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EEN
INTRODUCTIE

(Martijn) Sinds mijn 14de wist ik het
zeker… Ik word een webdesigner. Zo
gezegd zo gedaan ;). Inmiddels volg ik
de opleiding ondernemerschap en
retail-management op de Hanze
Hogeschool in Groningen. Naast mijn
opleiding ben ik mij dus constant aan
het verdiepen in webdesign en alles
wat erbij komt kijken. Ik ben niet meer
van mijn scherm af te krijgen als ik
een nieuwe opdracht voorgeschoteld
krijg. 

(Robin) Sinds mijn 16e wist ik het
zeker…
Ik wil mij ook ergens in specialiseren
op het online gebied. Zo gezegd, zo
gedaan. Elke strategie op het gebied
van online marketing interesseert mij
ook enorm, en vandaar ken ik ze ook
allemaal ;). Ook ik studeer op dit
moment ondernemerschap en retail-
management op de Hanze
Hogeschool in Groningen. Toeval? 
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T H E  M A R K E T I N G  T W I N S



WAT MAAKT EEN WEBSDESIGN 
PROJECT SUCCESVOL?

Succesvolle websiteprojecten zijn een samenwerking tussen jou (de
klant) en de webdesigner waarmee je samenwerkt.

Terwijl je de expertise van de ontwerper nodig hebt om een   mooie
website samen te stellen die past bij het beoogde doel, heeft de
ontwerper op zijn beurt jou nodig om regelmatig effectief te
communiceren.

Het is mogelijk dat je al ervaring hebt met het maken van een website
met een webdesigner die geen succesvol resultaat heeft opgeleverd.
Het gebeurt soms en het is meestal aan een (of beide) partijen die niet
leveren wat nodig was om een   geweldig project over de streep te
duwen.

In deze gids hebben we vijf belangrijke stappen op een rijtje gezet die
cruciaal zijn voor een winnend websiteproject. Als jouw ontwerper
samen met je werkt om elk van deze vijf belangrijke stappen te
realiseren, krijg je een resultaat waar je allebei trots op kunt zijn.

Een website is zoveel meer dan alleen een visuele brochure. Ja, je kunt
een ‘brochurewebsite’ hebben, maar als deze niet is gebouwd om te
verkopen, zal het jouw bedrijf geen succes opleveren.



1 .  VEREISTEN

Het begin van een websiteproject doet je nadenken over de vereisten van wat je
zoekt. 

Jouw vereisten kunnen gericht zijn op specifieke functies waarnaar je op zoek
bent, bijvoorbeeld de mogelijkheid voor klanten om jouw producten / diensten
online te kopen. Of misschien een Live Chat-optie, zodat je klanten snel
antwoord kunnen krijgen van u of uw team.

Ongeacht de vereisten die jij zoekt, het belangrijkste is duidelijkheid. Met
duidelijke en goed doordachte vereisten helpt het iedereen om op één lijn te
zijn. Wees voorbereid om jouw vereisten met de webdesigner te bespreken,
aangezien zij jou kunnen helpen te begrijpen wat wel en niet mogelijk is.

Soms heb je misschien een idee dat niet haalbaar is in je nieuwe website. Jouw
designer zal je dit laten weten en, indien mogelijk, een alternatief voorstellen. 

Onthoud dat ze proberen met je samen te werken, dus het is belangrijk om er
goed over te hebben.

TIP: Maak een lijst met 5 belangrijke functies die u graag op uw nieuwe
website zou willen zien. Het kan geen kwaad om te kijken naar wat je
concurrenten hier doen ... jij wilt tenslotte de dingen beter doen dan zij,
nietwaar?

Een ander ding om te overwegen wanneer je nadenkt over je vereisten, is dat 
 jouw behoeften en de behoeften van je publiek soms twee totaal verschillende
dingen kunnen zijn.

Uw bedrijfswebsite is niet bedoeld voor ‘jou’ als individu, maar voor je klanten en
potentiële klanten die er gebruik van zullen maken. Het is oké als je een
specifieke kleur of functie niet leuk vindt, maar neem even de tijd om na te
denken over je doelgroep en wat ze ervan zouden denken.

 Misschien vindt je het handig om met enkele bestaande klanten te praten en
hen te vragen waarom ze bij jouw bedrijf hebben gekocht en wat hun
aankoopbeslissing in het algemeen zou beïnvloeden.

TIP: Probeer in één zin te beschrijven hoe jouw ideale website jouw publiek zou
laten voelen / denken / handelen



2 .  INVESTERING

Elk websiteproject heeft een budget nodig, maar je moet het niet als een
"budget" of een "prijs" beschouwen. Het is een investering in jouw bedrijf. Ja, je
zou kunnen denken dat dit klinkt als marketingpraat, maar het is eigenlijk
gewoon een mindset verandering.

In plaats van na te denken over hoeveel elk element waaruit de website bestaat
geld kost, moet je nadenken over jouw project in de trant van "welke investering
moet ik in onze website doen om mijn bedrijf succesvol te maken?"

Door de manier waarop je naar de benodigde investering in een website kijkt te
veranderen, open je de deur naar kritischer denken. Het gaat niet om meer
uitgeven, het gaat om slimmer uitgeven.

TIP: Denk na over de investering die je in jouw nieuwe website wilt doen. Wat
zou succes voor jou betekenen? Bijv. "Verdubbel je omzet in een jaar" of "100
nieuwe klanten in 6 maanden".

De rol van je webdesigner is om een   mooie website te maken voor jouw bedrijf
EN voor je klanten. Om dit te doen luisteren ze naar jouw vereisten en het
investeringsniveau waarover je beschikt.

Het is mogelijk dat het budget dat je voor jouw project hebt gereserveerd niet
overeenkomt met de vereisten waar je om hebt gevraagd. In deze situatie zou je
ofwel moeten overwegen je investering een beetje te verhogen of enkele van de
minder belangrijke vereisten opzij te zetten. 

Je focus kan het beste worden besteed aan de belangrijkste taken en vereisten
die je nieuwe website  zichtbaar maakt voor je doelgroep. Naarmate jouw bedrijf
groeit dankzij de voordelen van de nieuwe website, kan je de volgende fase van
je website plannen met de webdesigner.

TIP: Maak een lijst van jouw vereisten en wijs aan elk een prioriteit toe. Welke
van deze kunnen indien nodig naar een tweede fase worden geduwd?



3 .  DOELEN

Het is belangrijk om doelen te stellen voor je nieuwe website. 

Voor het website project zelf zou dit doorgaans zijn dat de website op
tijd wordt opgeleverd voor het afgesproken investeringsniveau en met
alle overeengekomen vereisten.

Het hebben van geplande, duidelijke doelen zorgt voor gemakkelijke
communicatie tijdens een website project. Zowel de webdesigner als 
 jij zijn op de hoogte van eventuele doelen voor de nieuwe website 
 aangezien deze aan het begin van jouw project worden besproken.

Heb je ooit eerder SMART-doelen gehoord of gebruikt? Dit zijn doelen
die worden gedefinieerd als:
Specifiek, measurable, achievable, relevant, time bound.

SMART-doelen zijn traceerbare doelen met definitieve resultaten. Dit
geeft structuur aan je doelen en zorgt ervoor dat jij gemakkelijk kunt
zien of ze zijn behaald of niet.
Hier is een voorbeeld van een SMART-doel:

20% stijging van de verkoop via onze website in de komende 6
maanden.

Elk van deze doelen heeft een specifiek doel dat we kunnen meten,
haalbaar, relevant en gebonden aan een tijdschema.

TIP: Denk na over SMART-doelen voor je bedrijf. Welke SMART-doelen
zou je willen bereiken met je nieuwe website? Schrijf er minstens 3 op
als je kunt.



4.  CONTENT

De inhoud op je website is een van de belangrijkste kenmerken. Het heeft
de kracht om mensen naar je site te lokken. 
Werk waar mogelijk samen met een tekstschrijver om ervoor te zorgen dat
je een goede tekst op jouw website hebt. Dit kan een beetje afhangen van
je beschikbare investering, maar investeren in een geweldige copywriter zal
zichzelf vele malen terugbetalen.

Het kan verleidelijk zijn om het zelf te schrijven, maar tenzij je daar ervaring
mee hebt, kan het moeilijk zijn om de juiste toon te krijgen. Een betere
optie zou zijn om samen te werken met een tekstschrijver, hen enkele
opmerkingen over je producten / diensten te sturen en hen te helpen uw
doelmarkt te begrijpen.

Een goede copywriter is bedreven in het omzetten van functies in
voordelen.

Bijvoorbeeld toen Creative Technology en Apple het uitvechten met hun
concurrerende mp3-apparaten. Creatieve technologie hield vast aan
functies en vertelde mensen hoe groot hun harde schijven waren. Apple
lanceerde de iPod in oktober 2001, waarbij Steve Jobs de mensen gewoon
vertelde dat ze “1000 liedjes in je zak” konden hebben, en dan op het
podium een   iPod uit zijn zak haalde.

Door functies om te zetten in voordelen, help je  jouw publiek zich te
verhouden tot wat je aanbiedt en roep je emotionele reacties op.
Zonder hard te klinken geven jouw klanten niet echt om een   nieuwe
functie die jij in je producten hebt zitten of hoeveel extra uren uw team 's
nachts / in het weekend heeft gewerkt.  Ze geven gewoon om zichzelf. Je
hebt één vraag voor jouw klant: "wat levert het mij op?". Deze  vraag zou de
kopie op bijna elke pagina van jouw website moeten controleren.

TIP: Denk na over de producten of diensten die jij je klanten aanbiedt en
hoe  je dat momenteel promoot. Je noemt waarschijnlijk een aantal
functies. Probeer deze functies opnieuw in te kaderen als voordelen.



5 .  COMMUNICATIE

Door goede communicatie kunnen zowel jij als jouw webdesigner het meeste
uit jouw websiteproject halen. Het is in feite tweerichtingsverkeer, dat zorg en
aandacht van beide kanten nodig heeft.

Effectieve communicatie helpt om een   websiteproject op schema te houden en
vertragingen te voorkomen. 

Een van de beste dingen die je voor jouw websiteproject kunt doen is ervoor
zorgen dat er één duidelijk aanspreekpunt in jouw bedrijf is. Vaak ben je dit zelf,
maar heb je een groter team van medewerkers, dan kan je ervoor kiezen dit over
te dragen aan een geschikt personeelslid.

Als je samenwerkt met een ontwerpbureau hebben zij dezelfde processen en
zullen zij ook één aanspreekpunt delegeren. De voordelen van deze twee
afzonderlijke aanspreekpunten is dat ze allebei de eisen, behoeften en nuances
van het project tot in detail leren kennen.

TIP: Bepaal wie het belangrijkste aanspreekpunt in jouw bedrijf wordt voor 
 jewebsiteproject. Als je het niet zelf gaat zijn, zorg er dan voor dat die persoon
op de hoogte is van je vereisten en andere noodzakelijke details.

Voor alle onderdelen van het project waarvoor feedback van jouw bedrijf nodig
is moet je ervoor zorgen dat je duidelijke en beknopte feedback terugstuurt
naar  jouw webdesigner. Als je binnen je bedrijf meerdere mensen hebt die naar
het werk van de website kijken is het goed om dit samen te doen en een lijst te
maken met de belangrijkste punten die je aan de webdesigner wilt koppelen.
Vervolgens kan jouw belangrijkste contactpersoon deze terugkoppelen als
onderdeel van het proces.
Het ergste scenario zou hier zijn dat meerdere mensen in jouw bedrijf allemaal
hun eigen ideeën hebben en deze onafhankelijk naar de webdesigner sturen.
Dit kan leiden tot verwarring en onnodige vertragingen in het project.



SAMENVATTING

We hopen dat je met plezier onze gids over 5 stappen naar een winnendWe hopen dat je met plezier onze gids over 5 stappen naar een winnend
websiteproject hebt gelezen.websiteproject hebt gelezen.  

Het maakt niet uit welk ervaringsniveau je eerder met websiteprojecten hebtHet maakt niet uit welk ervaringsniveau je eerder met websiteprojecten hebt
gehad. Het belangrijkste is dat je ervoor kiest om samen te werken met eengehad. Het belangrijkste is dat je ervoor kiest om samen te werken met een
webdesigner die jouw bedrijf en jouw vereisten duidelijk begrijpt.webdesigner die jouw bedrijf en jouw vereisten duidelijk begrijpt.

We hebben enkele aanvullende tips en ideeën die we je de komende dagen perWe hebben enkele aanvullende tips en ideeën die we je de komende dagen per
e-mail zullen sturen, met wat extra inzichten en actiepunten die je zullen helpene-mail zullen sturen, met wat extra inzichten en actiepunten die je zullen helpen
bij een succesvol project.bij een succesvol project.

Als je vragen hebt of meer informatie wilt over hoe wij jouw bedrijf kunnenAls je vragen hebt of meer informatie wilt over hoe wij jouw bedrijf kunnen
helpen, neem dan gerust contact met ons op.helpen, neem dan gerust contact met ons op.

Martijn en Robin de JongeMartijn en Robin de Jonge

www.themarketingtwins.comwww.themarketingtwins.com  

http://www.themarketingtwins.com/
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