat geleverd wordt.
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Laat deze kansen niet liggen! Je hebt geld geïnvesteerd en moeite gedaan om de verkoop te
realiseren. De volgende verkoop kost in principe minder moeite. Je hoeft het alleen maar
aan te bieden of ernaar vragen!
Nog even die verkoopster van die laarzen. Als zij tijdens het afrekenen of zelfs na het
afrekenen zegt “heeft nog schoensmeer en deze speciale spray die uw laarzen lange tijd in
topconditie houden? Ik kan deze erbij doen voor de helft van de prijs… Trouwens hier heb ik
nog een kaartje, voor de schoenen die vanaf volgende week in de aanbieding zijn. Neemt u
dit kaartje mee, dan krijgt u 15% kassakorting bij aankoop van een paar schoenen!”
Bouw een relatie op!
Als het goed is, is je klant tevreden met je product of dienst. Mocht dat toch niet het geval
zijn, dan wil je dat natuurlijk graag weten! Sommige klanten nemen niet de moeite om het te
melden. Ook als ze wel tevreden zijn, is het goed mogelijk dat zij diverse ideeën hebben over
verbeteringen van het product. In geval van een informatieproduct, kun je het leveren van
hun input belonen met een nieuwe versie van het informatieproduct. Het stellen van deze
vragen kan eenvoudig per mail en hoeft vrijwel geen tijd en moeite te kosten.
Geavanceerder kan het natuurlijk met een enquêtesysteem (er zijn systemen waar een
abonnement op te krijgen is tegen lage kosten).
Omdat je nu in ieder geval het e-mailadres hebt, kun je tips gaan mailen,. Ik adviseer
hiervoor een autoresponder systeem te gebruiken. Dat is een systeem, waarbij je van te
voren een complete campagne kunt opzetten, die automatisch gaat starten na de verkoop of
inschrijving. De tips kunnen bijvoorbeeld toepassingen zijn voor het gekochte product.
Daarnaast kun je na enkele mails een voorstel doen voor een ander product.
Het opbouwen van een relatie wordt door veel bedrijven nog niet goed opgepakt. Terwijl we
allemaal weten dat het onderhouden en uitbreiden van een bestaande klantrelatie veel
eenvoudiger is dan weer een nieuwe klant werven.

Enkele AIDA varianten
IPPA
IPPA is een variant op AIDA en is voornamelijk om duidelijk te maken hoe het proces in
elkaar zit als het om een E-commerce site gaat en denk hierbij in het bijzonder aan een
webwinkel.
IPPA staat in dit geval voor Imago, Product, Prijs en Actie.
Met Imago wordt bedoeld dat wanneer je in een webwinkel bent en het ziet er onduidelijk,
amateuristisch en goedkoop uit, je waarschijnlijk kijkt waar je dit product elders kunt kopen.
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Je vertrouwt deze site niet. Het gaat hier dus in eerste instantie om het imago van de
webwinkel en de eigenaar erachter. Het is bij webwinkels dan ook zeer aan te raden de
algemene voorwaarden, de verzendkosten en dergelijke duidelijk op de site te vermelden,
om iedere twijfel weg te nemen. Enkele labels van Thuiswinkelwaarborg of Kelkoo kunnen
extra bijdragen.
Op het moment dat het imago is geaccepteerd komen we bij het Product. In een webwinkel
is het belangrijk de voordelen, de mogelijkheden, de functies duidelijk op te nemen.
Als de bezoeker wil overgaan tot koop, moet er een duidelijk bestelproces zijn en de
winkelwagen eenvoudig zijn en overzichtelijk.
Bij de Prijs gaat het om meer aspecten dan alleen de prijs van het product, maar ook de
moeite die de koper moet doen om het product te verkrijgen. Ook het after Sales proces is
belangrijk bij de afweging wel of niet kopen.
Actie houdt in relatie tot een E-commerce site bijna altijd een concrete bestelling van een
product in. Er zijn echter ook andere opties dan het aanschaffen van cadeaubonnen,
vouchers, aanmelding voor een nieuwsbrief en dergelijke. Maar het belangrijkste proces is
het verkopen van producten.
VIDE
Stel je doelstellingen liggen op een ander vlak dan het primair verkopen van producten of
diensten. Het zou mogelijk om een netwerksite kunnen gaan. Denk hierbij aan een forumsite
bijvoorbeeld. In een dergelijke site gaat het primair om het delen van kennis voor de
bezoekers of deelnemers aan de verschillende groepen.
De eigenaar van de site kan verschillende doelstellingen hebben, variërend van dat deze site
een belangrijke kennisbron is voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten of dat
de siteeigenaar zo in het bezit komt van e-mailadressen van deelnemers of geld wil
verdienen aan de bedrijven die advertentieruimte willen afnemen.
VIDE staat in dit geval voor Vreemdeling, Informer, Deelnemer en Evangelist.
Wanneer je op zoek bent in de zoekmachines naar informatie over een bepaald onderwerp,
zie je regelmatig diverse forumwebsites op de eerste pagina zoekresultaten. Wanneer je dan
naar een dergelijk forum gaat en je bent er voor het eerst, heb nog geen idee wat het doel
van de site is en of jij er de informatie vandaan haalt waar je naar op zoek bent, dan ben je
een Vreemdeling.
Op het moment dat je al rondkijkend in het forum inderdaad interessante informatie vindt
en nog verder kijkt naar relevante inhoud, ben je een Informer. Op het moment dat je zelf
vragen gaat stellen of antwoorden geven, kortom gaat deelnemen in het forum, ben je een
Deelnemer.
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Op dat moment moet jij je aanmelden met minimaal een naam en e-mailadres. Nu heeft de
siteeigenaar mogelijk een van zijn doelstellingen bereikt!
Als je vervolgens aan anderen, online of offline gaat vertellen over het forum en welke
nuttige informatie je daar weghaalde, wordt je een Evangelist genoemd.
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4. Hoe implementeer je AIDA in je website?
Heb je producten of diensten?
Heb je fysieke producten of informatieproducten?
Wanneer je bedrijf fysieke producten heeft, zijn er maar weinig producten die niet online
kunnen worden verkocht. Als we kijken naar informatieproducten of diensten, dan is dat een
ander verhaal. Als je in de dienstenbusiness zit, is een van de krachtigste instrumenten
ervoor te zorgen dat je een boek hebt. Dat maakt je een autoriteit.
Heb je een boek, dan kun je dat boek ook uitbrengen als een e-book. Daarnaast kun je het ebook versterken met andere producten of diensten als checklists, tests en dergelijke. Je kunt
e-books weggeven of verkopen. Hier zijn verschillende varianten mogelijk. De essentie is dat
je hebt nagedacht over wat de strategie is achter het weggeven van informatie. Op welke
manier komen mensen dan toch bij je terug?
Als je informatieproducten hebt of van plan bent er een paar te gaan maken is het belangrijk
te bedenken voor wie het product is bedoeld, of er vraag is naar het product dat je in
gedachte hebt en wat de toegevoegde waarde van het product moet zijn. Vervolgens dus de
vraag wat er vervolgens verwacht wordt nadat het e-book is aangeschaft, al dan niet gratis.
Je hebt dan minimaal een e-mailadres ontvangen en dat is geld waard. Van te voren moet je
na hebben gedacht wat je daarmee gaat doen, want e-mailadressen verzamelen zonder er
iets mee te doen is zonde van de tijd en het geld.
Hoe wil je dat wordt besteld en betaald?
Wanneer je direct wilt afrekenen met de koper van je fysieke of informatieproduct, moet je
verschillende betaalmethoden ondersteunen. Ideal is een van de beste opties. Bijna
iedereen heeft de beschikking over internetbankieren en zou dus in staat moeten zijn
rechtstreeks te betalen via zijn bank. PayPal is ook goed bekend. Vooral de grote
handelssites als Ebay en Marktplaats werken met PayPal.
Het accepteren van creditcards is een andere optie. Hiervoor zijn verschillende oplossingen
mogelijk. In Nederland is een van de eenvoudigste PayPro. Je hoeft alleen maar een account
op te zetten in PayPro en al het achterliggende werk wordt afgehandeld. Een variant is
Ogone uit België. Er blijft altijd een percentage van het aankoopbedrag achter bij dergelijke
betaalsites.
Incasso kun je regelen met je bank. Hiervoor dient het rekeningnummer minimaal 1 jaar te
bestaan. Eerder is het niet mogelijk. Op het moment dat je een product verkoopt met een
abonnement is een automatische incasso aan te raden. Je kunt zo iedere periode zelf de
bedragen bij de banken incasseren.
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Daarnaast zijn natuurlijk altijd overschrijvingen mogelijk, rembours (betalen bij aflevering) en
andere manieren van vooruit betalen. Afhankelijk van je doelgroep en doelmarkt moet je
bepalen welke varianten je wilt gaan accepteren.
Hoe meer varianten je aanbiedt des te groter de kans op het afronden van de verkoop, maar
het geeft ook een indicatie over hoe betrouwbaar je als bedrijf wordt gezien door je
bezoekers.
Wil je ook internationaal zaken doen op je website, dan is in ieder geval PayPal noodzakelijk.
Daarnaast heb je een tegenhanger nodig van PayPro en dat is Clickbank.
Kijk naar je aftersales
Aftersales is een belangrijk koopargument voor je bezoekers. Geef duidelijk aan wat het bij
jouw bedrijf inhoudt en wat de toegevoegde waarde is. Maak dat vervolgens na aankoop wel
waar, want anders heb je een groot probleem!
Wellicht is een besloten gedeelte van nut. Je zou daar besloten discussiegroepen kunnen
opzetten, een omgeving met tips, documenten bibliotheek, FAQ’s (Frequently Asked
Questions) voor je klanten. Je kunt video’s opnemen en hier plaatsen. Overweeg ook elearning trajecten en eventueel seminar of workshop voor je klanten. Het meest krachtige is
e-mails sturen met waardevolle informatie. Je onderhoudt zo de relatie met je klant. Later
kom ik nog terug op e-mailmarketing, in Hoofdstuk 5.
Zijn affiliates iets voor jou?
Affiliates is een Engels woord dat vooral gebruikt wordt in winkelverband. Veel webwinkels
hebben al sinds jaar en dag een affiliate mogelijkheid. Dit houdt in dat wanneer iemand
bijvoorbeeld via een link van een website naar de webwinkel gaat en vervolgens een product
bestelt, wordt geregistreerd dat hij via die link kwam. Zo lang de koper blijft kopen bij de
webwinkel, ook als dat rechtstreeks gaat en niet meer via die eerste link, dan krijgt de site
met de link een gedeelte van de omzet.
Een goede Nederlandse term is eigenlijk: samenwerken. De site zorgt voor bezoekers via de
link naar de webwinkel en krijgt een percentage betaald over de omzet.
In het bijzonder voor informatieproducten kun je grote bedragen weggeven, omdat er
verder bijna geen kosten zijn aan een informatieproduct. Jij hebt vervolgens de gegevens
van de koper.
Naar mate de vergoeding die je aan de affiliate betaalt toeneemt, neemt de inspanning die
jouw affiliate ervoor over heeft ook toe! Het is een belangrijke strategie hoge vergoedingen
uit te keren. Voor informatieproducten kan dat wel boven de 50% van de omzet liggen!
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Lever je diensten?
Welke diensten lever je? Welke gratis diensten kun je ter beschikking stellen? Denk
bijvoorbeeld aan whitepapers. Whitepapers (of artikelen) zijn documenten die veel
gedownload worden door mensen die in het onderwerp zijn geïnteresseerd. Ook als dit
documenten zijn die zij vervolgens weer mogen gebruiken om op hun eigen website te
zetten.
Case studies zijn ook zeer nuttig. Enerzijds geeft het inzicht in hoe je omgaat in het geval van
een concreet geval bij een klant. Daarnaast kun je van daaruit in de casestudy abstraheren
naar een algemene aanpak of een theorie, die vervolgens algemeen toegepast wordt door je
bedrijf of die de lezer van de casestudy zou kunnen gebruiken.
Mensen zijn gek op checklists. Er heeft een expert over nagedacht en alles waar we aan
moeten denken is op een rij gezet. Dat is handig en efficiënt.
Hoe is het met mij of ons gesteld? Dat zijn de tests die kunnen worden gedaan. Je kunt een
kleine test op je site gratis weggeven en vervolgens de volledige test verkopen.
E-books als gezegd, is een zeer krachtig product. Enerzijds omdat met het e-book geld is te
verdienen, maar ook voornamelijk uit eventuele vervolgproducten en diensten. Neem
concreet dit boek. Ik wil graag dat lezers met de inhoud van dit boek aan de slag gaan en
resultaten zien verbeteren. Mocht dat niet lukken door tijdgebrek of andere redenen, dan
willen we graag helpen om de resultaten te behalen!
Ongeacht wat je bedrijf doet en welke producten en diensten je verkoopt, je kunt altijd een
e-book maken waar markt voor is.

Je hele website of enkele webpagina’s aanpassen?
Dat is vaak een lastig te beantwoorden vraag voor bedrijven. Ga jij je hele website ‘overhoop
halen’ om de theorie en tips in de praktijk te brengen of niet? Mijn stelling is natuurlijk dat
het voor het geheel moet gebeuren, maar goed… dat kan een stevige klus zijn, zeker als het
een grote site betreft!
Dan kun je voor een aantal opties kiezen: je doet het inderdaad voor de gehele site in een
keer. Of je doet het voor een klein gedeelte van de site, maar zorg er wel voor dat bezoekers
niet vanuit dat gedeelte eenvoudig op andere delen van de site komen. Dat lijkt vreemd,
maar is het niet: vergelijk het met dat de ene afdeling is opgezet zoals de Bijenkorf en de
andere afdelingen zoals de Wibra eruit ziet. Dat tast direct de geloofwaardigheid aan.
Je kunt ook kiezen voor een externe pagina of salespagina of een microsite. Ik zal dit later
uitleggen.
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Heb je meerdere producten of diensten?
Heb je meerdere producten en diensten in je assortiment? Wat doen de meeste bedrijven
dan? Alles wordt op de website gezet, ongeacht of er verschillende doelgroepen van de
verschillende producten en diensten gebruik zouden moeten maken. Ik gebruik vaak in mijn
workshops het voorbeeld van de assurantie tussenpersoon. Als je daar een afspraak hebt
naar aanleiding van de aankoop van een nieuw huis, dan zal al snel de tussenpersoon
aannemen dat het gaat om een opstalverzekering, inboedelverzekering en levensverzekering
bijvoorbeeld. Hij loopt naar een kast en haalt er de specifieke brochures en informatie voor
je uit.
Op de website doet hij het heel anders. Daar worden in een kolom in het menu alle
verzekeringen aangeboden. Als het ware: alle folders uit zijn kast, met en grote paperclip
eromheen. “Op pagina 321 vindt u meer over de levensverzekering en op pagina 98 staat
alles over de opstalverzekering…”. Dat is niet de weg. Maar zo wordt het wel door de meeste
bedrijven gedaan!
Het is belangrijker te focussen op een of enkele producten of op een of enkele doelgroepen.
Wil je toch met alle producten en diensten iets doen op de website, dan overweeg meerdere
sites te maken. Het is alles of niets, en voor de meeste bedrijven daardoor niets… Maak het
verschil en zorg dat je het laat aansluiten bij je doelgroep en dat je hun overzicht geeft in
waar het om gaat. En blijf aansluiten bij het kennisniveau van je bezoekers.
Heb je meerdere doelgroepen?
Je moet aansluiten bij de behoeften van je doelgroep. Neem een assurantie tussenpersoon
met een website. Stel dat alle type verzekeringen op de site worden aangeboden, dan zie je
vaak dat de webbouwer heeft geprobeerd bij alle doelgroepen aansluiting te vinden. Er is
een plaatje gemaakt met alle doelgroepen: senioren, jonge gezinnen, huizen, auto’s
schoolgaande kinderen en dergelijke.
Hom nog kuit dus. Neem even een uitvaartverzekering ten opzicht van een studieverzekering
voor je kinderen. Dat is met geen mogelijkheid te verenigen in één plaatje. Deze
tussenpersoon zou er dan goed aan doen onderscheid te maken in de onderdelen van zijn
website, waarbij naast de inhoud van de tekst, de aard en toon verschillend moeten zijn.
Het zou logisch zijn dat het aparte websites worden! Dit is overigens voor veel bedrijven nog
een punt van aandacht. De meeste bedrijven hebben één website. Voor de verschillende
producten en diensten zouden beter verschillende sites kunnen worden gepositioneerd. Dat
is veel beter te optimaliseren en ook veel duidelijker voor bezoekers. De website waar een
overzicht van alle activiteiten, divisies, productgroepen en dergelijke staat, is de 'corporate'
website.
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Ook al ben je wellicht ZZP-er, zelfs dan kunnen verschillende sites belangrijk zijn voor betere
resultaten en opdrachten. De andere sites zijn commerciële sites, die hebben andere doelen
en minimaal het doel om met potentiële klanten in contact te komen.

Kijk naar de structuur van je site
Het internet heeft geen handleiding en websites in principe ook niet, dus alles moet
eenvoudig en logisch zijn opgebouwd. Als je kijkt naar de structuur van de meeste websites,
zie je een sectie over het bedrijf ‘Over ons’ en ‘Producten’ of ‘Diensten’ en zo meer. Wat je
veel minder ziet is dat er wordt gewerkt vanuit de oplossingen die met die producten of
diensten worden bereikt.
Omdat het vaak de wereld op zijn kop is voor bedrijven, is een eerste stap om de 2 insteken
te combineren op een site. De wereld op zijn kop, daar bedoel ik mee, dat jij je als bedrijf
zorgen maakt dat je klanten niets meer kunnen vinden. Dat zou een compromis kunnen zijn,
maar ik denk dat je bestaande klanten dat snel oppikken, omdat zij als het goed is de
oplossingen van je producten of diensten al ervaren.
Maar het meest vreemde is, dat in een normaal verkooproces je ook niet direct met je
portfolio binnenvalt, maar op basis van de klantvraag toewerkt naar de oplossing vanuit je
portfolio. In een website blijkt dat vaak een moeilijk te nemen hobbel.
Belangrijk is het een sitemap toe te voegen aan de website. Dat is een ‘service’-product van
je site aan de bezoekers. Als bezoekers geen behoefte hebben om de hele site eerst door te
stappen, krijgen zij snel een overzicht van wat de site allemaal te bieden heeft te zien.
Overigens, een sitemap is ook belangrijk voor Google. Als deze vanaf de homepage te
bereiken is, door bijvoorbeeld in de voet van de webpagina een link naar de sitemap, zal
Google eerder wijzigingen op de site opmerken en die wijzigingen of extra pagina’s sneller
opnemen in haar index.
Maak een verkooppagina!
Je kunt ook een echte verkooppagina maken. Dat is in feite een pagina, waarin alle fasen van
het AIDA model op voorkomen. Echter in bijna alle gevallen is er geen klik vanaf de
verkooppagina. Dus alle informatie die de bezoeker nodig heeft om te kopen, staat erop. Er
zijn dus maar 2 opties: je bezoeker koopt of koopt niet.
Deze pagina is volledig toegespitst op één doel. Daardoor kan er goed op de resultaten
worden gestuurd. Als die achterblijven, dan zijn wijzigingen snel door te voeren.
Kopen op een dergelijke pagina kan wel verschillende coversies inhouden, al is 1 doel altijd
het sterkste. Wat je als trekker zou kunnen inzetten is een gratis document dat je kunt
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downloaden, door je naam en e-mailadres achter te laten en een andere koop kan
bijvoorbeeld zijn het aanschaffen van een e-book of cursus.
Door maximale focus op het resultaat van de salepagina te richten, ga je doelgericht sturen
op het verhogen van de conversie op de pagina. Stel je gebruikt een Google
Adwordcampagne om extra verkeer te trekken, dan wil je rendement op de kosten die je bij
Google maakt.
Wordt het ‘te groot’?
Word je website te groot en verliest daardoor aan overzichtelijkheid of schrikt bezoekers af?
Dat kan gebeuren! Een website moet in principe niet meer dan 3 niveaus aan pagina’s
hebben om daarmee niet te complex te worden. Als dat inhoudt dat je meer in de breedte
gaat bouwen, wordt het aantal knoppen al snel veel. Het zou zonde zijn, dat je veel moeite
hebt gedaan om bezoekers exact te laten landen op de pagina waar je wilt, maar ze worden
afgeschrikt door de uitgebreide wegwijzers op de site. Blijven ze desondanks op de website,
dan is het heel lastig om toch nog een reële conversie te kunnen vaststellen of toewijzen aan
de landing die ze maakten op de site.
Met andere woorden: heb je veel bezoekers op de site en hebben zij veel pagina’s bezocht,
maar heb je toch relatief weinig conversie? Dan zou dit een oorzaak kunnen zijn. Je kunt wel
indicaties aflezen uit de resultaten van je analyse programma, maar om het goed te kunnen
interpreteren moet je dieper in die materie duiken.
Denk er dus over na of je voor je bedrijf de keuze moet maken niet alles op de website te
plaatsen. Overweeg meerdere websites, die elk goed aansluiten op de doelgroep.

Misschien is een ‘microsite’ wat voor jou?
Wat is een microsite?
Een microsite is in feite precies wat het woord zegt: een kleine site. Dat kan variëren van één
tot een beperkt aantal pagina’s, die meestal betrekking hebben op 1 onderwerp. Dat kan zijn
één product of dienst of één thema. Ook voor seizoensgebonden acties worden regelmatig
microsites ingezet. Speciale evenementen als de wereldkampioenschappen voetbal
bijvoorbeeld, leiden tot de lancering van vele duizenden microsites wereldwijd.
Enkele jaren geleden waren het vooral autofabrikanten die de microsites ontdekten als een
perfect instrument, bijvoorbeeld bij de introductie van een nieuw model auto. Soms is het
lastig om dan de oude pagina’s van dat type te laten bestaan maar wel de juiste aandacht te
kunnen geven aan het nieuwe model. Ik herinner me een nieuw type BMW in de 3-serie. Ze
hadden een commercial op de radio, waarin werd stilgestaan bij de nieuwe snufjes. Als je
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meer wilde weten moest je gaan naar de website ‘www.friesestaartklokken.nl’. Dan had je
baas niet in de gaten dat je in zijn tijd naar deze nieuwe fantastische auto ging kijken…
BMW kon exact vaststellen wat het effect was van deze radiocommercial.
Ook voor kleine organisaties is een microsite een belangrijke overweging. Je kunt op zo’n site
een expertise of specialisme volledig de aandacht geven!
Waarom zou je een microsite overwegen?
Als je op zich behoorlijk veel verkeer hebt op je huidige website, maar weinig tot geen
conversie, is het relevant een microsite op te zetten. Zeker als de huidige site groot is in
omvang pagina’s. Je hoeft dan niets aan te passen. Je laat je site in tact. Je start een nieuw
project, waarbij je de discipline moet hebben om er niet te veel af te wijken van het centrale
thema. Ook is het van belang je goed te verplaatsen in je doelgroep: welke informatie
hebben ze nodig? Wanneer weten ze voldoende?
Want niemand is op zoek naar alle informatie. Voldoende is dus voldoende! Je kunt dan
beter je blijven focussen op het verbeteren van de inhoud en de structuur om een hogere
conversie te bereiken dan te veel te gaan uitweiden. Nb. je weet dat Google het prettig vindt
dat je website continu groeit met nieuwe inhoud? Ja, dat is zeker waar, maar dat kun je
eenvoudig oplossen door veel aandacht te besteden aan het bijhouden van een blog of het
schrijven van artikelen en nieuwsitems. Dat zit in een specifieke knop op de website en
verstoord de overzichtelijkheid van de microsite niet.
In zijn algemeenheid adviseer ik bedrijven te werken met microsites. Veel bedrijven willen
daar toch nog maar weinig aan. Het is misschien een kwestie van ‘zien is geloven’, maar het
is altijd weer meer dan de moeite waard het minimaal een keer te doen! Voor ieder nieuw te
lanceren product of dienst, kun je een microsite lanceren. Daarnaast kun je dan ook nog
steeds traditioneel de informatie op de bestaande website zetten, maar je zult zien dat bij de
juiste aanpak de microsite een waardevolle bijdrage gaat geven aan de introductie van de
nieuwe dienst of nieuw product.
Heldere doelstellingen en de resultaten en kosten zijn overzichtelijk
Een microsite heeft in principe één hoofddoel. Alles op de site is gericht op het behalen van
die doelstelling. Bij de start van een dergelijk project is het eenvoudiger budgetteren: welke
middelen worden vrijgemaakt, hoeveel marketingbudget wordt besteedt, wie is
verantwoordelijk en welke rollen worden door wie ingevuld.
Daarnaast is het belangrijk te werken met deadlines. En die deadlines moeten hard zijn! Dan
is de focus op het halen van die deadline gericht en wordt die ook gehaald. Niets mag dat in
de weg staan. De marketinginspanningen beslaan de hele marketingmix, dus ook de offline
inspanningen die moeten leiden tot bezoekers naar de microsite. Alles moet zo worden
ingericht dat het is te meten.
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Denk weer even aan ‘friesestaartklokken.nl’. Mensen kunnen op geen andere wijze op deze
website terecht komen dan dat zij gehoord hebben van deze domeinnaam via de
commercial of via-via. Overigens kan die website meerdere domeinnamen hebben, maar het
gaat erom dat je weet dat de bezoekers op deze domeinnaam een rechtstreeks resultaat zijn
van de radiocommercial.
Naast de deadlines is het van belang dat alle doelstellingen voor deze microsite van te voren
goed vastliggen. Als een doelstelling kan worden onderverdeeld in subdoelstellingen moeten
die ook worden vastgelegd. Het kan zijn dat het hoofddoel moeilijk in één keer is te
verwezenlijken en dat de eerste stap leadgeneration zou kunnen zijn. E-mailadressen
verzamelen of het aantal deelnemers aan een forum.
Op deze doelstellingen en subdoelstellingen moet kunnen worden gemeten.
Ga voor ‘een ander onderwerp’
Het kan lastig zijn in een bepaalde branche je doelgroep rechtstreeks te bereiken. Dan kun je
out-of-the-box proberen te denken:
Waar houdt mijn doelgroep zich op? Welke informatie hebben zij nodig? Wat is nuttig voor
hen of dient hun gemak?
Stel je werkt in een zeer specifieke niche. Je transporteert zeiljachten en motorjachten op
grote zeeschepen of containerschepen. Deze transporten heten deliveries. Het is onder
andere voor welgestelden, die graag hun schip bijvoorbeeld naar de Carribean willen laten
vervoeren omdat ze daar enkele weken willen cruisen. Het zou ook een reder kunnen zijn,
die dergelijke schepen verhuurd. Veel schepen worden gehuurd en zijn geen privé
eigendom.
Zeilschepen worden vaak verscheept in verband met zeilwedstrijden of regatta’s. Dat houdt
in dat ze in relatief korte tijd van A naar B moeten worden getransporteerd en in topconditie
moeten aankomen. Dan is een dergelijke delivery een uitkomst. Hoe kun je nu goed onder
de aandacht komen van je doelgroep? Een eenvoudige oplossing kan zijn regatta’s gaan
sponsoren. Dat kost veel geld. Aan de meeste regatta’s doen niet zo veel deelnemers mee en
hoe kom je nu prominent onder de aandacht? Dan moet je naast de sponsoring er nog veel
aan doen, dus weer veel geld uitgeven aan materiaal en mensen om er te zijn.
Een microsite zou een oplossing kunnen zijn: maak een wereldagenda van alle regatta’s die
er zijn. Zorg dat die compleet is, up to date en de uitslagen heeft van alle races. Deze site
wordt natuurlijk gesponsord door het bedoelde bedrijf. Links, banners, videofilmpjes, quizes:
Je creativiteit gaat met je aan de loop als je hier even goed over nadenkt.
Dit lijkt zeer specifiek, maar ik zal nog een voorbeeld geven om je gedachten te prikkelen.
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Een bedrijf kocht in de 'emerging markets' (Oost Europa) gronden aan. Daar moesten
vervolgens winkelcentra op verrijzen. Vaak was het een hectisch gebeuren. Nadat alle
vergunningen en goedkeuringen waren verkregen, moesten in korte tijd de financiële
middelen bij elkaar zijn.
We hadden bedacht dat de snelheid waarmee mensen op het prospectus moesten beslissen
en serieuze sommen geld moesten vrijmaken, zij goed ‘in de slappe was’ moeten zitten.
Deze mensen zullen van de geneugten van het leven houden: goede wijn, goede sigaren,
goede cognac en dergelijke. We hebben toen een specifieke microsite bedacht met diverse
van deze luxe goederen als onderdeel van het thema prospectus. De campagne eromheen
betrof voor een belangrijk deel Google Adwords. De advertenties hadden de strekking van:
Cohiba’s zijn heerlijk! U wilt vast graag genieten van een Cohiba. Wij delen ze uit.
Vervolgens kwam je op een specifieke landingspagina die de bezoeker helemaal in de
stemming bracht van het roken van een fantastische Cohiba sigaar. Om gratis 3 sigaren te
krijgen toegestuurd hoefde je alleen maar dit prospectus te beoordelen en daarna werden
de sigaren toegestuurd.
Natuurlijk zullen er een aantal mensen rechtstreeks naar de beoordeling zijn toegegaan,
maar er waren ook serieuze beoordelingen, sterker nog! Mensen namen inderdaad ook
contact op om in te tekenen op het project. Uiteindelijk waren niet voldoende middelen bij
elkaar gebracht om het project te laten starten, maar er was wel bewezen dat een aanpak
buiten de gebaande paden, wel degelijk werkt!
Het lijkt een omweg, maar is eigenlijk recht op doel, want je bent in beeld waar je doelgroep
is of zich mee bezighoudt.

Ga testen en meten!
Je hebt geen keuze, je zult moeten meten
Meten is weten. Die kreet is alom bekend. Toch zijn er veel mensen die niet graag in de
cijfers duiken. Dat zullen ze dan waarschijnlijk ook niet doen als het de financiën betreft,
schat ik zo in.
Ik ben zelf ook niet zo’n cijferaar, maar ik ben toch wel iedere maand weer benieuwd hoe
het onder de streep is afgelopen. Voor je websites is het ook noodzakelijk te meten, als je
wilt dat je website een belangrijke acquisiteur of zelfs je beste verkoper moet worden.
Ik heb al gezegd dat je goede doelstellingen moet hebben voor de site en dat je goede
meetpunten moet vaststellen. Als je weet welke kosten je hebt gemaakt, moet je kunnen
vaststellen wat de kosten per conversie zijn. Dergelijke gegevens heb je nodig. Anders wordt

© 2009 Tom Zoethout

67

www.internetmarketingsysteem.nl

Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper
Auteur: Tom Zoethout

het gokken of je tevreden kunt zijn of dat teveel kost of meer geld kost dan de
verkoopmethodes die je voorheen inzette.
Internet is absoluut. Alles is te meten. Als je kijkt naar de traditionele marketing en
traditionele consultants: zij kunnen op basis van hun expertise een voorspelling doen en een
inschatting maken van de resultaten. Na verloop van tijd kun je vaststellen wat de resultaten
zijn, maar het is vaak lastig aan te geven wat je zou moeten veranderen om het resultaat
verder te verbeteren.
Internetmarketeers kunnen eigenlijk geen gebakken lucht verkopen. Na korte tijd kom je er
vanzelf achter of hetgeen zij beloofden ook wordt waargemaakt!
Op het moment dat je resultaten bereikt en er verkopen of andere conversies worden
behaald, zal je enthousiasme toenemen krijg je meer focus op de cijfers.
We hebben klanten die 10 maanden geleden met een nieuwe website van ons live gingen en
iedere maand weer een groei aan bezoekers hebben van vaak meer dan 20% en op dit
moment met ongeveer 3.500 bezoekers per maand op de trend zitten van de markt bij een
vergelijkbare site. Maar deze site stijgt qua bezoekers door! Daar worden ze enthousiast van
en willen meer, want zij geloven nu ook dat er meer inzit!
Meten? Gebruik Google Analytics!
Hoe moet je nu eigenlijk meten? Er zijn vele analyseproducten op de markt. Sommige
daarvan krijg je aangeboden van het bedrijf waar jij je site host. Er zijn ook bijzonder
geavanceerde systemen die buitengewoon goed zijn als je diepgaand wilt analyseren. Dat is
zeker aan te raden voor de grote sites met vele tienduizenden en honderdduizenden
bezoekers.
Ik raad in ieder geval ook altijd Google Analytics aan. Google Analytics is het vroegere
Urchin. Dat was indertijd een fantastisch tool. Wij implementeerden het in het verleden al
bij veel van onze klanten. Op een gegeven moment heeft Google Urchin opgekocht en
verder doorontwikkeld tot het huidige platform Google Analytics.
Het is gratis en heel eenvoudig te implementeren in je websites. Indien je ook met Google
Adwords gaat werken, heb je grote voordelen van het gebruik van Google Analytics! Deze
twee zijn volledig geïntegreerd! Dus als je een campagne opzet in Adwords, kun je de directe
resultaten van de campagne en eventuele andere resultaten op je site meten!
Wat je ook moet weten is dat alle analysetools een bepaalde mate van onbetrouwbaarheid
hebben. Dus als ik één maand zou meten met verschillende tools op dezelfde website, heb ik
verschillende uitkomsten. Dat is op zich niet erg, want je meet maar met één tool in de
meeste gevallen en is de relatieve ontwikkeling van de cijfers gewoon goed bruikbaar.
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Maar omdat Google de belangrijkste zoekmachine is, Google Adwords het belangrijkste
advertentiemedium en Google Analytics daar volledig mee geïntegreerd is, heb je zo
betrouwbare resultaten!
Daarnaast zijn er nog wat interessante zaken: Je kunt bijvoorbeeld benchmarken (je
gegevens vergelijken met branchegenoten). Je moet dan wel jouw gegevens beschikbaar
stellen, maar dan krijg je van je branche, voor vergelijkbaar grote sites te zien hoe jij het doet
t.o.v. je concurrenten. Dus al geeft je internetmarketeer aan “het loopt lekker”, dan kun je
hier ook zelf zien hoe je staat ten opzicht van je collega’s in de branche.
Als laatste wil ik nog dit meegeven. Omdat Google Analytics zo veel gebruikt is, kun je overal
en altijd de hulp inroepen van een internetmarketeer om je te helpen Analytics goed in te
richten of je te helpen interpreteren van de gegevens en te adviseren bij het behalen van
betere resultaten.
Google Analytics dus…
Koppeling met Google Adwords
Zojuist ben ik al even ingegaan op de koppeling met Google Adwords. Zonder daar nu te diep
op in te gaan, zijn er wel een aantal belangrijke zaken om je gedachten over te laten gaan.
Een goed opgezette campagne kan in een maand leiden tot vele duizenden of zelfs
honderdduizenden vertoningen. Dat houdt in dat mensen op bepaalde zoektermen je
advertentie kúnnen hebben gezien. Als ze op je advertentie klikken, moet je afrekenen met
Google. Dat kan variëren van 3 cent tot wel enkele euro’s per klik. De verhouding tussen het
aantal clicks en het aantal vertoningen heet Click Through Rate (CTR).
Een CTR van enkele procenten is goed haalbaar. Je kunt je wel voorstellen, dat als je 100.000
vertoningen in een maand hebt en een Click Through Rate van 5%, je 5.000 clicks naar je site
hebt gehad. Bij een prijs van 5 cent per click is dat 250 euro per maand. En dat kan voor 1
campagne gelden. Als je enkele campagnes actief hebt, wil je natuurlijk wel weten wat het je
heeft opgeleverd. Dat wil je met een advertentie in een dagblad of magazine ook!
Nu kun je in Adwords exact aangeven hoe de conversie en het resultaat moet worden
gemeten. Dat kan een bedankpagina zijn, waar je bedankt voor het e-mailadres of de
verrichte aankoop. Je kunt zelfs een waarde toekennen aan elk type conversie. Dus
bijvoorbeeld een e-mailadres is 2 euro waard een inschrijving voor een nieuwsbrief is 1 euro
waard en een aankoop van product x is 100 euro waard. Je stelt dat zelf in. In Adwords is dan
af te lezen wat het rendement van je campagnes is.
In Google Analytics kun je vervolgens doeltrechters instellen. Dus het AIDA model kun je
tastbaar maken in de analytics! Je weet dus het percentage afvallers op ieder niveau van je
model.
© 2009 Tom Zoethout

69

www.internetmarketingsysteem.nl

Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper
Auteur: Tom Zoethout

Figuur 4 De AIDA stappen zijn in Google Analytics op te bouwen

A-B testen
Google Adwords biedt de mogelijkheid verschillende varianten van je advertentieteksten te
testen. Dat wordt ook wel A-B testen genoemd of Multi Variate Testing (MVT). De
verschillende advertentievarianten worden bijvoorbeeld in een gelijke verhouding getoond
bij zoekopdrachten in Google. Als de ene advertentie na verloop van tijd 2% conversie blijkt
te hebben en de andere variant 5%, dan kun je de variant van 2% verwijderen en een nieuwe
maken en vervolgens weer meten.

Figuur 5 A-B testen: 2 advertentieteksten in Google Adwords

Je kunt er zo dus achter komen wat beter aanslaat bij jouw doelgroep.
Maar je kunt nog meer! Je kunt met de advertentie de bezoekers laten landen op een
specifieke pagina op je website. Een landingspagina. Stel je hebt 2 x dezelfde advertentie
maar 2 verschillende landingspagina’s dan kun je dus ook testen welke landingspagina het
beste resultaat heeft.

© 2009 Tom Zoethout

70

www.internetmarketingsysteem.nl

Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper
Auteur: Tom Zoethout

Dus met 2 verschillende advertentieteksten en 2 verschillende landingspagina’s kan ik al
uitgebreid analyseren! Je kunt je voorstellen dat het verstandig is hier iemand
verantwoordelijk voor te maken hier iedere week, maar minimaal iedere maand serieus
aandacht aan te schenken en aan te passen waar nodig!
Stel je hebt een fysieke winkel, dan doe je de hele dag niets anders! Je denkt na over waar je
de aanbiedingen neerzet. Wat je op de posters zet. Moet je voor mensen die in de winkel
zijn andere posters gebruiken dan tegen de gevel of etalageruit? Dit is fysiek in de winkel,
maar komt uiteindelijk op hetzelfde neer.

Voorbeelden van implementaties
Aida en de zoekmachines
Als je een zoekopdracht ingeeft in Google, bijvoorbeeld ‘meer online klanten’ is dit één van
de gevonden resultaten:

Figuur 6 Zoekresultaat in Google bij 'meer online klanten'

Uit onderzoek is vastgesteld dat meer dan 60% van alle zoekmachinegebruikers op basis van
de titel en de omschrijving, zoals je hierboven ziet, kiest waarop te klikken!
De zoekopdracht is de omschrijving van de behoefte van de zoeker. Op het moment dat
Google de zoekresultaten presenteert, is het eerste wat je zoeker wil zien: “herken ik in de
titel iets uit mijn zoekterm?”. Als dat in de titel staat (de blauwe regel), zal eerder het oog
ook vallen op de tekst die daaronder staat.
Wat je in dit voorbeeld ziet is al redelijk wervend. Nog niet helemaal AIDA, maar dat leg ik zo
uit aan de hand van een advertentietekst.
Er staat dat ik tips krijg om succesvol te groeien. Dat is precies wat ik wilde. Dit is de
Attention uit AIDA en ook al een stukje Interest, omdat er staat dat ik tips krijg. Ik lees in de
omschrijving dat ik iets ga ontdekken. Dat maakt het spannend! En er is nog eenvoudig een
strategische groei te realiseren. Dat wil ik ook wel! Desire is daarmee bij mij ook ontstaan!
De kans dat ik ga klikken naar deze pagina, als gevolg van de zoekopdracht ‘meer online
klanten’ is groot! Je ziet dat het uiterst belangrijk is veel aandacht te besteden aan je titels
en omschrijvingen van je pagina’s!
Dit geldt ook en in sterkere mate voor je advertentieteksten in Google Adwords. Want nu
moet je zelfs gaan betalen voor iedere klik.
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Bij dezelfde zoekopdracht zou de advertentietekst er als volgt uit kunnen zien:

Figuur 7 Een advertentietekst waarop AIDA is toegepast

De titel is exact waar ik op zocht! De vraag daaronder kan ik alleen maar met ‘ja’
beantwoorden. Gratis tips, zijn van harte welkom! Je klikt en kunt het e-book downloaden
op de landingspagina:

Figuur 8 De click in de advertentie naar de landingspagina

Omdat een advertentie in Google Adwords in ongeveer 15 minuten al zichtbaar is, kun je bij
wijze van 1 of 2 dagen al inzicht krijgen, wat voor je pagina’s de beste titels en
omschrijvingen zijn. Benut deze mogelijkheden. Je zult zien hoe snel je de AIDA methode in
de vingers krijgt en inzicht krijgt hoe mensen erop reageren. Succes verzekert!
Zoekmachines en de ‘longtail’
De ‘longtail’, wat houdt dat nu eigenlijk in? In bijvoorbeeld boekwinkels, zie je naast de goed
lopende boeken ook altijd wel ergens zo’n hoek met oudere of niet courante boeken. Die
mogen natuurlijk geen schapruimte bezetten waar je wel behoorlijke verkopen mee kunt
realiseren.
Het internet is bij uitstek een medium waar je dergelijke boeken en diverse andere
producten uitstekend kunt verkopen! Voor alles is een markt, alleen als het niches zijn of
waar een hele beperkte doelgroep voor is, zijn de aantallen klein. Maar voor alles is een
markt. Als jij je product of dienst internationaal aanbiedt kan het totale volume nog
behoorlijk zijn ook!
Kort samengevat heeft de longtail grafisch weergegeven een kop en een lange staart, zoals
in onderstaande figuur.
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In de kop zitten de veelgezochte boektitels of schrijvers en in de longtail zitten de minder
bekende schrijvers of onderwerpen waar minder interesse voor is. Stel je hebt 10.000
boektitels, dan zitten er misschien 1.000 in de kop en 9.000 in de longtail. Het cumulatieve
volume van de longtail boeken kan na verloop van tijd wel net zo groot zijn als de titels in de
kop!

Figuur 9 De longtail

Nu weer even naar Google Analytics. Vanaf het moment dat je Google Analytics hebt
geïmplementeerd, kun je over een lange periode kijken op welke zoektermen bezoekers
naar je site zijn gekomen. Ook daar heb je een top 100 die in de kop horen, maar misschien
wel enkele duizenden die de longtail vormen. Misschien zijn er wel bij waar je maar een keer
een bezoeker op hebt mogen ontvangen. Uit deze longtail kun je een strategie bepalen op
welke termen je graag meer bezoekers had willen hebben. Optimaliseer dan een of meer
pagina’s op die termen en zorg voor een goed AIDA-proces!
Op de volgende pagina zie je een concreet voorbeeld van de longtail van een website,
waarbij de laatste 6 maanden zijn gebruikt.
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Figuur 10 De longtail, beschikbaar in Google Analytics

AIDA en de longtail
De longtail en AIDA zijn in de volgende figuur inzichtelijk gemaakt.

Figuur 11 In één figuur: de longtail en AIDA

Neem de term ‘hypotheek’. Iemand die dat als zoekopdracht ingeeft, daarvan is eigenlijk nog
niets bekend over zijn de behoefte. Het aantal zoekopdrachten voor deze term is hoog, maar
de conversie op de website na doorklikken, is laag.
Iemand die zoekt op ‘spaarhypotheek’. Dat is iemand die heeft al iets geleerd en zoekt al
specifieker. Het aantal varianten op de term hypotheek is vele malen groter.
© 2009 Tom Zoethout

74

www.internetmarketingsysteem.nl

Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper
Auteur: Tom Zoethout

Spaarhypotheek is er een van. Het aantal woorden in de zoekterm neemt ook toe.
Bijvoorbeeld ‘kortlopende spaarhypotheek’ en zo kun je nog honderden varianten
bedenken. Het zoekvolume neemt per zoekterm af t.o.v. het woord ‘hypotheek’. De kans op
conversie is nog steeds klein, maar neemt toe t.o.v. de algemene term ‘hypotheek’.
Zoekt iemand op ‘aanbieding online spaarhypotheek’, dan is de kans aanzienlijk toegenomen
dat hier een conversie uitkomt. Het aantal varianten zoektermen neemt sterk toe en het
zoekvolume op die termen neemt sterk af.
Iemand die zoekt op ‘ik wil online een spaarhypotheek aanvragen’, is zeer specifiek en heeft
daarmee een hoge conversiekans. De varianten in zoektermen zijn bijna onbegrensd en het
zoekvolume is zeer laag.
Longtail is where the money is
Als jij je longtail kent, ga je meer begrijpen van je doelgroep. Als je begint aan een nieuwe
website, ga je proberen je maximaal te verplaatsen in je doelgroep. Toch is dat vaak gekleurd
en onvoldoende objectief. Kijk je naar de resultaten van zoektermen uit de analyse, dan heb
je een betrouwbaarder beeld. Enige uitzondering hierop is, dat termen die niet op je website
voorkomen, je daar ook geen bezoekers op hebt ontvangen.
Maar je zult zien dat er diverse zoektermen zijn, waar je verbaasd over bent dat deze
hebben geleid tot bezoekers naar je website!
Als je gaat adverteren in Google op dergelijke termen zul je zien dat de prijzen voor de clicks
heel laag liggen maar dat ook de zoekvolumes en aantallen bezoekers laag zijn. Maar de
bezoekers die komen, hebben een hogere kans op conversie. Zo komt het dat verschillende
bedrijven zeer uitgebreide campagnes hebben met vele honderden keywords (zoektermen)
waarop de advertenties vertoond worden.
Enkele jaren geleden, toen de zoekmachines in opkomst waren en het aantal gevonden
pagina’s nog niet zo groot was, werd veelal gezocht op 1 zoekwoord. Tegenwoordig gebruikt
men gemiddeld meer dan één zoekwoord per zoekopdracht. Dit gemiddelde verschuift naar
2,5. Maak daar gebruik van in de formulering van je advertenties, de omschrijving van je
pagina’s, maar ook in de teksten op je pagina’s.
Enkele voorbeelden
Golfartikelen
Golfartikelen worden veelvuldig gekocht op het internet. Vaak wordt eerst gezocht op het
internet naar bepaalde producten. Vervolgens wordt gepast en geoefend in de golfshop en
daarna wordt op het internet gezocht naar en besteld bij een goedkope leverancier.
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Figuur 12 De longtail voor golfartikelen

Als we weer kijken naar AIDA, dan zit in de kop de term ‘Golfartikelen’.
Specifieker zijn de verschillende categorieën producten die worden verkocht, van golfclubs
tot golftassen en golfparaplu’s.
Binnen de golfclubs zijn er stokken en sets voor beginners en voor gevorderden.
Voor gevorderden zijn specifieke ‘lob wedges’ met een ‘loft van 58 tot 62 graden’. Dan moet
je al echt weten waar het over gaat. Misschien wil deze potentiële koper dan ook nog
speciaal een van het merk ‘Ping’ en misschien ook nog uit een specifieke serie. Hier is
duidelijk sprake van een longtail zoekopdracht.
Vakantie
‘Vakantie’ is een term in de kop. ‘Autovakantie’ of ‘zonvakantie’ is al een stap specifieker.
Een ‘autovakantie naar Italië’ of een ‘zonvakantie naar Spanje’ geeft aan dat de zoeker al een
beter omlijnt doel heeft voor zijn vakantie. Als hij zoekt op ‘autovakantie Gardameer’, dan
kun je het beste met de concrete aanbiedingen komen, want deze persoon zou wel eens in
de buying mood kunnen zijn!
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Figuur 13 De longtail voor vakanties

Baby namen
Een bedrijf in de VS verkoopt babyartikelen. In de site was ook een onderdeel gericht op
babynamen.
Het bleek dat de sectie babynamen een hogere conversie bereikte dan via de homepage en
vervolgens de aanbiedingen om bezoekers naar de webshop te leiden.
Zij hebben toen A-B testing toegepast op het babynamen gedeelte van de site, om te kijken
hoe ze hier betere resultaten mee konden behalen. De pogingen om de bezoekers op de
babynamen pagina naar de webshop te leiden waren kansloos! Toen is de doelstelling
verlegd naar het verzamelen van e-mail adressen en in e-mails de aanbiedingen te doen. Zij
vragen op de babynamenpagina naar de vermoedelijke geboortedatum van het kind en
bieden een nieuwsbrief aan en aanbiedingen, coupons en dergelijke.
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De voorbeelden van de varianten:
De originele pagina:

De winnende pagina (conversie +67%!):

De onverwachte verliezer (conversie -2%):

Figuur 14 Drie varianten 'A-B testing'

Het aanbieden van de top-babynamen had hier het effect dat mensen waarschijnlijk op zoek
waren naar exact die informatie en ze bevredigd de pagina direct weer verlieten.
Bij de winnaar kun je zien dat vaak ‘Minder is beter’ opgaat. In dit voorbeeld is er maar één
doel: geef je e-mailadres door. Je doet mee of niet.

© 2009 Tom Zoethout

78

www.internetmarketingsysteem.nl

Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper
Auteur: Tom Zoethout

5. Zó maak je een goede website
Wat is er met je bezoekers aan de hand?
Ze zoeken zó!
 98% van de internetgebruikers zoekt op het internet via de zoekmachines.
 81% vindt zoeken via de zoekmachines de beste manier om informatie te vinden.
 68% van potentiële kopers maken via de zoekmachines kennis met nieuwe
aanbieders of leveranciers.
 85% van de consumenten beschouwt een merk in de topposities van de zoekmachine
als een Topmerk of product.
 90% van de zoekmachinegebruikers zoekt niet verder dan in de eerste 30 resultaten.
Het was natuurlijk bekend dat hoog staan in de zoekmachines van belang is voor het trekken
van verkeer, maar mensen maken dus ook kennis met nieuwe producten en leveranciers!
Dat is precies wat ik heb trachten uit te leggen met het POKA model in hoofdstuk 2.
Hieronder zie je een zogenaamde heat map. Deze geeft aan waar mensen naar kijken, als zij
een zoekopdracht hebben uitgevoerd in Google. Je ziet linksboven de gouden driehoek.
Rood geeft aan waar de meeste ogen naar gekeken hebben. Als je daar staat met je
webpagina, maak je de grootste kans op doorklikken. Je ziet aan de rechterkant, waar de
Google Adwords staan dat naar de eerste advertenties wordt gekeken.
Er wordt overigens steeds meer geklikt op advertenties. Voorheen waren mensen er niet zo
van gediend, maar men is er aan gewend geraakt. Nu gaat ongeveer 25% van de clicks naar
de advertenties in Google.
De rode streep in het midden geeft aan dat alles onder die lijn pas zichtbaar wordt na
scrollen.

Figuur 15 Heatmap van Google
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Ze scrollen niet…
Bezoekers scrollen niet, zeker niet op een homepage, tenzij je de pagina slim hebt
opgebouwd. In 2 seconden moet de aandacht zijn getrokken, dus het belangrijkste van een
pagina moet eerst komen. Let ook op de bovenkant van je website. Als je veel ruimte
verbruikt voor een mooi plaatje, dan verlies je veel van de attentiekracht.
Mensen komen in eerste instantie niet voor het mooie plaatje maar voor goede informatie.
Geef wat je bezoeker wenst dan dus eerst. Hoe kun je ze toch aan het scrollen brengen?
Door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat een kop van het volgende tekstblokje wel al in beeld
is.

Figuur 16 Voor de scroll lijn al iets laten zien wat na de scroll komt

Maar een andere, veelgebruikte methode is: maak gebruik van ankers (anchors) dat zijn in
feite interne links, maar dan op de pagina zelf. Dus je klikt op die link en je springt naar een
plek lager in de pagina.
Wanneer mensen wel bereid zijn te scrollen? Als zij een specifieke zoekopdracht hebben
ingegeven in Google en ze het idee hebben dat hun probleem wordt herkend. Dan heb je
meer vertrouwen gewonnen en interesse gewekt, zodat de kans dat de bezoeker graag
verder wil onderzoeken of je inderdaad de juiste partij bent.
Ze lezen niet…
Voor veel mensen is het lezen vanaf een beeldscherm lastig. Vroeger werden e-mails zelfs
uitgeprint. Dat is wel drastisch afgenomen, maar toch blijft het moeilijk voor veel mensen
om aandachtig te lezen vanaf een beeldscherm. Je helpt bezoekers op je webpagina door de
informatie in een heldere lay-out aan te bieden.
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Grote letters of misschien wel extra regelafstand helpt de leesbaarheid te vergroten. Werk
met duidelijke koppen. Zorg ook dat de koppen de lading dekken. In de Telegraaf komt het
vaak voor dat de kop van het artikel matcht met de eerste en tweede alinea, maar daarna
wordt het vaak een ander verhaal…
Als je werkt met beeldmateriaal, zorg dan dat het relevant is en toegevoegde waarde heeft.
2 handenschuddende mensen, waarmee je klantvriendelijkheid probeert te ondersteunen
heeft een negatief effect! Zeker als het van die ‘gelikte’ stockfoto’s zijn van Amerikaanse
fotosites.
Het kan helpen er dan foto’s voor te gebruiken met eigen medewerkers erop, maar houdt er
rekening mee dat de bezoeker jouw bedrijf waarschijnlijk nog niet kent. Dan zou een korte
testimonal en een foto van je klant meer effect kunnen hebben.
Ze onthouden weinig…
Mensen lezen niet een hele pagina maar scannen. Als ze vervolgens hebben doorgeklikt naar
de volgende pagina, moet je er dus rekening mee houden, dat ze niet echt weten wat er op
de vorige pagina aan informatie stond. Als je in de tekst er wel vanuit gaat, door te schrijven
‘zoals op de vorige pagina is uitgelegd…’, dan loop je het risico dat ze niet meer terugkeren
naar die pagina en mogelijk nu het verhaal niet meer kunnen volgen.
Deze mensen hadden in ieder geval nog de kans gehad je eerdere toelichting te lezen. Maar
mensen die rechtstreeks vanuit de zoekmachine op deze pagina zijn geland hebben geen
notie. En met geen notie bedoel ik het ook zo extreem. Ze kennen je organisatie niet,
mogelijk je product of dienst ook nog niet. Zijn nog argwanend en hebben geen idee wat
precies de bedoeling is op deze pagina of site.
Ik kan me nog een zoekopdracht van mijn vader herinneren, die wilde weten of Nancy, de
plaats in Frankrijk, naast de smerige industrie ook nog een ander gezicht heeft. Hij zocht dus
op ‘Nancy’. Een van de zoekresultaten gaf in de beschrijving aan dat er bijzondere beelden
van Nancy zouden worden getoond. Niet eraan gedacht dat Nancy ook een meisjesnaam is…
Op het moment dat iemand dus op je webpagina is geland, moet je ervoor zorgen dat alles
wat nodig is om de bezoeker het gevoel te geven op het juiste adres te zijn, aan te bieden.
Allereerst goede content, aansluitend bij de zoekvraag. Probeer verder vanuit de positie van
de bezoeker naar je pagina te kijken: wat heeft hij nu nodig en wat wil ik ermee bereiken?
Als een landingspagina alleen de doelstelling heeft bezoekers naar je site te halen en ze van
daaruit direct naar de juiste vervolgpagina te leiden, is dat uitstekend. Als je op deze pagina
direct wilt overgaan tot conversie is dat evengoed uitstekend. Als het maar duidelijk is voor
de bezoeker.
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Figuur 17 Landingspagina voor Antaris sloep en Antaris sloepen

Als je iedere pagina beschouwd vanuit de situatie dat er mensen landen en voor het eerst
met de site kennis maken, zal het niet gebeuren dat zij zich dom zullen voelen, omdat ervan
wordt uitgegaan dat de informatie op de vorige pagina als bekend wordt verondersteld.
De ‘magische F’
Bij alle westerse talen wordt van links naar rechts gelezen en van boven naar beneden. Dus
de logische lijn is van links boven naar rechts onder. Mensen lezen niet maar scannen, heb ik
zojuist gezegd. Er zijn dan diverse belangrijke plaatsen op een pagina te onderscheiden.
Onderzoek heeft aangetoond dat het de ‘magische F’ is. Dat houdt in dat je hier de A1locaties van je pagina’s hebt gedefinieerd.
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Figuur 18 Heatmap van een pagina met de 'magische F'

Het is essentieel daar goed gebruik van te maken, omdat je dan de kans op actie en
conversie vergroot. De navigatie staat vaak in een van de benen van de F. Je kunt er ook voor
kiezen deze iets lager te zetten om daarmee de benen van de F dikker te maken. Dit luistert
wel heel nauw en vereist mogelijk enig testwerk. De ‘open’ vlakken in de F kunnen worden
ingevuld met elementen die maken dat daar ook het oog op gaat vallen!
Het meest eenvoudige is om daar beeldmateriaal te zetten. Als je daar gebruik van maakt,
zorg dan wel dat het nuttig beeldmateriaal is. Ook het gebruik van multi media (video) is
zeer geschikt voor deze gebieden. Maar pas dan wel op: zorg ervoor dat in de
videoboodschap datgene wat op die pagina staat aan de orde komt. Je loopt het risico dat de
bezoeker van die pagina zich alleen nog maar richt op de video.

De opbouw van je website
Zijn er nog pagina’s zonder doel? Weg ermee!
Laten we ervan uitgaan dat iedere website is gebouwd met een doel. Vervolgens is het
essentieel dat iedere pagina op de website ondersteunt dat doel te bereiken. Zijn er toch
nog pagina’s te vinden die eigenlijk geen doel hebben of het doel niet ondersteunen? Haal ze
dan weg of wijzig ze zodat ze wel onderdeel uit maken van het doelgerichte proces.
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Mijn stelling is dat pagina’s die geen onderdeel uitmaken van het proces om het doel te
bereiken, onderdeel zijn van het probleem. Met andere woorden, dat zijn potentiële
vertrekpagina’s voor bezoekers, als zij op deze pagina’s terecht komen.
Blijf gericht op je doelstellingen met de website. Dat leidt tot een meer puntige en krachtige
website. Bezoekers op de site hebben sneller door of ze bij jou aan het juiste adres zijn of
niet.
Als je op zoek bent naar een nieuw paar schoenen en je hebt maar één paar. De hak is eraf
en er zit een groot gat in onder de bal van je voet, dan wil dat nog niet zeggen dat wanneer
je de schoenwinkel binnenloopt met een grote behoefte nieuwe schoenen te kopen dat je
per se in die winkel gaat kopen. Met andere woorden: je hebt veel bezoekers nodig om de
gewenste resultaten te realiseren, ook al behoren alle bezoekers tot je doelgroep.
Heeft je site een heldere structuur?
Is je site overzichtelijk en begrijpelijk qua opbouw? Ook al heb je bepaalde producten of
diensten die je een eigen merknaam hebt gegeven, ga er vanuit dat de bezoeker dat op dit
moment nog niet weet. Je loopt het risico dat er niet een knop met zo’n naam in het menu
wordt geklikt, omdat het je bezoeker niets zegt.
Als je kijkt in de analytics van verschillende sites, dan doe je het goed als een bezoeker
gemiddeld 3 tot 4 pagina’s bezoekt. Doe er dan alles aan om ervoor te zorgen dat het de
juiste pagina’s zijn! Als hij 2 keer verkeerd ‘gokt’ omdat niet duidelijk was wat zich achter de
knop bevindt, wordt het waarschijnlijk ‘exit’.
Zorg voor logisch beeldmatriaal en kleuren. Heb je een grote site, maak duidelijk wanneer de
bezoeker naar een andere sectie gaat door een andere uitstraling bijvoorbeeld.
Als je de site goed hebt opgebouwd met de AIDA methode, dan heb je waarschijnlijk enkele
'revolving door'-pagina's gemaakt. De pagina’s waar je de bezoeker die nog niet bereid is
naar de volgende stap in je AIDA proces te gaan, extra informatie geeft. Deze pagina’s
hoeven niet in het menu te zitten. Die hoeven niet de menustructuur van je site te belasten
en daarmee onoverzichtelijkheid in de hand te werken. Datzelfde kan ook gelden voor
landingspagina’s.
Stel er zijn 3 hoofdargumenten voor je bezoeker om te kiezen voor jouw oplossing, dan heb
je in principe 3 landingspagina’s, die uiteindelijk bij hetzelfde product uitkomen. Deze drie
wil je waarschijnlijk niet in het menu. De pagina waar je alle argumenten bij elkaar hebt
staan, juist wel. Dus 4 pagina’s leiden dan naar de productpagina en maar één staat in je
menu.
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Houdt je bezoeker ook het overzicht?
Zorg dat je bezoeker het overzicht behoudt. Het hoofddoel van de pagina en de vervolgklik
moeten prominent zijn en centraal staan. Andere zaken kunnen afleiden.
De tekst moet goed zijn opgebouwd. Maar wat belangrijk is, Google heeft ongeveer 200
woorden nodig als het gaat om een optimale indexering van de inhoud van de pagina. Maar
200 woorden op een webpagina is vaak al aan de omvangrijke kant! Deze paragraaf
bijvoorbeeld, heeft al 264 woorden. Als je dit dus goed opgebouwd op een pagina zet, houdt
dat in dat er gescrold moet worden. Dus je zult af en toe het compromis moeten sluiten en
iets minder dan gewenst aan Google geven. Dat hangt sterk af van de mate van concurrentie
op die zoekterm en de kwaliteit van de pagina’s van de concurrentie.
Als je denkt dat de website goed in elkaar zit, dan is het aan te raden anderen naar je
website te laten kijken. Bedrijven kunnen een zogenaamd 'Expert review' uitvoeren. Dat
houdt in dat je aangeeft wie je doelgroep is en waar zij naar op zoek zijn. Daarnaast geef je
aan welke doelstellingen je wilt realiseren. Dan wordt er een klein panel aan het werk gezet
om als je doelgroep de site te gaan gebruiken. Er wordt in principe op verschillende plaatsen
in de site ‘geland’ en van daaruit doorgeklikt.
We komen nogal eens tegen dat de doelgroep goed gedefinieerd is, maar iemand anders de
feitelijke acties neemt of bestellingen plaatst op de website. Daardoor kan het taalgebruik
en de voorlichting alsnog niet aansluiten bij de bezoeker van de site. Wees hierop bedacht.
Internet heeft geen handleiding…
Als eerder gezegd: het internet heeft geen handleiding. En dat is ook niet nodig. In de loop
der jaren zijn er enkele ongeschreven wetten ontstaan waar de meeste sites zich aan
houden.
Overigens is er een instituut dat uitgebreid advies geeft op hun website over wat je beter
wel en niet kunt doen als je wilt dat je site toegankelijk is voor zoveel mogelijk bezoekers.
www.w3.org.
Als je webbouwer met creatieve ideeën komt voor de navigatie met iconen en dergelijke,
moet je opletten! Mensen gaan niet zonder uitnodiging zo maar overal met hun muis
overheen om te ontdekken waar nog knopjes zitten en dergelijke. Je kunt het beste uitgaan
van een navigatie aan de bovenzijde van de pagina en/of navigatie links. We lezen van links
naar rechts, dus dat wordt altijd als eerste gezien.
Zorg ook voor navigatie aan de onderkant van de pagina. Als de pagina lang is en er moet
gescrold worden, dan hoeft de bezoeker niet altijd eerst naar boven te scrollen.
Overigens als het een echte verkooppagina is, dan is het niet nodig dat onderaan nog
navigatie staat.
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Het is verstandig de navigatie door de hele site op eenzelfde wijze te gebruiken. Als de
bezoeker het begrepen heeft, dan navigeert hij probleemloos door de hele site.
Mijn stelling is: wees behoudend in de opbouw maar creatief in de inhoud en het aanbod.
Heb je ‘servicegerichte functies’ op je site?
Maak het bezoekers op je website zo eenvoudig mogelijk! Het is van belang dat je een aantal
elementaire ‘service producten’ aanbiedt op de site, die het gemak dient van de bezoeker op
je site. Je voorkomt dat de bezoeker onverrichter zake je site weer verlaat aanzienlijk. Zorg in
ieder geval voor een zoekfunctie op je site. Tegenwoordig zijn er ook al zoekfuncties
beschikbaar (afhankelijk van de techniek van je website) die in staat zijn zelfs je documenten
te lezen! Dus een woord dat terug te vinden is in een pfd-bestand of PowerPoint presentatie
wordt getoond in de zoekresultaten. Overigens Google heeft ook software beschikbaar die je
op je website kunt implementeren om zo diep te kunnen zoeken.
Zorg voor een overzichtelijke sitemap. Het is mooi als je Content Management Systeem de
mogelijkheid heeft aan te geven of je een pagina wel of niet in de sitemap wilt laten
weergeven.
De sitemap moet vanaf iedere pagina in de site kunnen worden geopend. Vaak zit de
sitemap in de navigatie onderaan de pagina (footer navigatie genoemd).
Een breadcrumb, een broodkruimelpad, help de bezoeker te begrijpen waar hij zich bevindt
in je site. Dit pad laat bijvoorbeeld: Home>Diensten>Coaching>Persoonlijke coaching.

Figuur 19 Een zogenaamde breadcrumb: je ziet waar je bent in de site

Verder is het praktisch als het hoofdmenu kan uitklappen als je er op klikt of met de muis
overheen gaat. Dat geeft de bezoeker snel inzicht in waar hij naartoe kan.
In de footer navigatie is het verstandig een link naar de algemene voorwaarden te zetten en
naar de disclaimer en privacy policy. In de disclaimer dek jij je in voor onjuistheden op de
site. Met de privacy policy geef je aan hoe je omgaat met persoonlijke gegevens, die
bezoekers mogelijk gaan achterlaten op je website.

© 2009 Tom Zoethout

86

www.internetmarketingsysteem.nl

Zo Wordt Je Website Je Beste Verkoper
Auteur: Tom Zoethout

De opbouw van je webpagina
Case: ‘Pijn aan je been’
De case ‘Pijn aan je been’ is een metafoor die ik heel vaak gebruik in seminars, workshops en
trainingen.
Op een dag gingen wij samen voetballen. Op een gegeven moment geef je mij een schop
tegen mijn knie en helaas moeten we de wedstrijd staken. Na anderhalve week is mijn knie
nog steeds pijnlijk en kan ik mijn been niet goed strekken. Ik besluit naar de huisarts te gaan.
Hij bekijkt de knie, draait, klopt en voelt. Ik krijg een verwijskaart mee om in het ziekenhuis
een specialist ernaar te laten kijken. Ik kom niet zo vaak in een ziekenhuis, dus het is altijd
weer even zoeken. Enfin, ik kom het ziekenhuis binnen en ik zie de balie. Ik laat daar mijn
verwijskaart zien van de dokter. De man geeft aan dat ik linksaf moet en de derde gang links,
naar poli 65.
Ik strompel de gang af en ga de derde gang links. Echter, ik kijk een donkere gang in met
dichte deuren. Ik loop de gang niet in, maar check of ik wel goed zit. Er staat wel dat dit poli
60 tot en met 68 is, maar toch.
Ik schuifel terug naar de hoofdbalie, maar ik bleek toch goed te zijn gelopen…
Zo is het in een ziekenhuis dus niét geregeld. Als je naar die poli gaat, dan zie een duidelijk
verlichte gang en boven poli 65 zie je een groot bord met de tekst ‘Hier melden’. Als er
niemand zou zitten, dan brengt de bel op de balie uitkomst. Die kun je niet missen, want er
staat bij ‘Hier bellen’.
De moraal van dit verhaal is, dat als de bezoeker op een webpagina en daar niet bekend is,
dus niet weet wat te doen, je zult moeten helpen. In het ziekenhuis waren de berichten ‘Hier
melden’ en ‘Hier bellen’ de Call To Actions! Op iedere pagina, en ik bedoel dus ook echt
iedere pagina, moet minimaal 1 Call To Action staan.
Je moet je bezoeker aan de hand meenemen naar de volgende stap. Doe je het niet, dan is
het op initiatief van de bezoeker zelf, of hij wel of niet op zoek gaat op je website. Als je
onderaan een stuk tekst de logische vervolgstap aangeeft, is de kans groot dat je bezoeker
op de juiste plaats terecht komt en de handeling doet die jij wilt.
Dus geen Call To Action op een pagina is een grotere kans op vertrek van bezoekers van je
website.
Wat moet op je webpagina staan?
Het belangrijkste is en blijft de content, de tekst. Die moet naadloos aansluiten bij de
zoektermen die je bezoeker heeft gebruikt. Je hebt daardoor een idee van de behoefte die je
bezoeker zou kunnen hebben. Sluit daar dus bij aan. Je kunt werken met opsommingen,
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waarbij je bepaalde vragen stelt, waar de lezer voor zichzelf een antwoord op geeft. 3 x ‘ja’
betekent dat de kans groot is dat hij doorgaat naar het volgende level.
Zorg dat je op iedere pagina toegevoegde waarde aanbiedt. Toegevoegde waarde in ogen
van de klant! Let op: zaken die in jouw ogen weinig toegevoegde waarde inhouden, kunnen
voor je potentiële klant van groot nut zijn! Checklists zijn daar een uitstekend voorbeeld van.
Alleen al de tijdwinst voor je potentiële klant dat hij niet meer hoeft na te denken over
welke zaken hij niet mag vergeten of overslaan. Hij kan zich volledig richten op het afwerken
van de lijst!
Ook moet je er altijd voor zorgen dat je iets aanbiedt aan de sceptici. Dat kan een 'revolving
door' zijn, maar dat zou ook op de pagina zelf al kunnen worden opgelost door een klant aan
het woord te laten, kwaliteitslabels en logo’s te plaatsen. Of het aantal tevreden klanten, de
prijzen en dergelijke.
Bedenk bij al die pagina’s dan ook wat de aanleiding zou kunnen zijn voor je bezoeker om
niet of nog niet verder te willen in je proces. Je kunt dit negeren, maar dan loop je het risico
conversies mis te lopen.
En dan moet er natuurlijk de Call To Action op de pagina staan. Op iedere pagina.
Salespagina à la AIDA
Een salespagina is een pagina waar alles op staat wat de bezoeker nodig heeft om een
beslissing te nemen: wel of niet kopen, wel of niet bestellen, wel of niet inschrijven.
Salespagina’s zijn overgewaaid uit de VS. Salespagina’s zijn vaak niet mooi. Ze hebben bijna
geen lay-out en nauwelijks een fraaie opmaak. Ze zijn vaak lang en zijn niet aantrekkelijk.
Maar ze werken wel! Goede salespagina’s hebben een hoge conversie en niet alleen in de
VS. Ook in Nederland. Je ziet ze nog niet zo veel, maar het is zeker iets dat je voor je bedrijf
moet uittesten welke resultaten je ermee kunt bereiken.
Een salespagina heeft alle stappen van AIDA geïntegreerd op één pagina staan. Op de pagina
wordt maximaal gebruik gemaakt van headings en opsommingen. Enerzijds zullen de
zoekmachines hier gebruik van maken om de pagina goed te indexeren, maar de headings
helpen ook goed mee met de leesbaarheid van de pagina zelf. Ik moet eigenlijk zeggen de
‘scanbaarheid’. Want als je door een dergelijke salespagina heen scrollt heb je al een heel
goed beeld waar het eigenlijk over gaat en waar ze heen willen met deze pagina en wat er
van je wordt verwacht.
Op de strategische plekken staan de Call To Actions (CTA) om te kopen of in te schrijven.
Waar nodig staat beeldmateriaal. Dat is altijd ondersteunend. Als het een informatieproduct
is, wordt een plaatje getoond van het product. Is het een fysiek product, dan wordt dat
getoond. Steeds vaker zie je ook de ondersteuning met korte video’s.
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Testimonials maken vaak onderdeel uit van een salespagina.
Hieronder zie je een voorbeeld van het eerste deel van een salespagina. Daarnaast zie je
verkleind de werkelijke lengte van de pagina.

Figuur 20 Een salespagina: een detail en de volledige pagina verkleind weergegeven

Hoe richt jij je webpagina in?
Even weer terug naar een normale webpagina. De lay-out van de pagina is voor een
belangrijk deel vastgelegd in een vast stramien. Dat wordt vaak een template genoemd. Het
is verstandig dat de bovenkant van de pagina niet te veel ruimte kost aan beeldmateriaal
wat niet direct bijdraagt aan het resultaat van de pagina zelf. Dan komt het blok waar je
tekst in kunt plaatsen. Dat begint met een duidelijke kop waar de pagina over gaat, wat het
doel is van de pagina. In de eerste alinea moet de bezoeker gegrepen worden. De unieke
koop argumenten (UBR=Unique Buying Reason) moeten zichtbaar zijn. Als het mogelijk is
een plaatje van je product of dienst. Bij diensten werken grafieken of eenvoudige illustraties
(modellen) heel erg goed.
Maak gebruik van opsommingen met bullets. Dat geeft de bezoeker overzicht.
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Zet vóór de scroll-lijn al een eerste CTA. Als de pagina langer is dan het beeldscherm toont,
zorg er dan voor dat bij gangbare beeldschermen (dat is nu nog 768 pixels hoog) en
gangbare browsers, de volgende kop al zichtbaar is.
De CTA’s moeten altijd staan op een plaats met een tekst die de bezoeker op die pagina als
logisch ervaart. Je kunt dezelfde CTA herhalen op een pagina, eventueel met een andere
tekst in de knop. Je kunt ook tekstknoppen en ontworpen knoppen afwisselen.
Een compacte productpagina, waarbij naast bullets, voornamelijk video’s ter ondersteuning
zijn ingezet:

Figuur 21 Een productpagina met duidelijke CTA's en diverse video's

Effectieve webwinkels
Ik ben in dit boek nauwelijks ingegaan op webwinkels. De reden hiervoor is, dat een
webwinkel primair is ontworpen om te verkopen. Toch wil ik in deze paragraaf bij een aantal
belangrijke aspecten stilstaan. Er zijn verschillende soorten webwinkels te koop of te huur.
Wat in ieder geval essentieel is om zo veel mogelijk bezoekers te kunnen trekken naar de
website, doordat deze goed gevonden kan worden door de zoekmachines.
Een webwinkel moet daarvoor aan de volgende punten voldoen:
 Alle producten moeten een zoekmachine vriendelijke URL hebben, zoals
www.webwinkel.nl/Golfballen/titleist_superfly bijvoorbeeld.
 Alle producten moeten een eigen omschrijving en eigen keywords hebben.
 Al het beeldmateriaal moet van alternatieve teksten kunnen worden voorzien.
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 De filenamen van het beeldmateriaal moeten intact blijven. (Er is software die deze
omzet naar een gecodeerde filenaam).
 De beschrijvingen van de producten moeten koppen en subkoppen bevatten die als
hoofdstuk en paragraaf worden gelezen door de zoekmachines (h1, h2 etc.)
Dan zijn er nog andere randvoorwaarden van belang om succes te bereiken:
 De webwinkel moet verschillende soorten betaalmethoden kunnen ondersteunen,
waaronder de belangrijkste zijn: Ideal en PayPal.
 Er moeten verschillende methoden zijn om de transportkosten te berekenen.
 Verschillende kortingsstrategieën moeten kunnen worden gemaakt.
 Het winkelmandje moet duidelijk zijn.
 Het betaalproces moet heel eenvoudig zijn en in duidelijke stappen.
 Er moet niet meer worden gevraagd dan noodzakelijk en op het juiste moment. Pas
als iemand iets gaat afrekenen heb je alle gegevens nodig en pas dan hoeft er een
account te worden aangemaakt.
 Er moet data kunnen worden geïmporteerd en geëxporteerd.
 Zorg voor een goed overzicht van de categorieën en subcategorieën, zodat de
bezoeker snel overzicht heeft. Als je veel verschillende categorieën hebt, kun je
overwegen met tabbladen te werken. Daar kun je verschillende rijen mee achter
elkaar zetten.
 Er moet een goede zoekfunctie in de site zitten.
 Zorg voor goed vindbare, duidelijke en zo kort mogelijke algemene voorwaarden.
 Geef duidelijk aan wat de aanvullende kosten zijn en transportkosten.
 Vermeld duidelijk de garantie en hoe je omgaat met ontevredenheid over het
geleverde product.
 Zorg voor goed beeldmateriaal.
Over het beeldmateriaal is nog wel eens discussie met onze klanten: ‘moeten we echt van
alle producten een plaatje hebben?’ Een klant die overhemden wilde gaan verkopen via zijn
webwinkel: “Als we enkele kleuren hemden tonen, dan kunnen we met de rest toch wel met
een klein vlakje met de kleur vooruit?” Ik gaf toen het volgende voorbeeld. Stel ik kom je
winkel binnen en jij helpt me aan een overhemd dat precies goed past. Ik vraag vervolgens
of je deze ook in het blauw hebt. Jij hebt dat hemd inderdaad in het blauw. Je pakt een doos
uit het magazijn en vraagt me mee te gaan naar de kassa. Ik vraag nog: “mag ik het hemd
even zien?”. Jij zegt: “dat hemd ‘zit’ hetzelfde als de witte” en het plaatje op de doos laat
zien dat het een blauwe is, dus dat is prima zo… “Laten we even afrekenen…”
Met andere woorden: je kunt nooit genoeg beeldmateriaal in een webwinkel tonen. Zien
leidt eerder tot kopen. Houdt er wel rekening mee dat al het beeldmateriaal snel geladen
moet kunnen worden, dus klein in omvang (Kb’s).
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Veel webwinkels beschikken over een affiliate mogelijkheid. Dat houdt in dat mensen die
van de site van je affiliate afkomen, de affiliate een vergoeding krijgt. Ook als de klant later
rechtstreeks bij je koopt, krijgt nog steeds de affiliate zijn vergoedingen.

Blijf actief!
Onderhoud je zelf je website?
Ga je zelf je website onderhouden of heb je in je organisatie iemand die hiervoor
verantwoordelijk is? Hoe dan ook, het is van belang dat er duidelijke afspraken worden
gemaakt wat er aan activiteiten wordt verwacht. Hoe vaak verschijnt er een nieuwsitem,
hoeveel artikelen per jaar, hoeveel pagina’s worden per jaar toegevoegd. Waar reken je de
webmaster op af: doelstellingen, resultaten?
Blijf continu kritisch! Bekijk ook hoe het verkeer op de website zich ontwikkelt, zodat je weet
waar je actie op moet nemen om de resultaten te verbeteren.
Laat je website organisch groeien met nieuwe content. Dat zijn pagina’s of houdt een blog
bij. Het kan ook content zijn die door bezoekers wordt gegenereerd, dat wordt door de
zoekmachines zeer goed gewaardeerd. Houdt de content up-to-date. Als de afspraak is dat
er iedere week minimaal 3 nieuwsartikelen worden geplaatst, dan moet dat zijn vastgelegd.
Bepaal als uitgangspunt dat er altijd vanuit het nieuwsbericht een logische relatie kan
worden gelegd naar een webpagina (product of dienst), gericht op het behalen van
conversie. Dus het doel is niet zozeer het nieuwsitem, maar het bijdragen aan het behalen
van conversies.
Volg de resultaten van de website op de voet. Het is een kleine moeite! Je kunt in Google
Analytics een dashboard inrichten, precies zoals je het hebben wilt. Ook kun je instellen of je
automatisch een rapport wilt krijgen toegestuurd, per dag, week of maand. Dat scheelt weer
tijd.
E-mailmarketing: DOEN!
E-mail marketing moet je echt gaan toepassen! Ongeacht de omvang van je e-maillijst en of
je nu een groot of klein bedrijf bent. The money is in the list. Mensen hebben al een keer
contact met je gehad. Het enige dat je nu hoeft te doen is het contact onderhouden met
waardevolle e-mails. Dit hoeven geen lange nieuwsbrieven te zijn. Een korte nieuwsbrief,
met bijvoorbeeld 3 onderwerpen, die linken naar webpagina’s op je site, is al voldoende.
Zelfs als het de opvolging is naar aanleiding van een specifieke inschrijving of aankoop, kun
je met vervolgtips komen. Als het inschrijving vanuit een microsite is, moet het specifiek
gaan over het onderwerp waar de microsite betrekking op heeft. Het is in ieder geval een
gemiste kans als je niet blijft communiceren!
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Als de mensen op de lijst nog nooit iets van je bedrijf hebben gekocht, heb je ongeveer 5 tot
7 e-mails nodig om voldoende vertrouwen te hebben opgebouwd om vervolgens een
aanbod te doen.
Overigens je ziet dat steeds meer nieuwsbrieven en mails van bedrijven waar ik ben
ingeschreven, het aantal mooi opgemaakte nieuwsbrieven sterk terugloopt. De redenen
hiervoor zijn vooral, dat steeds meer mailservers dergelijke nieuwsbrieven tegenhouden. Je
nieuwsbrief komt dus niet altijd aan.
Veel mensen hebben het tonen van plaatjes in hun e-mailprogramma uitgeschakeld. Bij
online e-mailprogramma’s als Hotmail en Gmail staan die opties standaard uit. De ontvanger
mist daardoor informatie, die in het plaatje is verwerkt.
Verder is een gewone e-mail veel persoonlijker. Het is alsof je rechtstreeks een e-mail stuurt
naar een individu. Zeker als je de e-mails personaliseert! Naar je klanten mail je normaliter
ook gewoon tekst?
Uiteindelijk is de conversie uit gewone tekst e-mails groter dan bij mooi opgemaakte
nieuwsbrieven. Iets ter overweging, dus. Met gewone tekst e-mails is het misschien
eenvoudiger om te starten of de draad weer op te pakken. Geef e-mail marketing een
belangrijke positie binnen je online marketingstrategie!
E-mailmarketing en AIDA
AIDA is ook van toepassing op je e-mail marketingcampagnes! Wanneer iemand zich
inschrijft voor informatie op het niveau Attention op de website, dan moeten de e-mails een
andere inhoud hebben dan iemand die bijvoorbeeld een concreet (informatie-)product heeft
gekocht! In het eerste geval moet je communiceren over je bedrijf en imago om vertrouwen
te winnen.
Met ‘voorzichtige’ links in de e-mails kun je vervolgens trachten deze persoon naar een
volgende AIDA-fase te brengen. Wat goed werkt is in de eerste e-mails met enkele gratis
informatieproducten je bedrijf en producten onder de aandacht te brengen. Toegevoegde
waarde is belangrijk in deze fase.
Met iemand die een product heeft gekocht kun je met tips en aanvullende nuttige
informatie de band verstevigen. Na een aantal e-mails kun je een vervolgaanbieding gaan
doen.
In feite moet jij je adressen op je mailinglijst gaan segmenteren. Als de inhoud van een email of nieuwsbrief niet aansluit bij de behoefte van de ontvanger, dan daalt de kans dat de
volgende e-mail nog wordt gelezen snel.
Deze verschillende e-mails kun je van te voren volledig uitdenken en in een autoresponder
systeem onderbrengen. Dan heb je daar geen omkijken naar! Bijvoorbeeld een
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autoresponder kun je zo instellen dat een nieuwe inschrijver iedere week, 10 weken lang
automatisch een e-mail van je bedrijf ontvangt.
Er zijn vele autorespondersystemen. Goede ervaringen hebben wij met Awebber en
Emailcompany.
Om succesvol e-mail marketing toe te passen zijn goede statistieken van de resultaten van
de verzonden e-mails van belang. Emailcompany heeft uitgebreide mogelijkheden daartoe.
Als je niet met e-mails gaat werken, zal na verloop van tijd je inschrijver je zijn vergeten. Als
je later nog e-mails gaat sturen, is de kans groot dat deze ongezien de prullenbak ingaan.
Iedere e-mail met een aanbieding voor de juiste doelgroep leidt tot verkopen, dus laat dit
marketinginstrument niet liggen!
Ik heb geen tijd?
Geen tijd is een veelgehoord argument om voldoende aandacht te besteden aan het up-todate houden van de website, het maken van nieuwsberichten en artikelen en het versturen
van e-mail berichten. Echter wanneer duidelijk is hoeveel rendement de besteedde tijd
oplevert, wordt daar misschien anders mee omgegaan.
Wanneer er inderdaad te weinig tijd beschikbaar is bij eigen personeel, besteedt dan
werkzaamheden uit! Overigens om goede salespagina's of landingspagina’s te maken is het
verstandig er specialisten bij in te schakelen. Zij kunnen efficiënter goed renderende pagina’s
opstellen en hebben vaak instrumenten om A-B tests uit te voeren en te meten.
Indien er budget beschikbaar is of kan worden vrijgemaakt, dan is uitbesteden een goed
alternatief. Het vergt tijd en de juiste sturing vanuit het management op de mensen die
verantwoordelijk zijn voor de website, om bijvoorbeeld ook hun kennisniveau op peil te
houden. De ontwikkelingen op het gebied van Internetmarketing gaan snel. Het is lastig vast
te stellen wat de ‘hypes’ zijn en wat de ‘blijvers’.
Resultaten meten
Periodiek, bijvoorbeeld 1 x per maand, moeten de resultaten van de website en de
campagnes aan de orde komen in het managementteam. Op basis van de resultaten en de
analyses uit Google Analytics moet bepaald worden of iets gewijzigd moet worden omdat er
geld op tafel blijft liggen (ik bedoel: conversies mist).
Het is fantastisch om te rapporteren dat het verkeer naar de website is toegenomen, maar
als er geen conversies plaatsvinden, heeft dat weinig zin gehad. Ook als het een website is
waar het gaat om naamsbekendheid of merkbekendheid, moet dat op een concrete manier
gemeten worden en niet alleen door de hoeveelheid bezoekers op de website. Een van de
geëigende methoden hiervoor is een enquête of polls op de website (er wordt één vraag op
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de site gesteld, waar de bezoeker 1 x kan stemmen en kan zien wat de resultaten van de poll
zijn).
Conversie is het enige wat feitelijk telt. Daarmee kan absoluut worden vastgesteld of de
geformuleerde doelstellingen ook zijn behaald. En of dit binnen de begrootte kosten was.

Resultaten stimuleren!
Meten is weten
Wil je echt een succesvolle internetbusiness hebben of moet het internet een belangrijke
bijdrage gaan spelen in het resultaat van je bedrijf, dan zul je moeten meten! Je kunt dit
voor een deel uitbesteden, maar je zult er ook zelf aandacht voor moeten hebben. Net zoals
je ook geïnteresseerd bent in wat de inkomsten en de uitgaven waren afgelopen maand,
moeten de resultaten van de website(s) jouw aandacht hebben! Meten is weten.
Gedurende het lezen van dit e-book ben je tot de conclusie kunnen komen dat bezoekers op
je website geen toeval zijn. Je kunt dat zelf regisseren. Het is geen gokken met de vraag wat
er gaat gebeuren. Een belangrijk deel van wat er gebeurt op je website is van te voren te
beredeneren. Als je vervolgens meet, kun je zien of wat je had bedacht ook daadwerkelijk
uitkomt. Als dat niet zo is, weet je dat je het kunt bijsturen en vervolgens ga je weer
opnieuw meten.
Ik sprak laatst een vertaler en zij hadden nauwelijks bezoekers op de site. Ik vertelde dat er
eigenlijk een overvloed is aan bedrijven die behoefte hebben aan de werkzaamheden die zij
aanbieden. Dat begreep hij niet. Ik zei, dat ieder bedrijf in Nederland die zich ook willen
richten op Franstalige surfers, een potentiële klant voor hun zijn. Je kunt die bedrijven
bereiken door aan te sluiten bij hun behoeften. Al metend kun je vervolgens de website
aanpassen. De vertaler bleek alleen te werken, dus hoeveel opdrachten heb je dan nodig?
Hoeveel bezoekers heb je dan nodig?
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Het is dus goed mogelijk om leads te verkrijgen via de website zonder grote hoeveelheden
bezoekers. Het aantal bezoekers dat nodig is op de site hangt af van het
conversiepercentage, waaruit opdrachten voortkomen.
Is geld een slechte motivator?
In het bedrijfsleven wordt altijd gezegd dat geld een slechte motivator is. Op het moment
dat je twee collega’s hebt op één kamer en de een krijgt een salarisverhoging, dan is de
ander daar ontevreden over en zo verder. De inspanningen die op de juiste manier aan de
website worden besteedt betalen zich uit! Echter toch is dat nog vaak niet voldoende om de
focus binnen je bedrijf meer op de website te krijgen.
Als je een jaarsalaris van een medewerker zou uittrekken voor de website, wat zouden dan
de resultaten zijn? Resultaten motiveren! Als bepaalde zaken gaan lukken slaat de funfactor
toe. Het bijzondere is namelijk dat mensen waar je voorheen geen relatie mee had, je dus
niet kende, ineens besluiten klant van je te worden! Dat geeft een bijzondere kick!
Je moet er tijd en gericht energie in steken om de gewenste resultaten te bereiken. Met de
groeiende concurrentie op het internet is het van belang eraan te blijven werken en de
concurrentie in de gaten te houden, zodat wat je hebt opgebouwd ook blijft behouden.
Je website is je beste verkoper!
Een klant van ons was ervan overtuigd dat hun klanten niet naar hun producten op zoek
gingen op het internet, maar de traditionele kanalen bewandelen. Een van hun
medewerkers had Google Adwords voor een beperkt budget opgezet. Hieruit kwam naar
voren dat er in een half jaar tijd alleen al op de 3 hoofd zoektermen van hun business
ongeveer 1 miljoen vertoningen waren geweest! Dat was dus nog maar alleen dat volume
wanneer hun advertentie was getoond, dus mogelijk lag het getal nog veel hoger.
Ik vertelde dat ook hun website hun beste verkoper zou kunnen worden. Ze keken me
ongelovig aan.
Ik had aan de medewerker gevraagd, die de Adwords had opgezet, mij diverse
resultatenoverzichten te sturen voor verdere analyse. Het bleek dat in die periode via de
website 23 verkopen waren gerealiseerd. Dat waren niet de grootste deals, maar qua kosten
voor de advertenties waren ze nog geen duizend euro kwijt in de periode dat de 23 orders
waren geplaatst. Welke verkoper realiseert 23 verkopen voor 1.000 euro salaris?
Je kunt redelijk snel en op eenvoudige wijze al resultaten bereiken. Je website kan dus snel
je beste verkoper zijn, maar zeker als het een wezenlijk onderdeel van je acquisitie wordt of
zelfs een van de belangrijke pijlers van je marketing en Sales plannen, dan kan de bijdrage
aan het totale resultaat zeer serieus uitpakken!
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Ik ga ervan uit dat dit e-book een goede inspiratiebron is en de aanzet om er gericht mee aan
de slag te gaan.

Veel succes!
Graag hoor ik bereikte resultaten van je.
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