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Online Overtuigen  

Hoe je van bezoekers klanten maakt in 2018. 
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1. De 10 Seconden Regel 
Weet je wat ook wel ‘het betaalmiddel van internet’ wordt genoemd?  

Aandacht. 

Door superveel afleiding op social media en een overdosis keuzes, belandt de 
klant in een soort van passieve toestand.  

Alles komt naar hem toe, waarom zou hij er moeite voor doen? 

Via het internet is het makkelijker dan ooit om de juiste doelgroep te bereiken, 
en meetbaarder dan ooit om te zien hoeveel je terugkrijgt voor elke euro je 
besteed.  

Als je een eigen site hebt, of als je in de marketing werkt, is het niet langer je 
taak om ‘coole campagnes’ te verzinnen.  

De eerste stap is om de aandacht van je potentiele klant te pakken.  

Wat wij (websitemarketingmensen, zoals ik) de laatste jaren zien, is een bepaald 
beslissend moment bij de consument. 

Ik noem dat ‘De 10 Seconden Regel’.  

Je hebt - van het moment dat iemand besluit naar jouw website te gaan, tot het 
moment dat de volgende stap komt (actie nemen, verder lezen of wegklikken) - 
tien seconden de tijd om hun aandacht te pakken. Om ze te ráken. 

Dat ziet er zo uit... 
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En ja, ook de laadtijd van je website telt mee.  

Aangezien de gemiddelde site 5 tot 6 seconden laad, heb je nog minder dan vijf 
seconden over om met de juiste tekst en de beste afbeelding de aandacht te 
pakken. 

Dat is weinig. Heel weinig. 

What the fuck moet je dan doen in deze paar seconden?  

Dat ga ik je laten zien in de volgende hoofdstukken... 
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2. Het Belang van Jezelf Laten Zien  
Oh ja, één dingetje... 

Op internet weet je nooit of je te maken hebt met een trotse ZZP’er die extra 
veel moeite voor je wilt doen, een dochterbedrijf van een internationale 
organisatie die met een niche-markt extra centjes wilt binnenharken, of een 
dubieuze hacker die je creditcard gegevens wilt afpakken. 

Wat mist, is ‘vertrouwen’.  

Laten we dat vertrouwen terug brengen, door de taart uit de oven te halen 
voordat ‘ie is aangebrand (ik ben slecht in spreekwoorden verzinnen, sorry...). 

De grote vraag die internetters hebben bij het bezoeken van een site, is “Met 
wie heb ik te maken?!”. 

Dus dat is de eerste vraag die we gaan beantwoorden. Heel simpel, ook. Hoe? 

Laat jezelf zien. 

Wees transparant, eerlijk, authentiek en compleet. 

Laat jezelf zien in foto’s (beeld), video’s (voor bewegend beeld én geluid) en 
tekst. 

De simpelste manier om vertrouwen te winnen is simpelweg door te laten zien 
‘wie er aan de andere kant van het beeldscherm zit’. Dat ben jij, als ondernemer, 
bedrijfseigenaar, accountmanager of medewerker van de klantenservice (of 
allemaal, als je ZZP’er bent). 
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Zonder spelletjes, zonder poespas en (spreekwoordelijk gezien) zonder make-
up.  

Maak een simpele mens-tot-mens connectie, en de eerste stap in het 
vertrouwen is gewonnen.  

Dat kan bijvoorbeeld met... 

1. Een mooie foto 
2. Je voornaam, achternaam en functie 
3. Een stukje tekst over jezelf 

Interessant om te weten, is dat bij bijna alle websites de ‘Over Ons’ pagina in de 
Top 5 best bekeken pagina’s zit. 

Bezoekers vinden dat namelijk razend interessant. 

Voordat ze met je in zee gaan, willen ze weten wie je bent. 

Succes! 

 

(Goed voorbeeld, toch? Door mijn foto en ‘handtekening’ onder m’n tekst te 
zetten, plaats ik alle woorden in de context van mij als gesprekspartner.) 
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3. Laat Anderen Spreken  
Als ik zeg dat ik supergoed ben ik wat ik doe, wat denk je dan? 

Geloof je me, of vind je me een arrogante zak? 

Maar wat als iemand anders zegt dat ik supergoed ben? Wat als tien, of honderd 
anderen dat zeggen? Wat als een goede vriend van je dat zegt? 

Dan denk je minstens dat er wel een kern van waarheid in zit. 

Dé manier om de toegevoegde waarde van je product of dienst te laten zien, en 
daarmee de manier om de bezoeker te overtuigen dat jij interessant bent, én 
daarmee de manier om aandacht te krijgen, is... 

Bewijs het met de woorden van anderen! 

Hier zijn een paar simpele maar krachtige manieren om dat te doen... 

1. Gebruik korte en krachtige testimonials. 
2. Laat klanten een verhaal vertellen in een blog of video over hun groei en 

ontwikkeling dankzij jou. 
3. Laat recensies zien van Facebook, Google Maps of bijvoorbeeld 

TripAdvisor. 
4. Plaats screenshots van persoonlijke en dankbare chats zoals WhatsApp 

of Facebook Messenger. 
5. Laat het aantal Likes en Shares via Social Media zien. 
6. Laat zien hóeveel mensen of bedrijven je product gebruiken 
7. Maak een Logo-wall van met logo’s van bedrijven die je helpt 
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8. Laat meetbare resultaten zien bij klanten. Kijk maar eens op mijn 
website: je ziet een afbeelding van een website, en daarbij de statistieke 
verbetering.  
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4. Geef Ze Een Doel  
Weet je wat het voornaamste doel van mijn website is? 

Nee, het is geen e-book downloaden in ruil voor een e-mailadres. Het is geen 
online product verkoop. Het is niet het plannen van een video-date ter 
kennismaking, of het invullen van mijn offerte systeem. 

Het is simpel, en soms zo simpel dat mensen er overheen kijken... 

Contact opnemen! 
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Iedere website heeft minstens één duidelijk doel nodig. En dat is niet 
‘informeren’. 

Zelfs Wikipedia heeft niet als doel informeren. Zij willen jouw donatie 
ontvangen. Kijk maar, ze zijn niet eens subtiel. 

Contact opnemen als doel heeft voor mij één belangrijke reden: mijn klanten 
willen zich gehoord voelen. 

Ze hebben een vraag of probleem, en willen daarover praten.  

Als we daarover praten, volgt de oplossing vanzelf, en is voor mij vaak ‘de 
verkoop’ al binnen. 

Maar misschien heb je zelf een beter of relevanter doel, of wil je helemaal geen 
contact met je klanten (die mensen bestaan ook, geeft niets hoor – ieder z’n 
ding). 

Wat je doel ook is, het idee is altijd hetzelfde... 

1. Wees duidelijk over je doel 
2. Maak je doel zo laagdrempelig mogelijk 
3. Herhaal je doel, want vaak lezen mensen er alsnog overheen of duurt 

het even voordat ze beslissing maken 
4. Laat je doel opvallen. 

Voor de volledigheid, dit zijn op mijn website de manieren waarop mensen 
contact kunnen (en willen, en zullen) opnemen: 

a. Mijn e-mailadres, groot in beeld 
b. Een persoonlijke chatfunctie met automatisch welkomstbericht 
c. Een widget om een video-afspraak in te plannen 
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d. Een offertesysteem, waarbij de klant zelf al z’n wensen kan invullen. 
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5. Gebruik de juiste afbeelding 
Weet je wat mensen afschuwelijk vinden? 

Stockfoto’s! 

Foto’s van duidelijke acteurs in duidelijke nepsituaties, die duidelijk niets met 
het de website te maken hebben. 

Blegh. 

Het voegt zo ontzettend veel toe om mooie, eigen foto’s te gebruiken. 

Heb nog geen eigen foto’s? Geen probleem! Hier vind je een lijst met websites 
waar je gratis én mooi beeldmateriaal kunt downloaden die je mag gebruiken 
voor jouw commerciele doeleinden.  

Maar dan... aan welke eisen moet je beeldmateriaal voldoen?  

Dit is mijn checklist.  

1. Zorg dat alle foto’s horizontaal zijn  

Websites worden gemaakt om verticaal te lezen: van boven naar beneden. Dit 
wordt gedaan door horizontale blokken boven op elkaar te zetten. Net zoals je 
beeldscherm een horizontaal blok is. Foto’s komen het best tot uiting, en zijn 
het makkelijkst bruikbaar, als ze horizontaal zijn. 

2. Fotografie draait om emotie 
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Vaak bij fotoshoots wordt geposeerd tot het stom is. En de beste foto’s staan 
altijd bekend ‘omdat ze gewoon tussendoor zijn gemaakt’. Dat komt omdat je 
écht emotie ziet. Geen spelletjes, geen acteerwerk – maar een oprecht mens. 

3. Sta je er zelf op? Bepaal niet zelf of je er goed op staat 

“Mijn wenkbrauw doet gek” of “mijn mond zit scheef”, of “ik  heb van die kleine 
oogjes”. Als mensen een foto van je zien, willen ze gewoon weten of je een tof 
en betrouwbaar mens bent. Als je een gekke wenkbrauw of kleine ogen hebt, 
werkt dat alleen maar in je voordeel. Vraag daarom of een ander je foto’s wilt 
beoordelen: die kijkt niet naar je kleine imperfectisch, maar naar je uitstraling. 

4. Laat mensen zien 

Op je website wil je twee dingen creëeren: vertrouwen en connectie. Voor beide 
zaken heb je mensen nodig. Andere mensen – met jou – op de foto, laten 
namelijk zien dat je anderen je ook vertrouwen. En wat betreft connectie 
maken… niets is zo goed als een mens. 

5. Maak het zo concreet mogelijk  

Symboliek is heel tof, maar op internet heeft niemand daar het geduld voor. 
Wat jij wilt zeggen, zien ze vaak niet. Hou het daarom concreet: als je wilt laten 
zien dat je een goede leider bent, moet je in kantoorkleren bovenop een berg 
gaan staan of ‘in de startblokken’ op een atletiek baan. Nee. Je moet een foto 
hebben van jouw leiderschap voor een groep. Dát laat zien dat je een leider 
bent. 

6. Less is more 
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Je foto’s moeten niet te veel aandacht trekken en onrust brengen. Ze moeten 
ondersteunend, bevestigend of bekrachtigend aan je woorden zijn. Hou het 
daarom simpel. Gebruik niet te veel kleuren, zorg voor een ‘onscherpe 
achtergrond’ en onthoud: een goede foto heeft maar één onderwerp of 
focuspunt. 
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That’s it! 
Ga lekker aan de slag met je website. 

Go get ‘em! 

En heb je vragen?  

Mail me gerust.  

Ik help je graag... 

thomas@maaktwebsitesbeter.nl 


