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Introductie

Vijf zaken die uw
website moet 
hebben om 
succesvol te zijn. 

We leven in de 21ste eeuw. Een 
bedrijf zonder website kan dus niet 
meer. En toch heeft volgens Eurostat 
1 op de 5 Belgische bedrijven geen 
website! Tijd voor verandering dus. 
Maar holderdebolder te werk gaan is 
natuurlijk ook geen goed idee. 

Dit e-book zal u daarom de weg 
wijzen. Hebt u al een website? 
Dan kan dit e-book ook voor u nog 
heel wat interessante inzichten 
bevatten die u kan toepassen 
op uw eigen bedrijf. Bovendien is 
het hebben van een website 
absoluut geen garantie op succes. 
Uw website moet aan bepaalde 
eisen voldoen.
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KINGSBERRY, UW GIDS 
IN DIGITALE WERELD

Van bedenken tot creëren, van lanceren tot optimaliseren. 

Uw campagnes het beste resultaat laten bereiken, is ons 

doel. Wenst u meer informatie over wat wij voor u kunnen 

betekenen? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website 

of neem contact met ons op. Wij leren u graag kennen!

Verder wensen we u nog veel leesplezier met dit e-book 

en hopen we dat u er nuttige informatie kan uithalen.

- Het Kingsberry Team

Inhoud
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De tijd waarin uw website er mocht uitzien als de 
digitale versie van uw folder ligt ver achter ons. Het 
internet is geëvolueerd en zo ook de consument 
en hun pakketje aan verwachtingen. Een website 
met een slecht design jaagt de consument weg. 
Zo simpel is het. Waarom? Omdat een slecht 
design niet erg professioneel overkomt waardoor 
de klant begint te denken dat uw bedrijf toch 
niet aan de verwachtingen zal kunnen voldoen. 
Uiteraard kan de consument mis zijn, maar het 
oog ziet wat het oog ziet. Er bestaat een 
gezegde “we eten met onze ogen” en dat klopt. 
Met websites gaat het net zo. Ziet de website er 
slecht uit, gaan we ergens anders kijken. 

Hoe zorgt u er nu voor dat uw website een 
aantrekkelijk design heeft? Simpel: schakel 
iemand in die er verstand van heeft! Als u zelf 
geen HTML-skills of andere IT gekwalificeerde 
vaardigheden heeft om een degelijke website te 
bouwen, besteedt u dit aspect best uit. Dan bent u 
er ook ineens zeker van dat uw website technisch 
in orde is en dat er daar al niets mis mee kan 
gaan. De webdesigner bouwt uw website en maakt 
er meteen ook een pareltje van.

Kiest die persoon dan zomaar hoe uw site er zal 
uitzien? Natuurlijk niet. U geeft mee richting aan uw 
website want het is tenslotte wel UW website. Zorg 
ervoor dat het design in lijn is met uw huisstijl. Dit 
maakt uw website herkenbaar voor de consument 

en zorgt voor een mooi geheel. 
Niets zo vreemd als een website 
die er compleet anders uitziet 
dan het logo en de huisstijl van de 
winkel. Kies dus voor kleuren die 
nauw aansluiten aan de huisstijl.

Wij, hier bij Kingsberry, zitten 
altijd eerst samen met de klant 
om te bespreken wat kan en wat 
niet kan. De klant geeft feedback 
en wij passen het nadien aan. 
Zo verloopt de samenwerking 
optimaal en gaat de klant naar 
huis met een lach én een mooie 
website die klanten aantrekt!

VOORWAARDE 1: 
DESIGN

TREK HET OOG AAN, HET WERKT

“Design is not just what 
it looks like and feels 
like. Design is how it 

works.”

- Steve Jobs
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VOORWAARDE 2: 
MARKETING AUTOMATION

LAAT BEZOEKERS AUTOMATISCH 
VERANDEREN IN LEADS & KLANTEN

Een mooi design is één ding, maar daarmee is de 
consument niet meteen overtuigd om voor uw bedrijf te 
kiezen. Afhankelijk van uw product of dienst en wat u van de 
consument verlangt, heeft u verschillende mogelijkheden om 
de klant tot actie aan te zetten. Dit doet u door 
verschillende call to actions en lead 
generation technieken toe te voegen aan uw website. 

Wat houdt dat nu juist allemaal in? 

Met marketing automation trekt u op ieder moment 
doorheen de verkoopscyclus de aandacht van uw 
doelpubliek. Zo blijft u top-of-mind en trekt u nieuwe 
leads, klanten of zelfs merkambassadeurs aan. 

Het principe is vrij simpel: Marketing automation 
bezorgt op het juiste moment de juiste teksten, 
advertenties, e-mails, … aan de juiste mensen. 
Wanneer dat juiste moment exact is, hangt af van 
zogenaamde triggers – de acties die een persoon 
onderneemt. 

Het uiteindelijke doel van marketing automation is websitebezoekers omvormen tot 
klanten die écht van uw  merk houden. Dat gebeurt op een  doordachte manier:
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Attract Convert Close Delight

Blog
Social media

Zoekwoorden

Formulieren
Call-to-actions

Landingspagina's

CRM
E-mails

Workflows

Surveys
Slimme content

Smart Monitoring



ABOUT US

DE JUISTE  
ZOEKWOORDEN

Als de consument iets wil op-
zoeken doet hij of zij dat aan de 
hand van kern- of zoekwoorden. 
Hoe beter uw woordkeuze aan-
leunt bij die zoekwoorden, hoe 
hoger uw website in de zoekre-
sultaten scoort en hoe sneller de 
internetgebruiker uw website kan 
vinden. Een beetje research doen 
kan daarom geen kwaad. Gebruik 
de populairste zoekwoorden in 
uw tekst. Wissel ook voldoende 
af tussen synoniemen en prop 
geen talloze kernwoorden in één 
zin om een betere leeservaring te 
garanderen. Niemand vindt het 
leuk om steeds weer hetzelfde 
woord te moeten lezen. Schrijf 
liever een zinnetje extra als er 
nog enkele woorden zijn die zeker 
niet mogen ontbreken.

DE EXACTE
LENGTE

Schrijf ook weer niet té veel 
extra zinnetjes. Op het web 
bent u beperkter in lengte dan 
op papier. Uw teksten moeten 
binnen het design van uw 
website passen en daarmee ook 
binnen de gegeven tekstruimte. 
Bovendien is het niet enkel die 
tekstruimte die wat beperkter 
is, ook de lengte van uw zinnen 
moeten aangepast worden. Kies 
voor korte zinnen die duidelijk 
zijn en draai niet rond de pot. In 
tijdschriften kunnen er best 
verhaaltjes gebreid worden, maar 
op uw website kan dat niet.

DE TONE 
OF VOICE

Actieve teksten die oproepen 
tot actie. Dat zijn de soort 
teksten die uw website nodig 
heeft. U hoeft er geen ‘klik hier’ 
en ‘klik daar’ marathon van te 
maken (daar hebt u de call to 
actions voor) maar teksten die 
de consument warm maken om 
actie te ondernemen zijn een 
echte must voor een succesvolle 
website. Schrijf altijd in het ‘nu’, 
tenzij bij uw biografie. Wees ook 
kordaat in uw teksten. Schrijf 
niet ‘mijn product of dienst kan 
u helpen’ maar ‘mijn product of
dienst helpt u’. Want zo is het
ook, of niet? Actieve teksten staan
perfect hun mannetje zonder al
die hulpwoorden.

Uiteraard moet er ook tekst op uw website 
staan. De websitebezoeker moet immers te 
weten komen wat u doet en wat hij daaraan 
heeft. Duidelijke, vlot geschreven teksten 
zijn daarom een must. Maar ook dit is niet zo 
simpel als het lijkt. Schrijven voor het web is 
namelijk helemaal anders dan schrijven voor 
drukwerk. Op papier hoeft u niet zo te letten 
op de ‘juiste’ woorden, de exacte lengte en 
de tone of voice van uw tekst. Bij web is dat 
wel het geval.

VOORWAARDE 3: 
COPYWRITING
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VOORWAARDE 4:
RESPONSIVENESS

Wat is een responsive 
website of responsive 
webdesign?

Go responsive!

Responsive of mobielvriendelijk. Dat 
is wat uw website moet zijn. Het belang 
van een website die mobielvriendelijk is, 
stijgt maand na maand. In oktober van 
2016 bedroeg het aandeel van mobiel 
surfen in België maar liefst 37,5%. In 2015 
bedroeg dit aandeel ‘slechts’ 33,9%. Voor 
het surfen met een tablet lagen de cijfers 
gemiddeld rond 12% het afgelopen jaar.  
(bron: www.howwebrowse.be).

Niet enkel het surfgedrag is een belangrijke 
reden om uw website responsive te 
maken, ook Google zit er voor iets tussen. 
Op 21 april 2015 veranderde namelijk de 
zoekmachineaanpak voor niet-responsive 
websites. Websites die niet mobielvriendelijk 
zijn worden ‘afgestraft’ in de zoekresultaten. 
Google wil de surfervaring van haar 
gebruikers zo optimaal mogelijk maken. 
Daarom zet de zoekmachine websites die 
mobielvriendelijk zijn bovenaan en schuift 
het de niet-responsive websites verder naar 
beneden. U hebt er dus alle belang bij dat 
uw website mobielvriendelijk is.

Belangrijk om te surfen op smartphones en 
tablets.

Google straft niet-mobielvriendelijke websites 
af in de zoekresultaten. 

Responsive websites zijn sites 
die zich aanpassen aan het 
apparaat dat gebruikt wordt. 
Surft iemand via de smart-
phone, dan past de website 
zich aan aan het formaat van 
het scherm. Hetzelfde geldt 
voor tablets. De bedoeling van 
een responsive design is 
om niet te moeten inboeten 
aan leesbaarheid of 
gebruiksvriendelijkheid. 
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VOORWAARDE 5:
SEO OPTIMALISATIE

U hebt een actiegerichte website die 
mobielvriendelijk is, vlotte teksten bevat 
en een prachtig design heeft? Super! Het 
enige wat nu nog van belang is, is gevonden 
worden.

Hoe kan uw website gemakkelijk gevonden 
worden? Daar komt SEO (Search Engine 
Optimization) ofwel zoekmachine optimalisatie 
aan te pas. Uw teksten zijn er al op voorzien, nu 
de rest van uw website nog.

Wat doet dat juist? SEO zorgt er voor dat uw 
website tussen de zoekresultaten op Google 
en andere zoekmachines komt te staan. Dit 
gebeurt op basis van zowel woorden die op 
uw website zichtbaar staan als met woorden 
die onzichtbaar zijn. Maar er zijn veel meer 
zaken die ervoor zorgen dat uw website 
gevonden kan worden! 

Wat u moet onthouden is het volgende: 
SEO structureert de inhoud van uw website 
waardoor het voor zoekmachines duidelijk 
is waarover uw website gaat. Het geeft de 
samenhang van uw website weer waardoor 
uw website een betere vindbaarheid geniet 
en zo hoger in de zoekresultaten verschijnt. 

1. STRUCTUUR & INHOUD

Zorg voor een duidelijke structuur in uw inhoud. Maak 
gebruik van titels en ondertitels en zorg ervoor dat 
u dezelfde tekst niet twee keer op uw website laat
verschijnen.

2. LINKEN

Leg linken naar pagina’s binnen uw website. Maar 
probeer andere websites ook naar uw website te laten 
linken. Dit zorgt voor een groter vertrouwen van de 
zoekmachines. Schrijf daarom ook andere relevante en 
betrouwbare websites aan d.m.v. een persbericht.

3. TREFWOORDEN

Het gebruik van kern- en zoekwoorden hebben we 
reeds aangehaald bij copywriting. Het is en blijft een 
belangrijk onderdeel van SEO. Gebruik daarom zeker de 
kern- en zoekwoorden zowel in de tekst als in de titels 
en ondertitels. 
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VOORWAARDE 1: 
DESIGN

U kan maar één keer een eerste 
indruk maken. Zorg daarom voor een 
aantrekkelijk design. Mensen kijken 
graag naar mooie dingen. Als u het 
design afstemt op de eigen huisstijl 
vormt dit meteen een mooi geheel. 

VOORWAARDE 2:
ACTIEGERICHT

Zet bezoekers op uw website meteen 
aan tot actie. Zorg voor nuttige 

informatie in ruil voor hun gegevens. 
Als u over hun gegevens beschikt, kan 
u hen contacteren en hen overtuigen

om klant te worden.

VOORWAARDE 3:
COPYWRITING

Zorg ervoor dat uw website vlotte en 
duidelijke teksten bevat. Niet te veel, 
maar ook niet te weinig. Net genoeg 

om bezoekers de nodige informatie te 
verschaffen en niet te veel zodat ze de 

weg niet kwijt geraken.

CONCLUSIE
Vijf tips om een succesvolle website te bouwen op een rijtje.

VOORWAARDE 4:
RESPONSIVENESS

Een website moet op allerlei devices 
en op verschillende schermen mooi en 
overzichtelijk tonen. Zorg er dus steeds 
voor dat u voor een responsive website 

kiest.

VOORWAARDE 5:
SEO OPTIMALISATIE

Word gevonden door en op Google. 
Uiteraard wilt u dat personen uw 

website via Google kunnen vinden. SEO 
is hierbij een belangrijk onderdeel. Een 
hoger zoekresultaat in Google boeken 

is het doel!
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E-BOOK

Atealaan 34
2200 Herentals 

+ 32 3 294 64 56

info@kingsberry.be

www.kingsberry.be

CONTACTEER ONS
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