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I N T R O D U C T I E

Wat super dat je dit e-book hebt aangevraagd. Dit is een
praktisch e-book met onmisbare tips voor het inrichten
van de belangrijke pagina’s van je website.
We beginnen met wat basisonderdelen zoals wat
Wordpress precies is, wat het verschil is tussen
Wordpress.com en Wordpress.org.

Daarna ga leg ik wat basisprincipes uit van een website.
Een website heeft bepaalde “regels”. Als je een
gebruiksvriendelijke website wilt, kun je dat met die
regels realiseren.
Na de basis ga je aan de slag met het indelen van de meest
belangrijke pagina’s van je website:

• Homepagina
• Een sales-/landingspagina
• De bedanktpagina
• De 404 pagina

Bij ieder hoofdstuk zijn de tips voorzien van checkboxen
zodat je gemakkelijk kunt afstrepen wat je al hebt. Zo kun
je zien hoe ver je bent.

Ik hoop dat deze tips en tricks jouw website naar een
hoger level tilt. Voor vragen kun je mij altijd een mail sturen 
naar cheryl@cprecision.nl

Wil je meer tips, volg dan ook even mijn Facebookpagina.
Hier doe ik geregeld Facebook lives, deel ik inspiratie en
laat ik zien hoe ik aan projecten werk. Wil je nog meer,
volg dan ook even mijn designblog.

 O N M I S B A R E  T I P S  V O O R  J E  W O R D P R E S S  W E B S I T E
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W I E  B E N  I K ?

Ik ben Cheryl Porcelijn, Web & Branding Designer en het brein
achter Cprecision. Ik ontwerp websites en personal brandings 
voor creatieve, ambitieuze ondernemers.

Cprecision...Leuk die naam, lastig uit te spreken ook (see-
precision). Maar wat betekent deze naam en mijn bedrijf nu 
eigenlijk. Ik ben niet zomaar op de naam gekomen. CP zijn mijn 
initialen. Mijn vader noemt mij al sinds ik mij kan herinneren Cp 
of Cptje. Er zit dus een dubbele betekenis in mijn bedrijfsnaam. 
Het is dus ook heel persoonlijk.

Precision staat voor precisie, of perfectie. De perfectie in wat 
ik lever maar ook hoe ik kijk naar de klant en wat bij mijn klant 
past; de precisie van de klant in het product.

Want waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? Ik doe dit werk, als 
ik het al zo moet noemen, omdat ik van mening ben dat in een 
wereld van online geschreeuw het super belangrijk is om jezelf 
als persoon online te zetten; als uniek persoon. We willen, 
ondanks dat we online zijn, in contact komen met een persoon. 
En die persoon is het gezicht van haar/zijn bedrijf. Het moet 
dus allemaal perfect aansluiten zodat jij meteen de persoon te 
zien krijgt die hij/zij echt is. I.p.v. dat je moet gokken. Of een 
heel ander persoon had verwacht.

Het “digitaliseren” van een persoon is dus een heel precies 
werkje. En dat vind ik juist zo fantastisch. Weten wat ik voor je 
kan betekenen? Stuur mij gerust een mailtje naar  
cheryl@cprecision.nl
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W O R D P R E S S

VERSCHIL TUSSEN .COM EN .ORG

Een website is vandaag de dag niet meer dan alleen een paar pagina’s. Waar je 
vroeger nog moeilijk deed met het zelf coderen van je site, heb nu allerlei platformen 
en systemen waar je een dynamische en volledige site mee kunt maken. Het coderen 
hoeft niet meer, je kiest simpelweg een platform naar wens en het wordt allemaal 
voor je gedaan.

Wordpress is het meest bekende en gebruikte cms (content management 
systeem) dat er is. Een content management systeem is een systeem waarin je zelf 
aanpassingen kunt maken aan je website. Als je Googled op Wordpress vind je twee 
websites: wordpress.com en wordpress.org. En de vraag is hier, welke van de twee 
adviseer ik je te gebruiken?

Bij beiden gaat het om hetzelfde open-sourcepakket. Open source betekent dat het in 
de basis gratis is en niet afhankelijk is van allerlei mensen die het in de lucht moeten 
houden of die er aan verdienen. Maar…en dit is een grote maar. Er zit wel degelijk een 
groot verschil tussen de .com en .org. En welke het beste bij jou past lees je zo.

26,4%
Van de websites die
online staat is gemaakt
met Wordpress
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VOOR- EN NADELEN

Bij beide domeinen zitten voor -en nadelen aan verbonden. Het hangt namelijk ook 
van je skillset en wensen af wat je het beste kunt gebruiken.
  
Wordpress.com

Voordelen: Wordpress.com kun je vergelijken met een domeinnaam. Je hoeft hier 
verder niets voor te doen behalve te registreren. Het cms systeem zit hier al bij in, 
er is dus nagenoeg geen technische kennis nodig. Ideaal als je een huis-, tuin- en 
keukenblog wilt. Leuke bijkomstigheid, het is in de basis gratis.

Nadelen: Je hebt hier weinig flexibiliteit. Zo kun je bijvoorbeeld geen eigen templates 
of design uploaden. Een eigen stijl geven is zeer beperkt, er zijn maar een aantal 
vaste widgets, plugins en thema’s beschikbaar. Wil je meer, dan moet je dus alsnog 
betalen. Waar je ook op moet letten is je SEO (search engine optimalisation) of wel, 
je vindbaarheid in Google. Een “gratis” domein, leidt “Googelaars” naar hun eigen 
website en niet naar die van jou.

Wordpress.org

Voordelen: Wordpress.org is een pakket dat je kunt download. Het is geheel gratis 
en dit installeer je op je eigen domeinnaam. Daarmee is meteen het eerste voordeel 
genoemd. Je kunt dit pakket overal en op elk gewenst domein installeren.
Je hebt veel flexibiliteit. Je kunt er een eigen design of template opzetten. Je kunt 
duizenden plugins en widgets (gratis en betaald) er op plaatsen. En je kunt je SEO er 
helemaal op gaan zetten. Er zitten geen limieten aan deze versie.

Nadelen: Het installeren van Wordpress vergt wat technische kennis en 
doorzettingsvermogen. Hoewel Wordpress over een zeer goede kennisbank beschikt, 
is het opzetten van Wordpress met een database een technisch klusje.

Ik adviseer vaak om dit te laten doen. Wil je het wel zelf doen, dan kun je aan de slag 
met de documentatie en tutorials die je overal kunt vinden op het internet.
Het hangt dus geheel van jouw skillset af en je budget wat je wilt. Maar je hebt hierin 
maar twee keuzes: Zelf doen of het laten doen. Er is geen tussenin. Het is aan jou om 
de keuze te maken.

Maar afgezien van je skillset, wegens flexibiliteit, adviseer ik áltijd om te werken met 
wordpress.org en deze te installeren op je eigen gekozen domein/url.
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EEN PAAR BASIS INSTELLINGEN VOOR  JE WORDPRESS SITE 

Wanneer je aan de slag gaat met Wordpress zijn er een paar instellingen die belangrijk 
zijn.:
• Permalinks instellen. Permalinks zijn de benamingen van je pagina’s. Wanneer je 

net begint met Wordpress, staan deze permalinks op een “rare” naam. Vaak iets 
van ?p=123. Je wilt natuurlijk nette en Google vriendelijke linkjes hebben. Je 
kunt deze veranderen bij instelling > permalinks > kies berichtnaam. Nu zijn je 
permalinks goed ingesteld.

• Beschrijving instellen. Om aan te geven (vooral aan Google) waar je website over 
gaat en de naam van je website, moet je deze aangeven. Let op, het gaat hier om 
1 enkele zin. Je kunt dit doen bij instellingen > algemeen. Hier geef je de sitetitel 
en ondertitel in

BACK-UP MAKEN

Als je een website maakt, zorg dan dat je back-ups blijft maken. Mocht er iets fout 
gaan, dan kun je dit altijd terugzetten. Je kunt hiervoor de volgende plugins gebruiken:

• Ithemes
• Updraft Plus
• BackupBuddy
• Vaultpress 

Als je een plugin (Een plug-in is een uitbreiding voor een programma) gaat installeren, 
let dan even goed op dat hij geschikt is voor de meest recente versie van Wordpress. 
En let ook op dat de plugin nog recent is geupdate, dat betekent dat hij goed 
onderhouden wordt en dus ook vaak veilig is.

BEN JE ER KLAAR VOOR?

• Wordpress geïnstalleerd
• Thema geinstalleerd
• Permalinks en beschrijving goed ingesteld?
• Mogelijkheid voor back-ups?

Dan ben jij klaar voor het design gedeelte. De volgende hoofdstukken helpen jou je 
website hiërarchisch op te bouwen en gebruikersvriendelijk te maken. Veel plezier!
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T I P S  &  T R I C K S

In de introductie had ik het al een beetje aangekaart. Een website heeft bepaalde 
“regels” om gebruiksvriendelijk te blijven. Er zijn een paar belangrijke onderdelen die 
je op je website kunt verwerken om die gebruiksvriendelijkheid zo hoog mogelijk te 
houden. Je kunt hierbij denken aan zowel technische aspecten als design
elementen. 

Op mijn designblog kun je iedere maand een nieuw artikel vinden over zogenoemde 
designpatterns. Dit zijn kleine onderdelen van je website, die ik helemaal uitlicht. Dit 
zijn bepaalde design elementen die op je website het verschil kunnen maken tussen 
wel of niet een klant erbij. Er zijn een bepaalde aantal basis regels die ik graag met je 
deel: 

Typografie

Elk lettertype (maximaal 2) leg je, als het goed is, vast in je branding. Deze lettertypes 
trek je door, door al je uitingen die je doet. Ook op je website. Je bepaalt hier het 
lettertype voor je koppen en subkoppen en voor je bodytekst (grote lappen tekst).
  
Belangrijk hierbij is, is dat je geen “rare” lettertypes gebruikt. Je kunt best creatief zijn,
maar op een scherm moet altijd alles leebaar blijven. Natuurlijk worden de schermen
steeds beter, maar een lettertype dat niet leesbaar is, ligt niet aan het scherm maar 
aan het feit dat wij dat soort lettertypes gewoonweg niet kunnen lezen.

Gebruik daarom voor je bodytekst altijd een sans-serif lettertype. Dat zijn lettertypes 
zoals Montserrat, Lato, Bebas, Open sans. Alles wat geen “schreefje” aan de 
bovenkant heeft.
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Kleurgebruik

Ook het kleurgebruik leg je in eerste instantie vast in je huisstijl. Hiermee ga je werken 
en blijf je consistent. Zorg dat je dit ook doet op je website. Kies kleuren die bij jou en je 
kernwaarden passen.

Een belangrijke regel hierbij is dat je altijd een groot contrast moet houden. Denk aan
zwarte letters op een witte achtergrond. Zorg er te allen tijde voor dat álles leesbaar is.
Gebruik bijvoorbeeld geen paars of blauwe letters op een zwarte achtergrond. Onze
ogen kunnen dat onderscheid niet goed maken en is het niet leesbaar.

Wees hier ook alert op, op afbeeldingen. Twijfel je? Vraag dan of iemand anders wilt
meekijken om te testen of ze het goed kunnen lezen. 

Witruimte

Witruimte is heel erg belangrijk in je website. Dat zorgt er namelijk voor dat we
gemakkelijker door de website heen scrollen. De witruimte moet de websitebezoeker
als het ware door de tekst heen krijgen.

Een voorbeeld van witruimte kan zijn de regelhoogte van een tekst. Maar ook de
afstand tussen bepaalde secties van je site. Met deze witruimtes zorg je voor een
rustige en overzichtelijk website.

Afbeeldingen

Gebruik afbeeldingen op je website. Afbeeldingen zorgen ervoor dat grote lappen tekst
onderbroken worden en dus gemakkelijker te lezen zijn. Afbeeldingen kunnen nog voor
meer doeleinden gebruikt worden, namelijk sfeer. De stijl van je afbeeldingen geven je
website een bepaalde uitstraling. Deze pas je aan op je typografie, je kleurgebruik en
kernwaarden.

Je kunt gaan voor gratis foto’s, die kun je op websites vinden zoals pexels.com en
unsplash.com. Maar je kunt ook betaalde “stockfoto’s” gebruiken. Let er op, dat als je
foto’s van een ander gebruikt, de afbeeldingen rechten vrij zijn. Dat betekent
simpelweg dat je niet zomaar foto’s van Google af kunt halen. 

Plus, het gebruik van stockfoto’s raad ik absoluut niet aan. De kans dat iemand anders 
hem ook op de website heeft staan is groot. Ga aan de slag met een goede fotograaf 
voor originele foto’s.
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Herhaling

Herhaling in een website klinkt heel gek. Maar wat het eigenlijk betekent is: blijf 
consistent. Herhaal dezelfde lettertypes, sfeer, kleurgebruik door je hele website. Blijf 
overal consistent, gebruik dezelfde groottes voor lettertypes en pas steeds dezelfde
kleuren toe etc.

Consistentie is key, niet alleen in je website, maar overal. Die herhaling gaat er voor 
zorgen dat je op een gegeven moment echt herkent wordt. En dat is natuurlijk wat je
wilt. 

“Die herhaling gaat er

voor zorgen dat je op

een gegeven moment

echt herkent wordt”.
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T I P S  V O O R  E E N  S T E R K E  H O M E PA G I N A

Je website is een marketingtool. Het geeft een potentiële klant een eerste indruk. 
En daarbinnen bepaald iemand of ze wel of niet verder willen kijken op de website, 
of contact met je op willen nemen. Daarom is het ontzettend belangrijk om je 
homepagina op orde te hebben en je potentiële klanten te overtuigen. Hoe doe je 
dat? Als je deze onderdelen op je homepagina verwerkt, kom je al heel ver. Vink ze 
gerust af als je ze hebt verwerkt

Inschrijfmogelijkheid voor je nieuwsbrief/weggever

Het allerbelangrijkste wat men moet doen op jouw website, is zich kunnen inschrijven
voor je nieuwsbrief en/of weggever. Met die e-maillijst ga jij namelijk vertrouwen en
een relatie opbouwen met jouw potentiële klanten. Dat is namelijk de plek waar je je
doelgroep een aanbod kunt doen. Doe dit uiteraard niet te vaak, want dan schrijven 
ze zich uit. Jouw nieuwsbrief en weggever moeten enorm waardevol zijn. Het is 
belangrijk dat de persoon die zich ingeschreven heeft, zich gewaardeerd voelt omdat 
hij/zij zijn emailadres aan jou toevertrouwd.

Je kunt op verschillende manier een inschrijfmogelijkheid plaatsen op je site:

1. Door middel van een inschrijfformulier op de pagina. Dit is de meest simpele maar 
minst opvallende manier. Zet hem zo ver mogelijk bovenaan.

2. Een overlay pop-up. Dat betekent dat hele website op zwart gaat en er een  
pop-up box tevoorschijn komt.

3. Een pop-up onder in het scherm. Dit is een van de meest gebruiksvriendelijke 
oplossing omdat de gehele website nog zichtbaar blijft en hij niet midden in het 
beeld terecht komt. Deze schuift van onder af in en is een klein formulier.

4. Een light-box pop-up. Dit is ongeveer hetzelfde als een overlay, maar zonder het 
zwart laten worden van de gehele website. Die kun je op verschillende manieren 
laten opkomen:

a. Binnen een aantal seconden/minuten dat iemand op de website is. 
Houd er wel rekening mee, dit vind ik erg ongebruiksvriendelijk. De kans is 
aanwezig dat je websitebezoeker net lekker je content zit te lezen en dan 
komt er ineens zo’n box in het beeld. Vaak wordt deze dan weggeklikt.
b. Dit vind ik de meest fijne, de on-exit-pop-up. Deze pop-up komt pas in 
zicht zodra de bezoeker klaar is en de website wil verlaten. Je kunt hem/haar 
nog even verrassen voor ze weggaan met een leuke weggever.

Ik heb zowel de eerste als de laatste optie gekozen voor mijn website. Ik doe dit 
om zoveel mogelijk aandacht te geven aan mijn weggever en nieuwsbrief. Kies een 
manier die bij jou past.
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Foto’s van jezelf op je homepagina

Ik val hiermee een beetje met de deur in huis, want foto’s van jezelf plaatsen op je
website kan voor een ondernemer best lastig zijn. Bij mij heeft dat ook een tijdje
geduurd, maar zolang niemand weet wie het gezicht is achter het bedrijf, kunnen je
potentiële klanten ook bij zichzelf afvragen of dit wel een betrouwbaar bedrijf is. Foto’s
van jou als ondernemer geven de website persoonlijkheid. En dat is zo vreselijk
belangrijk op het internet, persoonlijkheid! Je wilt weten met wie je in zee gaat en
foto’s kunnen daarin helpen.

Wat ik ook in mijn andere blogs vertel, zorg dat je foto’s bij je branding passen, bij jou
en je kernwaarden, je why/missie van je bedrijf. Ben je juist heel zakelijk en strak, zorg
dan dat je een prachtig pak of jurk aan hebt dat dit ook uitstraalt. Ben je juist veel meer
informeel en vind je gezelligheid of passie meer bij je passen? Zorg dan dat je kleding
aan hebt waarin jij je fijn voelt, dat je die waarden ook kunt uitstralen naar je potentiële
klanten

Aanbod (of een deel) op je homepagina

Dit is ook best belangrijk om je klanten te overtuigen, je aanbod. Heb je meer aanbod
(zoals ik), zorg dan dat er in ieder geval een deel daarvan op je homepagina staat zodat
potentiële klanten verder kunnen lezen als ze dit willen en leidt ze dan door naar het
volledige aanbod.

Waarom moet je ‘aanbod’ op je homepagina? Ik zeg het nog maar eens, je homepagina is
je marketingtool. Je potentiële klanten moet in één keer kunnen zien met wie ze
te maken hebben en wat hun aanbod daarbij is en of dit eventueel wel bij hem/haar
past. Jouw aanbod, of een deel daarvan laten zien, kan ook helpen bij de zoekvraag van
je potentiële klant. Lost het een probleem op waar zij mee zitten en zo ja, hoe dan? Dit
zijn vragen die je kunt beantwoorden als jij je tekst gaat schrijven voor je website. 
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 Een deel van je verhaal, je why

Net als persoonlijke foto’s is je verhaal, waarom je doet wat je doet, net zo belangrijk.
Laatst luisterde ik naar de TEDx video van Simon Sinek. Simon verteld over hoe je kunt
inspireren, vertrouwen bieden en veranderingen brengen. Hij verteld: 

“MENSEN KOPEN NIET JE PRODUCT/DIENST BIJ JE OM WAT JE DOET, MAAR
WAAROM JE HET DOET”.

Waarom doe je wat je doet? Waarom kom je iedere ochtend weer uit je bed ?
Simon praat over leiders en volgers. Of het nu individuen of organisaties zijn, we volgen
graag degenen die leiden. Niet omdat we moeten, maar omdat we dat voor ons zelf
willen. Leiders zijn die mensen die beginnen met ‘waarom’ en die het vermogen hebben
om de mensen om hem heen te inspireren, of anderen aantrekt die hen inspireert.

Plaats niet je complete verhaal op de homepagina, een homepagina dient als overzicht
om je klanten te overtuigen verder te gaan. Maak ze nieuwsgierig en laat ze daardoor
langer op je website blijven om jouw verhaal te lezen.

Contact mogelijkheid

Dit is een ontzettend belangrijk onderdeel van je homepagina en eigenlijk van je gehele
website. Een mogelijkheid om je potentiële klant contact met je op te laten nemen als
hij/zij vragen heeft, offerte wilt aanvragen of met jou in zee wil. Daarom is het
belangrijk dat je op iedere pagina van je website een mogelijkheid hiervoor creëert.

Wat is hier de reden van? Je moet de drempel laag houden. Moet je potentiële klant
zoeken naar een contactformulier of telefoonnummer? Dat betekent dat hij meerdere
handelingen moet verrichten. Ik vertel mijn klanten altijd dat je potentiële klanten “lui”
zijn. Voor jou lijkt de contactpagina logisch, maar voor je klant is het een extra
handeling en dus een drempel, wat kan betekenen dat ze afhaken. Zorg er daarom voor
dat je een formulier of je contact gegevens altijd goed zichtbaar hebt zodat hij/zij
meteen contact met je kan opnemen. 
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 Testimonials op je homepagina 

De bovenstaande vier onderdelen die op je homepagina terug moeten komen, zijn
ontzettend belangrijk. Maar daarmee is het nog niet helemaal af, want deze bonus tip
kan jouw homepagina een boost geven. Namelijk; testimonials. Ook wel reviews. Die
kunnen net de doorslag geven voor jouw potentiële klant. Want het betekent niet
alleen dat jij al veel klanten hebt mogen helpen, het betekent ook dat zij (vaak)
tevreden zijn over je werk en dat willen delen met iedereen.

Een review kan dus de doorslag geven of iemand met jou in zee wilt of niet. Tevreden
klanten betekent dat jij goed werk levert en dat je het probleem, waar ze mee zitten,
oplost. Zet dus een aantal testimonials op je website. 

4,6%
Kans op meer conversie 
met reviews
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T I P S  V O O R  E E N  G O E D E  
S A L E S - / L A N D I N G S PA G I N A
Wat een sales-/landingspagina anders maakt dan de homepage, is dat dit vaak een 
pagina is voor een belangrijke product of dienst. Denk hierbij aan een webinar, een 
challenge, een online programma of jouw vlagschip product of dienst. Op deze pagina 
leg ik je precies uit wat het product/dienst inhoud, wat het kost, wat het bevat etc.

Met de volgende punten zet jij een sterke sales-/landingspagina neer. Je kunt deze 
volgorde aanhouden, maar doe vooral wat voor jou goed voelt.

Zorg voor een goede en aantrekkelijke titel 

Met deze titel leidt je je klanten verder je website in. Zorg er voor dat je een 
titel maakt die nieuwsgierigheid opwekt en dat specifiek is zodat niemand voor 
verrassingen komt te staan. Zet hier ook een korte beschrijving bij, een samenvatting. 
Houd het echt kort, maximaal 3 regels.

Beschrijf het probleem/de pijn 

Je hebt dit aanbod niet voor niets. Je wilt een probleem bij iemand oplossen. Maar 
wat is dat probleem? In dit deel schrijf je een stuk over de vragen die je hebt gehad, 
of de pijnpunten waar jouw ideale klant mee zit. Dit kun je in verhaalvorm doen, maar
gebruik vooral ook bulletpoints. Dat leest fijner en geeft je websitebezoeker een mooi
overzicht van de problemen waar hij/zij tegenaan loopt.

Beschrijf de oplossing 

Vanaf hier ga je over naar de oplossing. Welk concreet resultaat behaald iemand die 
bij jou dit product/dienst afneemt? “what’s in it for them”? Hierin neem je ook alle 
bezwaren weg die mensen kunnen hebben om niet op het aanbod in te gaan. Wees 
duidelijk in wat de oplossing is die jij hen biedt en wat het uiteindelijke resultaat is.

Plaats hier eventueel een actie knop bij met een aantrekkelijk call-to-action.
Bijvoorbeeld; schrijf je in, doe nu mee, bestel hier, ontdek het hier.
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Noem voorbeelden van succesverhalen

Succesverhalen helpen jouw websitebezoekers nog eventuele bezwaren bij zichzelf weg
te nemen. Verzamel zoveel mogelijk reviews en studie cases. En zorg er voor dat de
pijnpunten die je genoemd hebt, terugkomen in de succesverhalen. Op die manier
kunnen mensen lezen wat het iemand gebracht heeft 

Plaats een (tweede) call-to-action knop (met prijzen)

Plaats hier nogmaals een knop om je product of dienst te kunnen aanschaffen. Je kunt
eventueel al je complete aanbod plaatsen met de prijzen erbij. Deze knoppen zorgen
dus voor de daadwerkelijke inschrijving en het betaalmoment.

Bonussen

Hier hangt het er een beetje vanaf of je kiest om al je bonussen bij je prijzen te
plaatsen. Of je plaatst deze apart om extra aan te dikken dat ze heel veel waarde
krijgen.

Nog meer reviews 

Als het kan, plaats dan zoveel mogelijk reviews/succesverhalen of use cases.

Een stukje over jou persoonlijk 

Men wil weten met wie ze in zee gaan. Wie is die persoon achter dit product of deze
dienst? Welke ervaring heeft hij/zij? Waarom doet hij/zij dit? Een verhaal over jezelf
helpt potentiële klanten om jou te leren kennen. Er zit daadwerkelijk een gezicht achter
dit geniale idee, een persoon. Een belangrijk onderdeel dus.

Beschrijf hierin wie je bent, wat je precies doet en waarom je het doet. Het is ook leuk
om te vertellen hoe je idee tot stand is gekomen en waarom je dit aanbiedt.
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 Extra prijzen, inschrijfmogelijkheid en/of call-to action

Is je potentiële klant nu echt overtuigd? Zorg dan dat je nogmaals een mogelijkheid
plaatst om zicht in te kunnen schrijven/iets te kunnen bestellen. Dit is een stukje
gebruiksvriendelijkheid want sales-/landingspages kunnen vrij lang zijn. 

FAQ

Krijg je vaak dezelfde vragen of heb je een idee van welke vragen jij vaak moet
beantwoorden? Zet er dan een FAQ in. Dat scheelt je veel mails en dus tijd.

“Als het kan, plaats
dan zoveel mogelijk
reviews/succesverhalen
of use cases”
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T I P S  V O O R  E E N  G E B R U I K S V R I E N D E L I J K E 
B E D A N K T PA G I N A
Wanneer mensen zich voor je nieuwbrief, je weggever of je online programma 
hebbeningeschreven, komen ze (als het goed is) op een bedankt pagina. Een bedankt 
pagina kan veel meer zijn dan alleen “bedankt voor je inschrijving”. Mijn advies is om 
hier echt een beleving van te maken. Deze pagina’s worden namelijk echt onderschat.

Het is belangrijk om iemand die zich inschrijft, waardevol te laten voelen. Zij zorgen er
tenslotte voor dat ze geld in het laatje brengen en je met ze kunt communiceren. Om 
je bedankpagina een beleving te geven, kun je het volgende doen:

Creëer een positieve ervaring  

Het creëren van een positieve ervaring is altijd goed. Maar je kunt dit ook doen op 
een bedankpagina. Bedank ze oprecht. Echt vanuit je tenen. Laat ze weten dat je het 
heel erg waardeert dat ze jou vertrouwen en meer van je willen weten

Laat weten wat de volgende stappen zijn. 

Zeker met het oog op de nieuwe AVG wet die op 25 mei 2018 van kracht is, is het
belangrijk dat abonnees niet voor onaangename verassingen komen te staan. Laat ze
tijdens het inschrijven en bij de bedankt pagina weten wat de volgende stappen zijn. 
Je kunt hierbij denken aan hoe vaak iemand een nieuwsbrief ontvangt, wat er allemaal 
in staat en wat ze nog meer gaan ontvangen nu ze lid zijn.

  Connect met ze 

Plaats gerust je social media en andere manieren van contact op je bedankt pagina. 
Heb je een toffe Facebookpagina of Instagram pagina waar je tips op deelt, of andere
onderwerpen uit je bedrijf? Laat ze dat gerust weten, bouw die relatie met ze. Zorg er
voor dat het ontzettend waardevol is dat ze je gaan volgen
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T I P S  V O O R  E E N  G E B R U I K S V R I E N D E L I J K E 
4 0 4  PA G I N A
Het kan gebeuren dat je druk bezig bent geweest met je website en je hebt een 
aantal pagina’s of blogs verwijderd. Dan kan het voorkomen dat er bepaalde links niet 
meer werken. Komt de website bezoeker dan toch op die link, dan wordt er “404, 
deze pagina is niet beschikbaar” weergegeven.

Sommige website thema’s en templates hebben al een redelijk ogende 404 pagina. 
Maar om hem echt gebruiksvriendelijk en leuk te maken kun je het volgende doen: 

Maak het leuk 

Je kunt een 404 pagina leuker maken door er bijvoorbeeld een leuke foto op te
plaatsen. Humor gebruiken mag, maar zorg er wel voor dat het duidelijk is dat er iets 
ismisgegaan en de pagina waar ze heen wilden, niet meer bestaat. Bekijk eens mijn
pinterest bord voor inspiratie voor deze pagina. 

Zorg voor een uitgang of terug knop

Als je de pagina gaat aanpassen, zorg er dan ook voor dat er een duidelijke weg terug 
is naar de pagina waar ze vandaan kwamen. Dit scheelt veel frustraties bij je
websitebezoeker.

  Haal het 404 weg 

Dit is niet verplicht, als je mijn Pinterest hebt bekeken zijn er genoeg voorbeelden 
waar er juist gebruik wordt gemaakt van de 404. Maar iemand die jouw website 
bezoekt weet niet altijd wat dit betekent. Om het makkelijker te maken kun je het 
getal vervangen door bijvoorbeeld “oeps, het lijkt er op dat deze pagina niet meer 
bestaat of is verplaatst”. Dat klinkt al veel vriendelijker vind je niet?

Het gaat hier uiteraard om jouw creativiteit, dat is de enige grens die er is. Houd 
het in ieder geval gebruiksvriendelijk, er hoeven geen hele teksten op te staan. Een 
simpele zin is genoe om de ervaring van deze pagina te verbeteren. 
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YO U  M A D E  I T !

Hey super goed, je hebt het tot het einde van dit
super praktische e-book gered!

Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je de tips
goed kunt gebruiken om aan de slag te gaan met je
website.

Als je vragen hebt, stuur dan een mailtje naar
cheryl@cprecision.nl

Kom je er echt niet uit en wil je het liever
uitbesteden, dat kan. Stuur mij dan ook gerust een
mailtje, een berichtje op FB of plan een belafspraak
via www.cprecision.nl. We bespreken dan alle
mogelijkheden voor jouw onderneming. Een
belafspraak is altijd gratis.

Let’s connect!
Volg mij ook op Facebook (Cprecision) en  
Instagram (cherylporcelijn).
Hier deel ik mijn inspiratie, ideeën en krijg je een
kijkje achter de schermen.

Nogmaals, super goed gedaan en dankjewel voor het
aanvragen van dit e-book.

Groetjes!

Cheryl
Web & Branding Designer | Cprecision 
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