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Webdesign
Claim jouw stukje van het web

© SCHMUKI

Een woord vooraf.
Welkom in onze digitale leeromgeving – The digital Mentor.
Misschien vraag jij je af waar de haak zit dat je deze omgeving met waardevolle
cursussen, e-boeken en anders handig materiaal, zomaar gratis kan gebruiken?

De haak is er niet.
Maar er zit wel degelijk een gedachte bij waarom wij van Schmuki dit doen. Want we
leren zelf heel erg graag. Leren vergt tijd en motivatie. En wanneer je vervolgens
voor een cursus moet betalen, dan stel je het leren mogelijk uit. Dat is zonde!
Tenminste, dat vinden wij.

We bouwen op je enthousiasme.
Want wanneer je enthousiast wordt, geïnspireerd raakt over wat je ziet, leest en
leert dan wil je er ook concreet mee aan de slag. En hoe mooi is dat!
Wanneer je vervolgens ook nog andere over The Digital Mentor vertelt en onze
naam verspreidt dan help je ons ook en daarvoor zijn we je dankbaar voor.
Veel leerplezier.

De onderwerpen op een rij:
Korte inleiding
Claim je stukje van het web
Verschillen tussen landingspagina en website
Bedenk hoe jij je stukje land wil gaan inrichten: content plan
De essentiële elementen om je website doeltreffend te krijgen.
Wie is je doelgroep?
De pijn en behoefte van je doelgroep.
Aantrekkelijkheid - hoe realiseer je dat?
Teksten
Beeld
Technische elementen die noodzakelijk zijn.
Waar kan je een domeinnaam regelen?
Wat is hosting en wat kost mij dat ongeveer?
Website Builders
Het nut en voordeel van Website Builders
Kosten
Aan de slag
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Korte inleiding

Wanneer je veel met sociale media doet dan zie je misschien op het eerste oog het nut van een
website minder in. Want sociale media is inderdaad een krachtig middel om je naamsbekendheid
te verstevigen en exponentiële marktgroei te bewerkstelligen. Maar het ene sluit het andere
zeker niet uit. En als een liefhebber van websites, die zelf honderden websites heeft ontworpen
en ontwikkeld, het curriculum op dit onderwerp heeft samengesteld voor een HBO-informatica
opleiding, nodig ik je hierbij uit om samen met mij de voordelen van jouw eigen website te
ontdekken.
Allereerst zie ik een website tegenwoordig als mijn kantoor of praktijk. Ik kom letterlijk en
figuurlijk in iemands woon- of werkruimte binnen. Kortom, de website vormt een extensie van
mij als persoon en hoe ik mij wil presenteren als bedrijf.
Wat je echter vaak ziet, is dat een heleboel websites er een beetje verloren en verlaten uitzien. Er
wordt weinig tot geen aandacht meer aan geschonken zodra de website live staat. En dat is
zonde, want een website, ook maak je deze zelfstandig met een Website Builder, kost je tijd en
ook altijd een kleine of grotere investering in termen van geld.

Wees je dus bewust, dat wanneer jij met je website aan de slag gaat, je vooraf wel goed
nadenkt wat je met je website wilt bereiken en hoe je deze ook in toekomst actief in kan zetten
om bijvoorbeeld je naamsbekendheid te vergroten of een product te verkopen of een dienst te
promoten.
Begin met vragen als:
Wat is de reden dat ik graag een website wil?
Voor wie maak ik een website?
Wat wil ik aan mijn publiek, doelgroep laten zien?
Hoe kan ik mijn publiek voeden? (website, content als blog, video dagboek etc...)
Wat vind ik belangrijk dat de website mij gaat opleveren?
Wanneer is voor mij de website een succes?
Het is prettig wanneer je bij de vragen stil staat en voor jezelf beantwoordt.

Waar dient je website voor?
Geef op bovenstaande vragen antwoord en bekijk eens hoe je ervoor staat rondom je website
wensen.
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Claim je stukje van het web

Misschien dat je nu meteen weerstand voelt bij het woord claim. Maar ik kies hier bewust voor
want te vaak gebeurt het dat we ons niet helemaal bewust van zijn dat we inderdaad op het
moment dat onze website live gaat, een stukje van het web huren (hosten) en daardoor bezitten.
Ik nodig je dan ook uit om je hier bewust van te worden wat voor een stukje van het web jij wil
gaan promoten.
Je kan het als het waren zien als je stukje land dat je hebt toegeëigend. Kijk eens vanaf een punt
waar je het weblandschap goed kan overzien.
Hoe ziet het eruit?
In welk landschap ga jij zo straks je website maken?
Wie zijn je buren?
Wie zijn je concurrenten?
Hoe ver is de afstand tot je publiek en hoe kan je deze het beste overbruggen?

Wat kan je nu met deze informatie. Het stukje web dat je claimt bestaat dus vaak uit meerdere
web-gebouwen. Of hoe je het kan zien is dat je Website je hoofdgebouw vormt maar dat er
daarnaast nog een hele rij aan gebouwen bijgebouwd kunnen worden. Om het in webtaal
duidelijk te maken. Naast een website kan je denken aan landingspagina speciaal gemaakt voor
een aanbod en een Social Media-kanaal als bijvoorbeeld Facebook of Instagram.
Laat ik nog even bij mijn metafoor blijven van het stukje land en laten we nu je huis bouwen
waarvan je zegt: "Wow maar daar wil ik graag in gaan wonen en werken." Heb je eenmaal zo een
huis ofwel een website gemaakt dat past bij wie je bent en dat exact weergeeft voor wat je staat,
dan voelt je website steeds waardevoller aan. Niet alleen voor jou, maar dit straal je ook uit en
toekomstige klanten herkennen de kwaliteit.
Een tip: Voordat je met je website begint leg je ideale stijl, beelden, lettertype vast in een
moodboard. Tegenwoordig kan je met Padlet een digitaal moodboard maken. Zelf vind ik het
leuk om met zo een moodboard uit bladen als Happinez en woonmagazines aan de slag te gaan.
Hierin bepaal ik dan de sfeer die ik wil gaan uitstralen. Ik gebruik steekwoorden, in onderstaand
voorbeeld zijn dat klassiek, stijlvol, rustig.

Mijn Moodboard
Je kan het direct hier in maken, maar voel je daarin zeker vrij in wat voor een formaat je dit doet.
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Mijn opdracht aan jou is, een website te realiseren die ook waarde heeft voor jou. Doe niet
zomaar wat, puur omdat iedereen vindt dat je een website nodig hebt. Wees je bewust van de
kracht van dit medium en dat is:
dat mensen op een veilige manier met je kennis kunnen maken;
dat jij laat zien dat je er bent,
waarop je laat zien wat je kan;
waar je mensen overtuigt van je kunnen;
waar je informatie deelt die jij belangrijk acht ervoor zorgt dat anderen dat te weten komen.
Want een website kan je helpen bij:
Je boodschap te versterken;
Je naamsbekendheid te vergroten;
Je vakkundigheid te claimen;
En een website richt zich op:
Marketing toe te passen: promoten, brand, etc..
Gericht om diensten en producten te verkopen, webshop etc...
Gericht op informatie verstrekking, denk aan blog's etc...
Gericht op community te vergroten via webinars etc...
Maar een website is zeker niet alleen een visitekaartje. Uiteraard presenteer je het misschien wel
zo maar op een website kan je dus onvoorstelbaar veel zaken kwijt en er doelen mee bereiken.
Sterker nog, het kan zelf je business vormen. Nu is het zaak om dat voor jezelf duidelijk te
krijgen.
Wat wil je promoten en wat wil ermee bereiken. Pas wanneer dat duidelijk is gaan we naar de
volgende stap en dat is het Hoe.

Content strategie & plannen
Wij als individu bepalen mee hoe het weblandschap eruit komt te zien. Hierin hebben we een
heleboel instrumenten ter beschikking door de sociale media. Voorafgaand is het dus verstandig
om stil te staan bij wat je inhoudelijk wil gaan publiceren.
Er gelden een aantal regels voor een website dat die is dat teksten over het algemeen behapbaar
moet worden gepresenteerd.
Maar de vraag is vooral - wat wil je gaan vertellen? Want een Social Media kanaal heeft zijn
eigen algoritme, wat net een iets andere aanpak vergt hoe jij de boodschap verpakt. Maar jij kan
heus wel bepalen wat de algemene boodschap is die jij wil gaan verkondigen.
Ik nodig je hierbij uit om je content zorgvuldig te bedenken. Begin eens met een mindmap en
werk de verschillende media kanalen uit waar je actief op wil zijn. Zoek de gezamenlijke noemers
en die vind je uiteraard weer bij je doelgroep.

Content strategie
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De essentiële elementen om je website
perfect te krijgen.

Smaken verschillen. De een vindt een website die druk is mooi en de ander vindt juist een rustige
uitstraling erg aantrekkelijk. Maar hoe kan je nu een website maken waardoor je publiek vindt:
"wow dat is nog eens een prettige website". Een aantal antwoorden ontvang je hier en wil je er nog
meer over te weten komen neem dan contact op via dit e-mailadres en plan met Webdialect een
afspraak in: info@webdialect.nl
De tips die ik je geef richten zich puur op het ontwikkelen van de website die je inzet als
marketing verlengstuk of dan wel een marketing website. Zelf ben ik groot voorstander om een
website te ontwikkelen die als doel heeft om je een stukje marketing en zelf een stukje verkoop
uit handen te nemen. Ofwel, een deel van je marketing bewust te automatiseren.
Laten we beginnen bij stap 1.

Stap 1 - je doelgroep
Weet wie je doelgroep is. Wat is de reden dat deze groep
past bij je business? Wat zijn jullie gezamenlijke noemers?
Beschrijf een doelgroep, een specificatie. Denk aan leeftijd,
sociale omgeving, psychosociale kenmerken.

Stap 2 - benoem het probleem
Je bent je bewust dat deze doelgroep, ofwel je ideale klant,
met een probleem loopt. Benoem dat probleem dan ook.
Beschrijf dit in minimaal 4 tot 6 alinia's

Stap 3 - USP's
Unique Selling Points (USP's):
Wat zijn jouw unieke kenmerken waarmee je deze doelgroep
optimaal kan helpen.
Bedenk minimaal 3 USP's

stap 1 - wie is je doelgroep
Intussen wordt het je steeds duidelijker, jij maakt de website niet voor jezelf maar om er een
publiek mee te bereiken. De vraag is echter, welk publiek wil je ermee bereiken ofwel, wie is jouw
doelgroep?
Deze vraag is essentieel zodra je met marketing aan de slag gaat. Want wat levert het je op om
een keuze te maken wie je doelgroep is?
Het helpt je in de uiting, deze wordt opeens door de focus, glashelder.
Je kan doelgericht beeldmateriaal zoeken.
Je herkent meteen het probleem van je doelgroep.
Je hebt affiniteit met het probleem.
Je schrijft je boodschap vaak helder en doelgericht.
Je hebt er zin in om voor deze doelgroep aan de slag te gaan.

Wat gebeurt er wanneer je niet kan kiezen voor een doelgroep?
Je boodschap blijft vaak vaag en oppervlakkig.
De bezoeker weet niet zeker of hij zich in jouw boodschap herkent?
Ofwel door breed te willen blijven en iedereen te bedienen blijf je vaag. Een dat is dan ook
meteen een zeer waardevolle tip:
Durf te kiezen voor één DING, ook al kan je van alles. Hoe specifieker je wordt in je doelgroep,
hoe specifieker kan jij je aanbod erop afstemmen.
En misschien lijk je in deze een beetje op mij en wil je het liefs iedereen te vriend zijn. Mijn
advies is: ben dat vooral niet. Maak hierin een duidelijke keuze. Want het web is vluchtig.
Mensen kiezen op sfeer, teksten die ze aanspreken. En weet dat niemand op het web jou kent en
sowieso al niet (in eerste instantie) de moeite gaat doen om je te leren kennen.
Kortom, de tijd die je hebt om iemand te overtuigen om op je website verder te lezen is maximaal
3 seconden. Maar bedenk eens, als je dus een breed publiek bedient, hoe je dan deze mensen
gaat triggeren om ze te laten stoppen? Exact, dat is best wel een uitdaging.
Ik geef je hier een voorbeeld van hoe je specifiek kan worden. Bijvoorbeeld, je doelgroep is
gericht op mensen met autisme.
Doelgroep breed is autisme - beter is om je nog eens te specificeren op mensen in het spectrum
van PDDNOS (Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified). Jij alleen weet dan
wat hun probleem is, waar ze mogelijk tegenaan lopen - hierin kan je bijvoorbeeld nog
specifieker worden, dat je ze bijvoorbeeld coacht om structuur aan te brengen. Je doelgroep is nu
mogelijk nog steeds te breed. Maak deze nog specifieker door te kiezen dat je alleen studenten
helpt met PDD-NOS. Studenten die hulp nodig hebben om structuur aan te brengen aan hun
studieleven.

stap 2 - de Pijn
Zodra jij je doelgroep hebt gespecificeerd zal je ook opmerken dat je dat natuurlijk uit een
bepaalde beweegreden doet. Mogelijk dat je affiniteit hebt, vakkundig bent etc...
Zodra je een website maakt voor je specifieke doelgroep is het daarom belangrijk om de
pijnpunten te verhelderen. Voor jezelf maar vooral ook om ze later als aanknopingspunt met je
doelgroep te gebruiken. Ofwel:
Een marketinggerichte website begint meestal door een herkenningspunt te benoemen,
en dat is dan meestal het pijnpunt.
Wat er namelijk gebeurt is dat een internet-bezoeker minder willekeurig op je website belandt
dan je zou denken. Wordt zich een persoon bewust van een bepaald probleem, of een
terugkerend pijnpunt in zijn leven, dan gaat die zeer gericht op onderzoek uit. Met als doel om
zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

Op onderstaand plaatje laat ik je het verloop van een internet bezoeker tot mogelijke klant
verloopt.

Als al reeds verteld, er komt een punt waar je iets aan je probleem zou willen doen.Wat doe je
dan? Juist je zoekt naar informatie hoe jij het probleem kan oplossen of hoe je de oplossing kan
kopen. Dat is de fase waarop een bezoeker op je website komt. (Bewustwording fase)
Ontvangt hij aanknopingspunten op zijn zoekresultaat, spreekt de inhoud aan dan begint die wat
serieuzer over na te denken of jij mogelijk de juiste persoon bent die hem zou kunnen helpen.
(Overweging fase) Sluit de manier hoe jij je presenteert aan bij de wensen dan kan hij zomaar
besluiten om met jou contact op te nemen. (Beslissende fase).
In de communicatie op je website kan je daar een soort van trucje gebruiken, als het ware er een
if - when (als/wanneer) communicatie op na houden.

stap 3 - USP's
Je Unique Selling Points (USP's) zijn je misschien niet meteen bewust of schieten je nu niet te
binnen. Vraag het aan je omgeving. Vriendin, vriend, partner, echtgenoot, moeder, vader,
kinderen etc... Iedereen heeft zo zijn unieke vaardigheden en vaak ervaart je omgeving deze
bewuster dan jezelf.
Daarnaast heb je zeker ook voorstellingen hoe jij je bedrijf wil gaan vormgeven. Kortom deze
eigenschappen vermengt vormen vaak je USP's.
Voor Webdialect is een USP = empowerment. Wij reiken je de technische kennis zo aan dat het
je lukt om het zelfstandig uit te voeren. Uiteraard zouden we ook een website kunnen bouwen en
dat doen we dan soms ook. Maar onze USP is juist dat we het je leren zodat je meer autonoom
wordt op het gebied van het web. Mijn persoonlijke USP hierin is scheppen. Ik schep graag en
maak de inhoud praktisch toegankelijk zodat jij deze kan oppakken en zelfstandig aan de slag
kan.
De USP's helpen je om een onderscheiden aan te brengen tegenover je concurrenten.
Want - hell yes - concurrenten zijn er voldoende maar laat je daar niet imponeren.
Schrijf je bijvoorbeeld dat je studeert aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie dan is
dat mooi voor de zoekmachines. Maar totaal niet relevant voor een bezoeker die op zoek is naar
een therapeut. Uiteraard wil diegene zeker weten dat je gediplomeerd of met vakkundigheid aan
de slag gaat. Echter wat voor hem belangrijk is, dat je voor een bepaalde waarde staat. Iets wat je
dus onderscheidt van je concurrenten.
Heb je als kind bijvoorbeeld graag paard gereden, zou dit mogelijk een ongeloofelijk sterke USP
kunnen zijn als je paardencaching aanbiedt. Echter vergt dit natuurlijk nog iets meer toelichting,
maar ik ben overtuigd dat je nu al een beetje beter aanvoelt waar jouw USP in zit.
Schrijf ze op.
Kijk ook even vooruit naar de toekomst. Doe een visualisatie wat je dan het allerliefste doet, en
vooral hoe je dat doet. Wat geef jij de klant in het bijzonder mee? Welke eigenschappen zorgen
ervoor dat hij zich op het gemak voelt?

Mijn unique selling points
Deze eigenschappen, kenmerken wil ik uitdragen en staan voor wie ik ben op mijn website.

Dit zijn mijn USP's
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Aantrekkelijkheid - Hoe realiseer je dat?
In het volgende stukje vertel ik je met welke elementen jij ervoor kan zorgen dat je website
aantrekkelijk wordt.
Aan de ene kant doen we dat letterlijk en figuurlijk om ons puur met de buitenkant bezig te
houden. Aan de andere kant geef ik je alvast de eerste kleine aanwijzingen voor het schrijven van
onweerstaanbare webteksten.
Ik pak hier de ruimte om je te adviseren met een Website Builder aan de slag te gaan. Het
voordeel hiervan zijn:
1. Kosten zijn aanzienlijk lager dan wanneer je een website door iemand laat ontwikkelen.
2. Je voelt je echt bezitter van je eigen website want je weet ook hoe je iets op je website kan
aanpassen en veranderen.
3. Je kan kiezen tussen allerlei professionele templates. Zo start je direct met een zeer
aantrekkelijke lay-out. Het enige wat je dan nog moet doen is de teksten en afbeeldingen te
veranderen en je website te vullen met je eigen teksten, afbeeldingen en dergelijke.
Hoe je met een zo een Website Builder aan de slag gaat kun je leren met tutorials op YouTube en
natuurlijk via onze workshop Squarespace die wij regelmatig geven. Wil je hiervan op de hoogte
worden gebracht dan raad ik je zeker aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.
Zie onze website: webdialect.nl

Het menselijk brein verwerpt visuele
informatie, wanneer deze te
nietszeggend of extreem chaotisch is.
Maar laten we nu eens een kijkje nemen hoe jezelf zo een aantrekkelijke website kan realiseren.
Al eerder heb ik verteld dat wij erg weinig tijd besteden om naar een website te kijken. Minimaal
3 seconden. Dat betekent dat wij dus binnen die drie seconden iets laten zien waardoor diegene
denkt: "Hm.... interessant.... of wacht eens...."
Wat je nu misschien direct denkt is dat dit met een goede headliner op te lossen valt, en zeker
helpt een goede headliner mee. Maar ook beeld, tekst uitlijning en kleuren spelen een belangrijke
rol. Hoe wij door een website navigeren, de verwachtingen hoe bepaalde onderdelen van een
website eruit zouden moet zien, dat is iets waar we de afgelopen jaren als het ware op zijn
ingesteld en voorbereid. Ofwel, de bezoeker is onbewust een leerproces aangegaan over hoe het
web functioneel werkt. Hierin houden we ons best wel strikt aan aantal regels:
Een link is duidelijk te herkennen als een link (door deze een andere kleur mee te geven)
Een navigatie is vaak te vinden aan de bovenkant van het scherm. Op mobiel te herkennen
als accordeon.
Een secundaire navigatie, zoals privacyverklaring, vind je meestal aan de onderkant van een
scherm.
Buttons krijgen een opvallende kleur, zodat men weet dat daarop geklikt kan worden.
Afbeeldingen krijgen een alt-tag mee waardoor de afbeelding ook aan slechtzienden
verklaard kan worden.
Het logo van een website is klikbaar en verwijst naar de home, index pagina.
De namen in menu of navigatie bestaan het liefst uit maar een enkel woord. Dat bevordert
de leesbaarheid.
De letters kunnen op elk scherm in grootte worden aangepast.
Je gebruikt copyright vrije afbeeldingen en gebruikt niet zomaar een afbeelding van een
andere website.

Hoe wij er nu wel voor kunnen zorgen dat wij als maker aansluiten aan de behoefte van de
bezoeker is door een aantal vastgestelde ontwerp-principes toe te passen die afkomstig zijn van
de Gestalt Principes.
Ons brein heeft de neiging om alles wat we zien te organiseren in groepen of samenhangende
vormen. De nabijheid van de vormen en de gelijkenis ertussen hebben daar onder andere een grote
invloed op. De Gestalt-principes definiëren deze verschillende invloeden. Wanneer je deze principes
toepast, zorg je ervoor dat je aansluit bij de belevingswereld en de cognitieve mogelijkheden van de
gebruiker. Zo krijgt de gebruiker meer overzicht, kan hij gemakkelijker keuzes maken en voelt hij
zich eerder ‘thuis’ in een app of website.
(bron: Eric Mulder, https://labelvier.nl/ontwerpprincipes-in-de-praktijk-de-gestalt-principes)

Het zijn er 7, en in dit document reik ik je er 1 aan. Maar in mijn ogen dan ook het meest
essentiële en dat is de closure. Een closure wordt veelal gebruikt om een element binnen je
website uit te lichten. Zie bijvoorbeeld onderstaand voorbeeld van Bol.com. De bedoeling is hier
om een aantal zaken meer aandacht te geven waarvan je wil dat de bezoeker ze bewust mee
krijgt.

Een veelgebruikte closure gebruik je om informatie waar een handeling in zit, te verduidelijken
dat je daar de handeling in kan gaan uitvoeren.

Wat ik je wil meegeven is, dat je daar zeker ook rekening mee kan houden binnen jouw ontwerp.
Heb je een call to action en wil je dat ze zich bijvoorbeeld inschrijven of aanmelden, dan is het
zeker zinvol om dat stukje ontwerp te accentueren met een Closure.

Kleuren

Ook voor het kleurgebruik bestaan een aantal regels voor een website en dat is vooral dat een
tekst goed leesbaar is. Kortom contrast. Want wat we misschien net niet zo vaak aan denken is
dat 1 op de 12 mannen kleurenblind is. Bij vrouwen is dat maar 1 op 250. Maar je kan jezelf wel
bedenken dat hoe mooi jij je kleurenpallet ook hebt uitgezocht, er dus niet iedereen deze
fantastische kleurcombinatie kan zien.
Ik geef je hier een aantal stijlregels mee:
Zorg voor een goede leesbaarheid. Het is vaak prettig om tekst op een witte achtergrond te
lezen met een donkergrijs tot zwarte letter. Dus dat er tussen de letters en achtergrond een
flink contrast zit.
Gebruik voor alle links, buttons, menu items dezelfde kleur. Bepaal deze bewust. De reden
hiervoor is herkenning, bij het Gestalt Pricipe heet dit Similarity.
Groen op rood, blauw op rood - vloekt.
Combineer kleuren met elkaar die dicht bij elkaar staan in de kleurencirkel.
Wil je een statement maken; gebruik dan een combinatie van complementair kleuren.
Een toverkleur die alles met elkaar verbind is grijs.
Weet je nu niet zo goed hoe je kleuren kan combineren? Gebruik dan bijvoorbeeld eens
https://coolors.co
Twijfel je of je letters goed leesbaar zijn? Print het dan met de zwart/wit modus uit. Kan je het
dan nog goed lezen dan is er niets aan de hand.
Raak niet in schok wanneer je website opeens op een ander beeldscherm iets anders qua kleuren
eruit ziet. Beeldschermen kunnen verschillend worden gekalibreerd.

Algemeen ontwerp-principe

Zorg ervoor dat de elementen een geheel vormen. Zeker wanneer je met de website builder WIX
aan de slag gaat kan het gebeuren dat de elementen te veel uit elkaar vallen. Ofdat er te veel
witruimte ontstaat tussen de verschillende onderdelen.
Een maateenheid die wordt gebruikt bij het web is margin en padding. De Margin is de ruimte
vanaf de buitenkant berekend. En de padding is de afstand van een object vanaf het midden
berekent. Je kan deze bijvoorbeeld in het programma Wix zelf aan passen.
Een tip, kijk af en toe van een afstand naar je ontwerp. Vormen de verschillende rijen en
kolommen nog een samenhang? Trouwens, als ontwerper denk je in rijen en kolommen. Wil je
een achtergrond met ronde ballen, dan is het verstandig om een groot plaatje te maken waarop je
achtergrond staat met ronde ballen en je dat in zijn geheel in de achtergrond plaatst.
Deze informatie is niet super relevant want in principe krijg je met een Website Builder de
opmaak van een element al kant en klaar aangeleverd.
Maar wat wel jouw verantwoordelijkheid is dat je ervoor zorgt dat deze elementen goed aan
elkaar aansluiten. De meeste mensen hebben een bepaald schoonheidsideaal. Symmetrie is daar
een van.

Teksten / Boodschap
Natuurlijk verwachten wij zodra we op een website komen dat we iets kunnen lezen. Beter nog,
dat we in een oogopslag meteen weten waar deze website overgaat.
Er geldt een absoluut principe en dat is: zorg ervoor dat de gebruiker niet hoeft te denken.
Wanneer we eerst moeten uitzoeken hoe iets mogelijk functioneert, dan raken we of gestresst of
enorm gefrustreerd wanneer het ding niet doet wat we graag willen dat het doet.

In dit voorbeeld zie je mooi hoe we dan vervolgens met tekst alsnog een soort van logica kunnen
realiseren. Kortom, wanneer je dus aan de slag gaat met het schrijven van je web-teksten, dan
nodig ik je uit om daarin concreet te zijn in wat je van de lezer verwacht. Verwacht je
bijvoorbeeld dat die zich inschrijft? Benoem dat dan zeker ook.
Denk dus zeker bij het schrijven aan de functie die elke enkele pagina heeft.
Aan het begin liet ik je weten dat een website uit meerdere pagina's bestaat. Daarom is het denk
ik nu ook een prima tijdpunt om aan de slag te gaan met het definiëren van je pagina's, of dan
wel je navigatie structuur.
Je weet intussen wie je doelgroep is en wat je USP's zijn waar je ze kan overtuigen om met jou in
zee te gaan. De vraag die nu nog in de lucht hangt is: hoe verdeel je jouw informatie op de
verschillende pagina's.
Teken een navigatie structuur uit.
Elke website bevat sowieso een HOME page. Maar dan...
Ik geef je hier enkele suggesties en ook meteen een tip mee.
home, over, diensten, contact
home, service, over, gratis consult
home, diensten, producten, over mij, contact.
Zodra je deze structuur voor je duidelijk hebt kan je een verdeling doen met de tekst. Je ziet nu al
dat je denk ik op de HOME page echt een andere tekst nodig zal hebben dan op een producten
page.

Jouw navigatie structuur

Tekst op je home pagina
Kortom elke pagina heeft zijn eigen karakter en jij als schrijver kan ervoor zorgen dat het voor de
bezoeker volstrekt duidelijk is op wat voor een soort pagina hij is beland.
Want wat je misschien nog niet weet is dat een internet bezoeker, afhankelijk hoe zijn zoekactie
is, niet perse op je HOME pagina terecht komt. Maar bijvoorbeeld op de pagina waaraan zijn
zoekterm het best op aansluit. Dat kan dus zomaar de producten pagina zijn. Wees je daar
bewust van en hou daar zeker ook rekening mee. Wil je een bezoeker de mogelijkheid geven dat
deze op elke pagina met jouw in contact kan komen? Zorg ervoor dat je naast je contact button
bijvoorbeeld ook je adresgegevens in de footer van je pagina zet.
Laten we eens de home pagina van iets dichterbij bekijken. Hiervoor neem ik je graag weer mee
naar de metafoor van het land. Of dan wel stel je voor dat je nu op je eigen weblandschap staat.
En je ziet daar je website staan in de vorm van een huis. Maak nu eens de deur open. Wat zie en
lees je daar?
Misschien hoor je het al, je verwacht een welkom. Leg meteen ook kort uit wat de bezoeker op je
website kan verwachten. Doet dat vooral kort. Leg uit waarom je doet wat je doet. Vermijd vooral
om nu je levensloop te gaan vertellen.
Denk niet omdat het kort moet in een soort van steno taal te gaan schrijven maar probeer het als
een verhaal te vertellen. Leef je werkelijk in de bezoeker in. Verplaats je in zijn behoefte.
Je kan op de home page prima al de bezoeker attent maken op zijn probleem zijn vertellen wat
voor een oplossing jij hem kan bieden.
Maar doe dit vooral niet te lang. Blijf je in het hoofd houden dat teksten die kort zijn beter
worden gelezen. Wat het met ons brein doet is dat het overzienbaar en dat het ons dus niet te
veel tijd kost om het te lezen.
Op een Homepagina kan je makkelijk ook doorverwijzen naar de andere pagina's. Kortom, zorg
ervoor dat je de bezoeker een warm welkom geeft. Benoem alvast een aantal pijnpunten ter
herkenning en benoem direct ook hoe het zou zijn wanneer die daar iets mee zou doen. Doe dit
echter kort en bied hem vervolgens door een button of een link de kans aan om meer over een
mogelijke oplossing te lezen.

Er zijn verschillende marketing tekst modellen die je kan gebruiken om tot een aantrekkelijke
tekst te komen. Een model reik ik je hier aan. Merk je toch op dat je hierbij meer hulp nodig
hebt, schroom dan zeker niet om deze aan te vragen en hiervoor met ons een sessie in te
plannen. Ook dit kan je doen door naar info@webdialect.nl een mailtje te sturen.

Aida - model

Misschien associeer je het woord Aida direct met de opera van Giuseppe Verdi. Echter heeft dit
handige marketingmiddel weinig met gelijknamige opera te maken maar is het AIDA-model een
acroniem waarvan de enkele letters staan voor:
A: Attention
I : Interest
D: Desire
A: Action
Dit marketingmodel is een krachtig middel bij het schrijven van je verkoopteksten zoals
bijvoorbeeld bij het schrijven van je opt-in pagina.
Attention:
Begin door de lezer te laten stoppen door bijvoorbeeld:
· Hé, daar staat een paarse koe - (verrassingseffect)
· Het meest simpele marketingplan van de wereld (Dat wil ik ook effect)
· Praktische tips om online te ondernemen (handig en wil ik ook)
· De grootste fout die bijna alles online ondernemers maken (hoe kan ik het voorkomen effect)
· 7 direct toepasbare tips voor meer klanten (het oh ja effect)
· Pas op, dit e-book is de sleutel tot succes. (het pas op effect werkt altijd – wat je er ook
erachterzet)

Maak de lezer attent op zijn probleem. Benoem bijvoorbeeld de pijnpunten. Of beschrijf een
typische situatie waar je lezer last van kan hebben.
Voorbeeld
In je hoofd heb je een helder beeld hoe het eruit komt te zien. Maar zodra jij je gedachten en ideeën
aan iemand anders vertelt, kom je niet uit je woorden.
Interest:
De volgende stap is om je lezer te laten interesseren wat jij te bieden hebt. Benoem hier heel
concreet je product of je dienst. Maak hem in deze fase ook bewust dat hij iets aan zijn probleem
kan doen door bijvoorbeeld resultaten te benoemen.
Desire:
Wek hier het verlangen op. Het verlangen door hem bewust te laten worden wanneer hij nu niets
doet aan zijn probleem dan…
Een zin als: er zijn twee soorten mensen… helpt de lezer bij het bewustwordingsproces. Een
ander krachtig middel zijn testimonials of referenties van mensen die door het product of
samenwerking met jou positieve resultaten hebben behaald.
Action:
Elke verkooppagina sluit je af met een Call to Action, ook al verkoop je eigenlijk helemaal niets
op je pagina maar vraag je alleen om een e-mailadres. Zorg ervoor dat je Call to Action het
reptielenbrein van je lezer activeert. (simpel, leesbaar, actiegericht) Soms helpt het om iets
spuuglelijk te maken, of een bewegende button te gebruiken.
Hou er rekening mee met dat zodra het op actie aankomt veel mensen verstijven. Mogelijk zijn
ze bang om fouten te maken omdat ze het mogelijk niet goed begrijpen. Daarom is het belangrijk
dat jij de lezer, die je tot actie wil aanzetten, bewust geruststelt. Vertel hem wat de stappen zijn
en hoe hij die kan bewandelen. Benoem mogelijk ook de angst door een zin te gebruiken als:
Wanneer je een beetje op mij lijkt vind je misschien het proces om zomaar iets online te
bestellen ook best eng. Het goede nieuws is dat je in goede handen bent en wij met uiterste
zorgvuldigheid met je gegevens omgaan.

Of
Het goede nieuws is dat er al een heleboel mensen voor je de stap hebben genomen en daar
achteraf heel blij over zijn. Want succes begint met…
En tenslotte: wees je bewust dat verkooppagina’s die werkelijk goed worden gelezen korte en
krachtige zinnen bevatten. Het is dus niet te bedoeling om de lezer nu te veel te informeren. Wat
we willen is de lezer attent te maken en de weg te wijzen tot aanschaf of contact.

Een opdracht
Verplaats je in de bezoeker. Doorloop als het ware vanuit de ogen, gevoel van de bezoeker je
toekomstige website.
Schrijf op wat in je op komt. Sleutelwoorden, observaties waarvan je denkt; oh daar moet ik ook
nog iets over vertellen.
Kijk zeker ook eens naar je concurrenten. Kijk hoe zij het doen. Maak daar een lijst van positief
en minder geslaagd en schrijf aan de onderkant wat je zelf beter zou kunnen of waar je zelf
absoluut niet van gediend bent.

Check it out
Je kan deze criteria gebruiken wanneer je
minimaal 3 websites van concurrenten gaat onderzoeken.

JA

1.

Is het duidelijk waar de website over gaat?

2.

Kan ik prettig navigeren?

3.

Passen de kleuren bij het onderwerp?

HM.. NEE

4. Past het beeldmateriaal bij het ontwerp?
5.

Zijn de teksten leesbaar?

6.

Wordt ik gestimuleerd om door te lezen?

7.

Is de website actiegericht?

8.

Zou ik tot een actie overgaan?

9.

Is de website consistent qua lay-out?
Score
Welk onderdeel zie je waarvan je vindt dat handig te gebruiken is of slim om
het zo te zeggen?

Concurrent
SUPER GOED

MINDER OVERTUIGEND

DIT NEEM IK MEE

INTERESSANT

SLECHT

Beeld
Een beeld kan emoties los maken. Soms vertelt een beeld meer dan je met tekst kan uitdrukken.
Ik zal je een geheim verklappen en dat is dat het mij niet zomaar lukt om van een blanco papier
een tekst te schrijven. Echter kwam ik op een gegeven moment erachter dat ik bijna over alles
iets kan schrijven zodra ik er een beeld bij gebruik. De foto geeft me als het ware de sleutel tot de
tekst.
En misschien herken jij jezelf hierin ook, daarom deze tip: Schrijf je teksten niet in Word of
Pages op maar schrijf je website teksten direct in de website zelf. Zeker wanneer je met een
Website Builder aan de slag gaat, ontvang je voorbeelden over bijvoorbeeld de lengte van je
tekst. Bij sommige Website Builders ontvang je zelfs hele tekstfragmenten ter inspiratie.
Hoe kies je nu het juiste beeld. Eigenlijk begint het al bij het juiste beeld. Want er bestaat geen
juiste afbeeldingen. Afbeeldingen worden gekozen op gevoel en emotie. Zo kan je bijvoorbeeld
kiezen om de pijn minder te beschrijven maar hiervoor een afbeelding nemen die de pijn
verbeeldt.
Mijn persoonlijke voorkeur is echter om afbeeldingen te kiezen die een prettig gevoel geven.
Want, waarschijnlijk net als jij, vind ik het minder prettig heel direct bewust gemaakt te worden
waar mogelijk mijn pijn of fouten zitten. Kortom, kies door een emotie te versterken of door een
gevoel op te roepen.

Het goede nieuws is dat je bij een heleboel Website Builders direct toegang krijgt tot een
beeldbank. Je kan vaak geweldig mooie afbeeldingen gratis gebruiken en bijvoorbeeld bij
Squarespace krijg je naast de gratis beeldbank ook toegang tot een professionele beeldbank waar
je tegen een kleine vergoeding professionele afbeeldingen kunt gebruiken.
Wanneer ik met een website aan de slag ga zoek ik echter vaak vooraf al naar het beeldmateriaal.
Want het beeld te vinden wat exact past bij mijn boodschap kan soms best wel tijdrovend zijn.
Daarom beschik ik zelf over een eigen samengestelde beeldmap. Hierin verzamel ik
beeldmateriaal met het idee dat ik dat ooit voor dit onderwerp zou kunnen gebruiken.
Wat ik dan doe is, ik ga naar de website pexel of unsplash en geef daarin mijn zoekterm in.
Vanaf dat punt begint mijn zoektocht naar geschikt beeldmateriaal.
Een aantal ontwerp-regels voor beeldmateriaal:
Foto's die van jezelf zijn maken het geheel persoonlijker
Portrait foto's: Kijk recht in de camera. Ofwel, kijk de bezoeker recht aan.
Portrait foto: Kijk je naar links? = plaats dan de foto aan de rechterkant van het scherm.
Kijk je naar rechts dan doe je het net andersom. Het is iets vriendelijker wanneer naar het
scherm kijkt dan van het scherm af.
Foto afmeting: probeer een foto niet breder te laten zijn dan 1280 pixels.
Belangrijke weetjes:
Afbeeldings-formaten voor het web: Jpg, gif, png
Afbeeldingen worden naar pixels omgezet.
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Technische elementen die
noodzakelijk zijn.

Bravo! Je hebt, in concept, de eerste stappen genomen. Je bent je steeds beter bewust dat je
website dus wel degelijk een waarde heeft en je kan helpen om je boodschap te versterken.

Hosting
Wat een heleboel mensen nu al hebben is een domeinnaam. Ooit bedacht en toen meteen
geregistreerd. Voor diegenen die echter nu geen idee hebben wat een domeinnaam is, hier een
korte uitleg.
In eerste instantie maak je de website in een omgeving waar andere je werk nog niet kunnen
zien. Maar op een gegeven moment is je website klaar om aan je publiek te tonen. Dat is het
moment dat jij je website live zet. Zodra je website dus op het web wordt gezet heb je net als bij
een woonadres een straatnaam een huisnummer nodig. Voor het web is dat de domeinnaam. De
domeinnaam kan je zelf verzinnen. Vaak geldt hier de regel dat hoe korter je domeinnaam is, of
er een bepaald ritme in de naam zit, beter te onthouden zal zijn.
Wil je kijken of je domeinnaam nog vrij is dan kan je dit bijvoorbeeld via Hostnet doen.

Wat gebeurt er wanneer je een domeinnaam hebt geregistreerd? Nou eigenlijk nog helemaal
niets. Tot het moment dat je besluit om je domeinnaam te koppelen aan je website. Op dat
moment gebeurt er een wijziging. Namelijk, in plaats dat je alleen een domeinnaam hebt, geef je
als het ware aan dat bij deze domeinnaam ook nog een website hoort.
Je kan dit werkelijk zien als erfpacht of een huis wat je huurt. Vanaf nu ga je voor je stukje web
dus ook huur betalen en deze huur noemen we dan hosting.
Zodra je een domeinnaam gaat registreren ontvang je ook gegevens waardoor je zelf een website
aan je domeinnaam kan koppelen. Op het moment dat je deze koppeling uitvoert zal diegene die
je domeinnaam heeft geregistreerd je maandelijks een bedrag vragen om je website te hosten.
Welk hostingsprovider je hiervoor kiest staat je natuurlijk vrij maar waar ik persoonlijk de
voorkeur aan geef is dat ik met een hostingspartij in zee ga die ik kan opbellen met een vraag.
Webdialect heeft zo een partij gevonden met JK Webdesign, info@jk.nl - tel: 0725616039

05

Website Builders

Volg je ook een workshop bij ons, dan merk je snel op dat onze focus op Squarespace gericht is.
Er zijn een heleboel Website Builders. Elk heeft zijn voor- en nadelen.
Enkele Website Builders op een rij:
Jouwweb.nl
Joomla
Netwerk Solutions
WIX
Leadpage
Wordpress
Wat is je voordeel om met een Website Builder aan de slag te gaan?
Je hebt geen enkele kennis nodig over de achterliggende techniek. Elk template kan je
optimaliseren tot de style en inhoud aansluit aan jouw wensen. Elke aanpassing die je uitvoert,
doe je direct in de front. In webdesign land noemen we dit what you see is what you get.
De leercurve is relatief stijl maar kort en zeker wanneer je een workshop volgt, waar je de meest
belangrijkste onderdelen handzaam worden aangereikt, lukt het je om zelfstandig een mooie
website te maken.

Squarespace

Een van onze favorieten is Squarespace. We hebben besloten om affiliate partner van
Squarespace te zijn want wat deze club doet is best wel briljant. Ze werken met de beste
webdesigners samen. Ze leggen puur de focus op website en webshop bouwen. Dat in
tegenstelling tot WIX waar je ook je CRM-systeem aan kan koppelen.
Deze focus zorgt ervoor dat de onderdelen, de werkomgeving en de handeling als eindgebruiker
zeer logisch en intuïtief aanvoelen.
Doe je mee met de workshop, Website bouwen, dan geef ik je hier ook alvast onze kortingscode
mee. Zie in de bijlage bij dit document ook hoe jij alvast een account kan maken op Squarespace.
Je korting bedraagt 10% voor het eerste jaar. Klik op deze link en pak je korting.
De kortingscode is: GIMME10
Kosten van Website Builders
Persoonlijk ben ik fan van prijs/kwaliteitsverhouding van Website Builders. Want je ontvangt
veel voor een relatief klein bedrag. De prijsverschillen zijn onder de Website Builders minimaal.
Maak daarom bewust de keuze wat voor jou het prettigs werkt.

Laten we beginnen met
bouwen!
Misschien merk je het al op, ik kan uren praten over webdesign. Het is en blijft een prachtig vak
en ik ben superblij dat je tegenwoordig met de Website Builders dit je ook makkelijk eigen kan
maken. Mogelijk zie ik je live in een van onze cursussen en anders nodig ik je uit om eens zo een
cursus met ons te volgen. Ons streven is om je een stevig gevoel mee te geven dat je zelfstandig
met je website aan de slag kan gaan. Zie het als het soort van stok achter de deur. De tijd die jij je
gunt om aan je eerste deel van de marketing te gaan werken. Niets is zo vervelend dan het gevoel
van uitstellen. Dit is je kans om samen met twee professionals aan de slag te gaan. Hou je mail in
de gaten en of kijk op webdialect.nl wanneer jij je kan inschrijven voor een nieuwe cursusreeks
website maken.

LET'S KEEP IN TOUCH
©WEBDIALECT.NL

