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Herken jij het volgende:

 9Ben jij een ondernemer en heb je een website, maar 
levert die website je te weinig op.

 9Komen er te weinig bezoekers naar je website. 

 9Weet je niet wat je moet doen om mensen naar je 
website te krijgen? 

 9En dat het je eigenlijk alleen maar geld kost en niks 
oplevert. 

 9En dat je dat wilt terugverdienen, meer klanten wilt 
krijgen, meer klanten wilt aantrekken.

 9Dat je website dus geen klanten oplevert. 

 9Dat je niet weet hoe je producten of diensten kan 
verkopen. En dat je daar vanaf wilt? 

Ik ga je helpen met dit e-book. Ik ga je leren wat nodig is om van jouw 
website een goed converterende website te maken. Een website die 
je geld oplevert in plaats van een website die je geld kost.

https://www.meerklantenmeerverkoop.nl
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Waarom mijn eerste websites alleen maar 
geld kostten en mij niks opleverde?

Ik ben in 2007 begonnen en aangezien ik achtergrond had in de ICT 
besloot ik zelf mijn website te bouwen. Ik gebruikte daarvoor Front-
page en ging zelf aan de slag. Maar wat ik vooral deed was heel hard 
werken aan die website werken en beschrijven welke diensten ik al-
lemaal leverde Wat ik allemaal kon doen voor de mensen. En dat 
varieerde enorm. Ik had verschillende doelgroepen en verschillende 
diensten. Uiteindelijk leverde dat eigenlijk heel weinig op. Dusdanig 
dat ik uiteindelijk ook mijn hele bedrijf gestopt ben.

Die website had eigenlijk voor mij moeten werken en heeft me eigen-
lijk alleen maar geld gekost. Ik heb wel zelf dingen gebouwd, maar 
ik moest natuurlijk wel zelf mijn domeinnaam en hosting betalen. Ik 
heb daarna nog een website laten bouwen, aangegeven wat ik nodig 
had, waarvan ik dacht dat ik het nodig had. Ik wilde daar in ieder ge-
val een nieuwsbrief in hebben en nog wat andere zaken. 

Dat heb ik laten bouwen en ook daar had ik geen resultaten mee. De 
mensen kwamen niet op mijn website en als ze op mijn website kwa-
men dan gebeurde er verder niks. Ze schreven zich niet in voor de 
nieuwsbrief Ze namen ook geen contact met me op of namen geen 
diensten van me af. 

Pas toen ik een aantal trainingen volgde kwam ik erachter waar een 
goed converterende website aan moet voldoen. Toen is het roer om-
gegaan en heb ik andere website gemaakt. Ik wil jou behoeden voor 
alle fouten die ik in het verleden gemaakt heb. 

https://www.meerklantenmeerverkoop.nl
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Wat doet een goed converterende website 
voor jou?

Een goed converterende website zorgt ervoor dat jouw doelgroep  
naar jouw website komt. Dat de mensen die er komen op jouw 
mailinglijst komen, waardoor je ze heel gericht waardevolle informa-
tie kan versturen. Daardoor leren ze je geleidelijk aan beter kennen, 
jouw informatie waarderen. Ze gaan jou leuk vinden en je steeds 
meer gaan vertrouwen, waardoor op gegeven moment het moment 
ontstaat dat ze met jou in zee gaan en klant worden. En meer klanten 
betekent uiteraard meer omzet.

Wat is nu belangrijk op je website? Het meest belangrijke is dat de 
mensen op het moment dat ze op je homepagina komen, gelijk zien 
wat je doet, voor wie je het doet en met welk problem je ze mee 
helpt. Ze hebben maar een paar seconden de tijd, dus voor je het 
weet zijn ze weg van je website.

Daarom is je homepagina de belangrijkste pagina op je website. Je 
moet snel duidelijk maken wie jouw doelgroep is en met welke pro-
bleem je hen helpt. Je biedt hen gratis waardevolle informatie aan 
waardevols aan in ruil voor hun voornaam en e-mailadres achterla-
ten, zodat je de informatie naar hen kunt toesturen.

https://www.meerklantenmeerverkoop.nl
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Heb je ook een kennismakingsaanbod?

Een andere belangrijke pagina op jouw website is jouw verkooppa-
gina. Op deze pagina biedt je een laagdrempelig kennismakingsaan-
bod aan. Dit aanbod dient laagdrempelig te zijn. De mensen kennen 
je nog niet en je wilt dat ze kennis met jou en jouw expertise maken.
Men gaat niet gelijk een product kopen van een paar honderd of 
misschien wel een paar duizend euro.
 
Ze moeten geleidelijk in dat proces meegenomen worden.  Je bent al 
begonnen met het aanbieden van een weggever, in ruil voor e-mail-
adres en voornaam. De volgende stap kan zijn dat een bezoeker ge-
bruik wilt maken van je kennismakingsaanbod.

Het kennismakingsaanbod kan van alles zijn, bijv een live online trai-
ning (webinar) of een videotraining geeft. Je kunt ook een training of 
workshop van een halve - of hele dag geven voor een groep.

Het belangrijkste is dat ze via jouw website eigenlijk door de Know-
Like-en Trust fases gaan? Dat ze je leren kennen en je op basis van de 
waarde die je levert, steeds leuker vinden en steeds meer gaan waar-
deren. Geleidelijk aan wordt steeds meer vertrouwen opgebouwd, 
waardoor ze uiteindelijk klant van je worden.

Jouw kennismakingsaanbod is dus een onderdeel van dit proces.  
Het is zaak dat je dit gratis of tegen een kleine onkostenvergoeding 
(voor koffie, thee, huur) aanbiedt.

https://www.meerklantenmeerverkoop.nl


Jouw website als klantmagneet | Ron Scheerder | www.meerklantenmeerverkoop.nl

6

Onderscheid jezelf van de competitie

De volgende pagina die erg belangrijk is, is de over-mij pagina. Wat 
ik veelal zie is dat ondernemers daar vooral dingen opschrijven over 
zichzelf. Over opleidingen die ze gedaan  hebben, cursussen die ze 
gevolgd hebben, ervaringen die ze hebben opgedaan etcetera. Dat is 
m.i. niet het doel van de over-mij pagina.

De over mij pagina is bij uitstek geschikt om jou te onderscheiden 
van jouw concullega’s en competitie. Het zorgt ervoor dat jij je op 
unieke wijze positioneert. 

Je vraagt je wellicht af, hoe je dit kunt doen?  Essentieel is dat je je 
richt op jouw doelgroep en niet op jezelf. Door vier cruciale vragen 
te beantwoorden zorg je ervoor dat jij je zodanig positioneert, dat je 
niet te vergelijken bent met anderen. Hieronder staan de vier vra-
gen. Bij elke vraag heb ik onze eigen teksten als voorbeeld genoemd.

1. Wie help ik? Daarmee benoem je dus je doelgroep en geeft ook 
aan met welk probleem jij hen kunt helpen. 
  
Voorbeeld van onszelf is: “Wij helpen trainers, coaches, consul-
tants en therapeuten om meer klanten en meer omzet te krijgen 
door hun websites effectief in te zetten en ideale oplossingen te 
creëren voor hun marketinguitdagingen.”

2. Waarom wil jij ze helpen? Wat zijn jouw drijfveren? Wat is jouw 
motivatie? wat is jouw boodschap?  Wat maakt dat jij die men-
sen wilt helpen.  
 

Voorbeeld van Webalist: “Wij geloven dat ondernemers onder-

https://www.meerklantenmeerverkoop.nl
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steund moeten worden door een team dat ervoor zorgt dat zij zich 
kunnen richten op waar zij het beste in zijn en wat zij het liefste doen. 
Door het voor jou mogelijk te maken dat je de state-of-the-art onli-
ne-marketing kunt IMPLEMENTEREN in je business geloven wij dat jij 
als ondernemer geheel nieuwe mogelijkheden zult ontdekken en een 
vrijheid gaat ervaren als nooit tevoren.”

3. Waarom ben jij bij uitstek DE expert die de doelgroep kan hel-
pen. Vertel je ervaringen met het probleem. Geef aan hoeveel 
hoeveel mensen je al geholpen hebt.  
 

Voorbeeld van onszelf:  “Wij kunnen helpen met het realiseren van 
een goed converterende website, omdat wij al ruim 600 van die web-
sites gebouwd hebben voor onze klanten - van ZZP-ers tot multinatio-
nals met meer dan 900 medewerkers. Wij maken websites en andere 
oplossingen waarbij we uitgaan van de meest effectieve marketing-
methodes. We werken met een divers, getalenteerd team van desig-
ners, supportprofessionals, WordPress-ontwikkelaars en online-mar-
ketingprofessionals om te borgen dat de producten en diensten, die 
wij creëren, continu de resultaten van de klanten verbetert.“

4. Wat is jouw visie? Wat heb jij op langere termijn voor ogen met 
jouw doelgroep. Waar breng je ze naartoe?  
 

Voorbeeld van Webalist: “We helpen je aan een converterende 
website die je meer klanten en meer omzet oplevert. We ontzorgen 
je qua techniek en marketing in de diverse groeifases van jouw on-
derneming , zodat jij jouw onderneming naar ongekende hoogte en 
grootte kunt groeien.”

https://www.meerklantenmeerverkoop.nl
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Waarom moet je een blog hebben?

Je hebt een blog nodig omdat je continu waarde wilt leveren aan 
jouw doelgroep. Waardevolle informatie voor jouw doelgroep, waar-
mee je ze steeds verder helpt. Ze gaan jou daardoor steeds leuker 
gaan vinden, je beter leren kennen en uiteindelijk gaan ze je steeds 
meer vertrouwen. Het helpt daarbij om jouw expert positie te ver-
groten. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar als ik een probleem 
hem, wil ik graag geholpen worden door een expert.

Hoe meer informatie en kennis jij deelt, hoe meer jouw doelgroep 
merkt dat jij expert bent op dit gebied.  Het is daarom cruciaal dat je 
regelmatig blogt en mensen op je mailinglijst daarvan op de hoogte 
stelt. 

Bijkomend voordeel is dat jij en jouw bedrijf,  top of mind blijven 
bij jouw doelgroep. Doordat je hen regelmatig mailt en informatie 
deelt onthouden ze dat en op het moment dat ze iets nodig hebben 
waarbij jouw dienst van belang kan zijn, dan zullen ze zich jou herin-
neren. Dat lukt je niet als je  bijna nooit mails stuurt met waardevolle 
informatie. 

Een blog hoeft trouwens niet alleen maar te bestaan uit tekst. Je kan 
ook video’s opnemen en deze op je site plaatsen, bij voorkeur met 
wat extra tekst om duidelijk te maken waar de video blog (vlog) over 
gaat. Videobloggen is steeds populairder. Je kunt ook via audio gaan 
bloggen, bijvoorbeeld door middel van het maken van een podcast. 
Welk medium jij wilt gebruiken hangt enerzijds af van jouw voorkeur, 
maar minstens zo belangrijk is het medium te gebruiken dat de voor-
keur heeft bij jouw doelgroep. 

https://www.meerklantenmeerverkoop.nl
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Aanbevelingen als social-proof

Je kunt uiteraard zelf zeggen hoe goed je bent en waarom jouw doelgroep 
met jou in zee moet gaan. Je zult het echter met me eens zijn dat het veel 
krachtiger is als anderen jou aanbevelen. 

Toch zie ik veel websites waar geen aanbevelingen op staan. En als ze er 
al opstaan dan zijn ze meestal niet sterk genoeg.  Het zijn dan logo’s van 
bedrijven waarvoor men heeft gewerk of een stuk tekst zonder naam en 
foto van degene die de aanbeveling geeft. 

Als jij aanbevelingen effectief wilt inzetten als social-proof, plaats dan uit-
sluitend zeer krachtige aanbevelingen van jouw grootste ambassadeurs, 
van degene die het meest enthousiast zijn. Zorg ervoor dat ze jouw naam 
of jouw bedrijf noemen in de aanbeveling. 

Plaats bij elke aanbeveling de naam en profielfoto van de persoon. Dat 
spreekt veel meer vertrouwen uit. Men moet niet het idee hebben dat een 
aanbeveling verzonnen is. Zet dus geen anonieme aanbevelingen op de 
website.

Wat heel goed werkt is iemand een aanbeveling laten schrijven op LinkedIn. 
Die LinkedIn-aanbeveling kopieer je als tekst op jou aanbevelingenpagina. 
Je kopieert de LinkedIn profielfoto van die persoon en plaats deze, samen 
met de naam bij de aanbeveling. Met een LinkedIn aanbeveling kan je niet 
sjoemelen, dus weet men zeker dat het een ‘echte’ aanbeveling is.

Zorg er wel voor dat je toestemming hebt van de persoon die de aanbe-
veling heeft gegeven om de naam en foto op jouw website te plaatsen. Ik 
raad je aan om dit aan te geven op het moment dat je om de aanbeveling 
vraagt. 

https://www.meerklantenmeerverkoop.nl
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Hoe zit het met de vormgeving van de website?

Zoals je wellicht hebt gemerkt, heb ik het helemaal niet gehad over 
de vormgeving. Over hoe het eruit ziet. Dat is ook met een reden. Het 
belangrijkste is dat jouw website voor je gaat werken. Dat hij je meer 
bezoekers en klanten oplevert. Dat meer mensen op je mailinglijst 
komen en meer mensen van je kennismakingsaanbod gebruik ma-
ken. Ofwel dat je meer klanten en dus ook meer omzet krijgt. 

Het spijt me te moeten zeggen, maar hoe de website eruit ziet en 
hoe mooi de website is, is van ondergeschikt belang. De prioriteit 
moet echt liggen bij de conversie en dat kan prima met een simpele 
website. We hebben legio voorbeelden van klanten die een redelijk 
simpele website hadden, die heel effectief was. Zelf hebben wij ook 
met onze meest simpele websites, de meeste conversies gereali-
seerd. 

Het wil natuurlijk niet zeggen dat de website er niet mooi uit kan 
en mag  zien. Uiteraard mag je een goede header hebben, goede 
foto’s en een goed logo hebben, maar maak dat niet je prioriteit. 
Laat ergens simpel een logo maken bijv. op fiverr.com. Dan heb je 
in ieder geval een logo om te beginnen. In een later stadium kun je 
je website altijd nog upgraden door het  een mooiere look en feel 
te geven. Maar zorg eerst dat de website je meer klanten en meer 
omzet oplevert. 

https://www.meerklantenmeerverkoop.nl


Jouw website als klantmagneet | Ron Scheerder | www.meerklantenmeerverkoop.nl

11

Zelf doen of uitbesteden?

OK, je weet nu hoe je jouw website effectief kan inzetten. Dan komt 
waarschijnlijk de vraag bij je op: “Ga ik het allemaal zelf doen of ga 
ik het uitbesteden?” Uiteraard kan je het allemaal zelf doen. Je kunt 
het zelf allemaal gaan uitzoeken. Sommige vinden het ook leuk om 
te doen. Ik raad je aan om het uit te besteden. Als jij een webbouwer 
bent, dan is dat jouw passie om websites te maken. Je vindt dat leuk 
om te doen.

Maar als jij coach, therapeut, trainer of consultant bent, dan ligt jouw 
passie, jouw sterkte zeker niet op het bouwen van websites.  Het 
kost je dan veel tijd, je vindt het niet leuk en het kost je veel energie. 
Bovendien is jouw tijd kostbaar. Jij wilt je tijd vooral besteden aan die 
zaken waar je energie van krijgt, waar je enthousiast van wordt en 
waar jij kennis van hebt. 

Mijn advies is de website te laten maken door een webbouwer. Bij 
voorkeur een webbouwer die vanuit de marketinggedachte kijkt en 
niet vanuit design standpunt, want anders krijg je weer een hele 
mooie website die niet werkt. 

Ik raad altijd aan om een Wordpress website te nemen, en zorg er-
voor dat de website altijd van jou is. Dat je zelf de aanpassingen kunt 
doen, zelf content kunt plaatsen. Niets is zo vervelend als voor elke 
aanpassing contact te moeten opnemen met jouw webbouwer. Het 
kost tijd en brengt extra kosten met zich mee. 

https://www.meerklantenmeerverkoop.nl
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Samenvatting

Wil jij een website die meer klanten, meer verkoop en meer omzet 
oplevert? Zorg dan dat bezoekers snel kunnen zien waarmee je hen 
kunt helpen. 

Zorg ervoor dat je hun voornaam en e-mailadres krijgt in ruil voor 
een gratis waardevolle weggever. De bezoekers moeten zich kunnen 
aanmelden voor een laagdrempelig kennismakingsaanbod en jouw 
experts positie moet duidelijk aangetoond worden, door middel van 
je blog, aanbevelingen je over-mij-pagina. Dat zijn de enige drie za-
ken die van belang zijn. 

Je hebt dus nodig:  
• homepagina
• salespagina
• aanbevelingspagina
• blogpagina
• over-mij-pagina 
• contactpagina

Om zo’n website te realiseren adviseer ik je deze te laten maken door 
iemand die verstand heeft van het bouwen van website, maar zeker 
ook van effectieve marketingmethodes.  

Het maken van een goed converterende website is iets dat je echt 
moet leren. Waar je hulp bij nodig hebt. We helpen je graag hierbij.

https://www.meerklantenmeerverkoop.nl
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Daarom geven we regelmatig online trainingen. Dit zijn korte, inten-
sieve webinars of online minicursussen, waarin we je verder leren 
hoe je meer klanten en meer verkoop realiseert via jouw website.

Klik hier om je direct op te 
geven voor de training

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten tijdens de training!

Boost your life!

Ron

https://www.meerklantenmeerverkoop.nl
https://meerklantenmeerverkoop.nl/gratis-training/
https://meerklantenmeerverkoop.nl/gratis-training/

