
Check, check, dubbelcheck
In 5 stappen naar meer conversie

1. Heb jij een doel? 
Natuurlijk heb jij een doel. Maar heeft jouw pagina die ook? Vaak is men geneigd op 
de website veel informatie te geven, in de hoop dat de bezoeker daardoor overgaat 
tot actie. Echter is dit vaak niet hoe het werkt. Men wilt naast geïnformeerd, ook 
getriggerd worden om een bepaalde actie uit te voeren. En door het doel van jouw 
website en van jouw pagina duidelijk te hebben, kun je hiervoor zorgen. 

Kies maar eens een voor jou belangrijke pagina en bedenk welk doel deze pagina 
heeft. Is dat het aanvragen van een magazine? Een off erte? Of het direct kopen van 
een product? Wanneer je dit weet, kun je jouw pagina en de vraag om actie hierop 
afstemmen. 

Streef ernaar dat je alledrie de checkboxes aan kunt vinken en vul achter
de eerste jouwpagina doel in.

Mijn pagina heeft een duidelijk doel, te weten: .......................................................................

De informatie op de pagina is hierop afgestemd.

De pagina triggert genoeg om het doel te kunnen bereiken.

Is het doel van jouw pagina dat 
men een magazine aanvraagt? 
Dan wil je de pagina hierop 
instellen. Je geeft bovenin de 
pagina de voordelen van het 
aanvragen van het magazine 
en benadrukt dat men het 
magazine met slechts één 
of twee drukken op de knop 
aanvraagt. Neem idealiter 
eventuele onzekerheden weg 
door te vermelden dat men het 
magazine direct in de mailbox 
ontvangt.

Voorbeeld

2. Waar is dit knopje voor?
Ken je dat gevoel? Je ziet een knop, je móet erop drukken. Zo triggerend wil je de call 
to actions op jouw website ook maken. Uiteraard zonder dat het clickbait wordt. Maar 
hoe doe je dat?

Streef ernaar dat je alledrie de checkboxes aan kunt vinken.

Er is één duidelijke call to action-button op de pagina

De button voldoet aan minstens drie van de volgende elementen:

Zorg dat de knop een contrasterende kleur heeft en daarmee opvalt.
 De button bevat een animatie.
 De button is iets afgerond, zodat je echt dat knop-gevoel krijgt (en dus niet  
 rechthoekig).
 De button bevat een duidelijke boodschap die weergeeft wat er gebeurt bij  
 het drukken op de knop.

Bij de button komt een microcopy-boodschap terug.

De button komt boven de vouw (op het bovenste gedeelte van de pagina) 
terug

Voorbeeld van een animatie 
toevoegen aan je button. Zorg 
ervoor dat er een kleureff ect 
plaatsvindt, zoals bij Coolblue 
of Booking.com (knop wordt 
donkerder wanneer je er met 
je cursor op staat) of stel een 
minibeweging in (knop die kort 
groeit en krimpt).

Voorbeeld

Voorbeeld van microcopy: zet 
een boodschap bij de knop om 
onzekerheden weg te nemen, 
zoals ‘geheel vrijblijvend’, ‘je 
kunt gratis retourneren’ of ‘altijd 
opzegbaar’.

Voorbeeld Bestellen

Bestellen
Geheel vrijblijvend



3. Trigger jij je klanten?
Geef jij de bezoekers van jouw website vooral veel informatie of trigger je ze ook 
om een doel te behalen? Vaak verzanden websites in het geven van informatie en 
wordt de bezoeker niet overtuigd om een actie uit te voeren. Hoe je dit stimuleert, 
is door het toepassen van de beïnvloedingsprincipes van Robert Cialdini. Er zijn 7 
geformuleerde beïnvloedingsprincipes (zie de afbeelding hieronder), waarvan wij 
aanbevelen er altijd minimaal één te integreren op je pagina. Let wel op dat niet elk 
principe voor elke pagina van toepassing zal zijn en ook de fase waarin de klant zich 
bevindt kan nog invloed kan hebben. Daarover kun je meer lezen in onze blog. Wil je 
weten welk principe op jouw pagina het beste zou kunnen werken, wij denken graag 
met je mee!

Streef ernaar dat je van de volgende checkboxes er minstens één aan kunt vinken. 
Meer is gewenst, maar niet altijd nodig. Heb je meer dan 5 van de checkboxes 
aangevinkt, ga dan even na of jouw pagina geen overkill van beïnvloedingsprincipes 
is.

Sociale bewijslast
Men is op zoek naar een bevestiging voor het kopen. Heeft een ander het 
product of de dienst al gekocht, dan koopt een ander het product ook 
eerder. 

Autoriteit
Men doet graag een aankoop bij een partij die weet waar hij over praat. 
Denk aan de expert in een witte laboratoriumjas. 

Schaarste
Wanneer iets een beperkte oplage heeft of een beperkte tijd beschikbaar 
is, wil men het eerder hebben. Het product of de dienst voelt exclusiever. 
Consistentie

Consistentie
Wie A zegt, zegt ook B. Wanneer men stapsgewijs enthousiast wordt 
gemaakt voor een product of dienst, zal deze eerder geneigd zijn 
uiteindelijk tot actie over te gaan. 

Sympathie
Men koopt graag bij een merk waar ze sympathie voor hebben. Ook 
wanneer bekenden het merk positief kennen, wordt het merk eerder 
sympathiek gevonden. 

Wederkerigheid
Men is eerder geneigd om ergens een product of dienst te kopen, bij een 
organisatie die ook wat voor hen doet. Geef dus eerst iets weg aan je 
potentiële klant. 

Eenheid
Men heeft de behoefte ergens bij te horen en wordt enthousiast van 
onderwerpen of personen waar zij zich in herkennen of graag mee 
identifi ceren. 

Sociale 
bewijslast

Wederkerigheid

Laat reviews zien bij je product 
of dienst, zodat de bezoeker 
weet dat anderen er al 
tevreden mee zijn. Uiteraard 
wel échte reviews plaatsen.

‘Erg blij met dit product. Werkt 
goed en ik had hem snel in huis. 
Een aanrader!’

Jan Janssen

Review

9.5

‘Gratis 5 tips in jouw mailbox’ of 
‘Vraag ons inspiratiemagazine 
aan’ zijn mooie voorbeelden 
van iets voor de potentiële 
klant doen, vóórdat de 
klant iets doet. Hierdoor is 
de potentiële klant eerder 
geneigd iets terug te doen. 
Geef dus eerst iets weg, zoals 
een brochure, tips, kennis of 
inspiratie. Bonus: Hiermee 
verzamel je ook mailadressen, 
die je bijvoorbeeld voor je 
nieuwsbrief of marketing 
automation kunt gebruiken!” 

Weggever



Coolblue hanteert een zeer duidelijke ‘fl ow’:
1. Je komt op de website terecht
2. Je klikt naar jouw gewenste productcategorie
3. Je klikt vanaf daar naar het gewenste product
4.Je voegt het product toe aan je winkelwagen door middel van de groene knop
5. Vervolgens kom je op je bestellingsoverzicht, weer klik je door met een groene 
knop
6. Ook bij je winkelwagen ga je door middel van de groene knop door in het proces
7. Dit herhaalt zich bij het invullen van je gegevens
8. Ook het betalen, de volgende stap, gaat door middel van de groene knop

Uiteindelijk zit al in je hoofd: groen = door. Ook wanneer je je gegevens invult, wordt 
een veld groen en krijgt het een groen vinkje. De fl ow waarin je je in de website 
voortbeweegt zie je ook aan het kruimelpad:

Voorbeeld

4. Plaatjes kijken
We zijn er dol op: plaatjes kijken. En dat is niet gek, want zoals het gezegde luidt: 
een beeld zegt meer dan duizend woorden. Maar wélk beeld maakt hierin zeker wel 
uit. Bestaat jouw website namelijk enkel uit schetsen van jouw product, of uit stock 
afbeeldingen? Dan voelt dat niet erg vertrouwd aan voor de bezoeker. Deze kan 
denken dat je nog geen ervaring hebt in wat je doet.

Streef ernaar dat je alledrie de checkboxes aan hunt vinken.

Mijn pagina bevat (project)afbeeldingen van mijn product of dienst.

Mijn pagina bevat weinig tot geen stock afbeeldingen

Mijn pagina bevat een persoonlijke afbeelding (medewerker foto of 

sfeerfoto)

5. Flow: Van A tot Z
De A is van… Nee, we gaan niet het hele alfabet langs, maar het is wel belangrijk 
om van A tot Z een duidelijke structuur te hanteren. Dit begint eigenlijk al voor jouw 
website, door ervoor te zorgen dat men op jouw website terecht komt. Op jouw 
website wil je dat jouw bezoekers een fi jne en soepele ervaring hebben. Eigenlijk 
is elke keer dat je de bezoeker moet laten nadenken een keer teveel. ‘Hoe kom ik 
verder?’ is een vraag die nooit gesteld zou moeten worden, want alles moet duidelijk 
zijn.

Streef ernaar dat je alledrie de checkboxes aan kunt vinken.

Mijn pagina’s bevatten een duidelijk kruimelpad 

(hoofdpagina > overzichts/onderwerp-pagina > product/dienst-pagina)

Er is een duidelijke fl ow op mijn website:

 De button om door te gaan in het proces is overal hetzelfde

 De landingspagina’s komen qua content en beeld overeen met het 

 kanaal of medium vanwaar je op de pagina komt

 Het is overal op de website duidelijk hoe je ‘doorgaat’ (overal een

 doorklikmogelijkheid, geen doodlopende pagina’s)

Er is nagedacht over de opvolging van een behaald doel, wat ook 

terugkomt in de ontvangstbevestiging naar de bezoeker toe.

De Z van zorgen, of beter 
gezegd nazorg, speelt zich 
af na het behalen van het 
gewenste doel. De opvolging 
is hierin ook heel belangrijk 
om mensen aan een positieve 
beleving te helpen. Vraagt 
men bijvoorbeeld een off erte 
bij je aan, zorg voor een 
duidelijke melding dat de 
aanvraag is ontvangen en wat 
ze nu kunnen verwachten 
(‘we streven ernaar je binnen 
2 werkdagen de off erte toe te 
sturen’). Je hoeft niet de snelste 
te zijn, als je maar aangeeft wat 
men kan verwachten. 

Voorbeeld
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Een vraag stellen

Heb je nog vragen? 
Onze CRO experts 
beantwoorden ze graag!

We helpen je graag

webleads.nl       +31 (0)342 219200       info@webleads.nl

Basis op orde, wat nu?
Elke site kan beter converteren. Dus ook die van jou. En dat is een lopend proces, 
oftewel: het is nooit af. Er zijn altijd verbeteringen mogelijk, op iedere website. En 
wat voor de ene website heel goed werkt, kan voor de ander een minimaal verschil 
maken. Daarom is alles simpelweg doorvoeren niet altijd de beste manier. Testen 
wel. 

Wat wij doen voor een hoger conversiepercentage
Deze checklist is een mooie start van het op orde krijgen van de basis. Maar er 
zijn talloze principes, theorieën en bevindingen die kunnen bijdragen aan een 
optimalisatie van het conversiepercentage. Daarom werken wij in verschillende 
stappen toe aan succes:

1. We identifi ceren en visualiseren de gebruiksvriendelijkheid en pijnpunten van 
jouw website (aan de hand van bijvoorbeeld een heatmap);
2. We bepalen de focus aan de hand van de meest passende waardepropositie en 
geformuleerde doelstellingen;
3. Samen komen we tot hypotheses. varianten waarbij we onder andere de 
beïnvloedingsprincipes van Cialdini voor jou aan het werk gaan zetten;
4. We visualiseren de opgebouwde data via rapportages die geen twijfel laten 
bestaan over de uitkomsten van jouw experimenten.

Of we nu jouw website reviewen (stap 1) of we een maandelijks traject in gaan (alle 
vier de stappen), het identifi ceren en visualiseren (meten = weten) zorgt voor inzichten 
waardoor wij - of jij - gericht aan de slag kan voor een hoger conversiepercentage.waardoor wij - of jij - gericht aan de slag kan voor een hoger conversiepercentage.
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