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SERVICE & LOYALITEIT
Niet alle websites websites hebben het doel om bezoekers tot klanten om te smeden. De sites van overheidsinstellingen, sommige bedrijven, bibliotheken, culturele instanties en nutsbedrijven zijn er vooral om bezoekers te
informeren en voor te lichten. Het succes van zo’n website meten vraagt daarom om een andere aanpak. In deze
whitepaper ontdek je hoe je een website die als doel heeft om service te verlenen of loyaliteit te creëren.

WEET WAT JE WILT BEREIKEN EN STEL DOELEN
Hoe meet je succes? Door te zien of je je doelen behaalt.
Dat klinkt misschien banaal, maar veel webmasters
springen met zoveel enthousiasme op een nieuw
project, dat ze vergeten om meetbare doelen te stellen.

• Een gemiddelde klanttevredenheidsscore van 8,0 of
hoger behalen vóór het einde van het jaar.
• Binnen een jaar 20% van de vragen via de website
krijgen i.p.v. uitsluitend telefonisch.
• Klachten dit jaar binnen gemiddeld 48 uur afhandelen.
• Bezoekers vóór 30 september in staat stellen om

Het creëren van een dienstverlenende website of

binnen 2 minuten een afspraak te maken.

het optimaliseren van een bestaande site begint dan
ook met het formuleren van doelstellingen. Door dit

JE STRUCTUREERT DE INFORMATIE

volgens de SMART-methode te doen, bestaat er geen

IN PAGINA’S EN SUBPAGINA’S

onduidelijkheid in jouw team over de doelstellingen en

Om de informatie die je biedt toegankelijk te maken,

wordt het eenvoudig om het succes ervan te meten. De

orden je het in ‘hapklare brokken’. Per (deel)onderwerp

kans is groot dat je deze methode al kent, maar laten we

presenteer je de informatie op een pagina of subpagina.

hem nog eens aanhalen.

Als het nodig is, verdeel je die informatie over meerdere

• Specifiek: maak doelstellingen zo concreet mogelijk.

pagina’s.

• Meetbaar: verbind cijfers aan doelstellingen.
• Acceptabel: stel realistische, haalbare doelen.

Wat je in elk geval wilt voorkomen, is dat je jouw

• Realistisch: stel een duidelijk kader (scope)

bezoekers overstelpt met informatie en afschrikt met

om doelstellingen te behalen.
• Tijdsgebonden: binnen welke tijdsperiode
wil je de doelen behalen?

pagina’s waar je flink op moet scrollen. Want onthoud:
de aandachtsspanne van internetgebruikers is maar
kort. Plaats daarom relatief weinig content op elke
pagina. ‘Zorg ervoor dat je pagina niet meer dan 110

Voor commerciële websites zie je al gauw dat de

woorden telt,’ raadt het Amerikaanse netwerk Plain

doelstellingen zich focussen op conversies: een bepaald

Language zelfs aan.

aantal kliks, zoveel offerte-aanvragen of een zeker
bedrag aan sales binnen een afgebakende tijdsperiode.

Google lijkt het daar niet mee eens te zijn. De
zoekmachine begint pagina’s namelijk pas écht te

Als we het hebben over websites die een

ranken wanneer de tekst erop zo’n 400 woorden

dienstverlenend of informatief karakter hebben, gaan

telt. Hoe je deze filosofieën kunt verenigen? Met een

de doelen eerder over de tevredenheid van klanten en

kader kun je de belangrijkste informatie uitlichten, bij

medewerkers en het digitaliseren van diensten die tot

voorkeur aan het begin van de tekst.

dusverre om bezoek aan een fysieke locatie vroegen.
Onderstaande voorbeelden bieden je inspiratie voor het

Denk goed na over de onderwerpen die je wilt

opstellen van jullie website-doelen.

behandelen en welke volgorde daar logisch voor is. Eén
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manier van ordenen is naar gelang de populariteit van

bezig. Ze zoeken het antwoord op de vraag waarmee ze

de onderwerpen bij bezoekers. Een andere optie is het

de pagina binnenkwamen of op de volgende vraag die

ordenen op relevantie of urgentie.

dat antwoord oproept.

MAAK NAVIGEREN MAKKELIJK

Als je weleens heatmaps hebt bekeken, weet je dat de

Hoe komen bezoekers bij de informatie die ze zoeken,

ogen van internetgebruikers in een F-patroon over de

bijvoorbeeld wanneer ze op de homepage belanden?

webpagina’s gaan. Vrijwel allemaal lezen ze de kop,

Een duidelijk navigatiemenu mag niet ontbreken,

vervolgens een stukje van de content, daarna trekt hun

waarbij de onderwerpen wederom in hoofdpagina’s en

blik naar de volgende kop, en als je geluk hebt komt

subpagina’s zijn opgedeeld.

een klein percentage van de bezoekers helemaal bij het
einde van de pagina aan.

Zorg ervoor dat bezoekers niet alleen via het
navigatiemenu bij andere onderwerpen terecht kunnen

Dus hoe zorg je ervoor dat ‘koppensnellers’

komen. Soms zul je ergens een term laten vallen waar

geïnteresseerd blijven en jouw boodschap meekrijgen?

je een aparte pagina over hebt – en dat is perfect

Door veel gebruik te maken van witregels, tussenkopjes,

voor een interne link. Een andere mogelijkheid is in de

lijstjes, afbeeldingen met onderschriften, infographics

zijbalk of onderaan een pagina linken naar pagina’s met

en video’s. En als een video of infographic de informatie

gerelateerde informatie.

in de tekst herhaalt, is er niets aan de hand: zo is de
kans alleen maar groter dat de informatie overkomt en

JE BIEDT BEZOEKERS EEN ZOEKFUNCTIE

blijft hangen. Het is doorgaans ook een goed idee om

Als bezoekers niet via een Google-zoekopdracht binnen-

indien mogelijk de conclusie al in de inleiding van de

komen, maar evenmin direct het onderwerp vinden

pagina mee te nemen.

dat ze in het navigatiemenu zoeken, biedt een zoekveld
uitkomst. In WordPress is zo’n zoekveld goed mogelijk.

Ook je schrijfstijl is belangrijk. Online werken
korte zinnen en klare taal goed. Zelfs als je een

Een zoekveld is niet alleen prettig (want gebruiks-

farmaceutische grootmacht of advocatenkantoor

vriendelijk) voor bezoekers. Ook als webmaster kun

vertegenwoordigt, zullen je bezoekers het waarderen

je ervan profiteren. Zoekfuncties kunnen de ingetikte

als je dingen recht voor z’n raap zegt. Dat hoeft niet

zoektermen verzamelen, waarmee je een overzicht

te betekenen dat de teksten informeel of bot worden;

krijgt van de meest gezochte informatie. In een

het is zaak balans te vinden tussen jouw unieke stem,

volgende, verbeterde versie van je informatieve website

de achtergrond van jouw doelgroep en de algemene

kun je die vaak gezochte onderwerpen beter vindbaar

wensen wat betreft online content.

maken, bijvoorbeeld in het navigatiemenu.
RESPECTEER DE WETGEVING OMTRENT AVG/GDPR
JE SCHRIJFT IN HELDERE TAAL EN HOUDT

Alle organisaties die persoonsgegevens verzamelen

REKENING MET SCANNENDE LEZERS

dienen zich te houden aan de Algemene Verordening

We schreven het al eerder: de aandacht van mensen is

Gegevensbescherming (AVG). Op Europees niveau heet

maar kort als ze van een beeldscherm lezen. Om ervoor

dit de General Data Protection Regulation, waardoor

te zorgen dat ze de informatie meekrijgen die jij ze

het in Nederland ook weleens met de afkorting GDPR

biedt, is het belangrijk om die informatie aan te passen

wordt aangeduid. Deze wet verplicht organisaties tot de

aan de leesstijl van internetgebruikers. En mensen die

volgende maatregelen.

VERDER LEZEN?

hier lezen, zijn vooral met scannen
vanDownload
beeldschermen
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• Cookiemelding

OPTIMALISEER JE CONTENT

Je hoeft bezoekers niet op ieder type cookie te

VOOR GEBRUIKERS MET BEPERKINGEN

wijzen. Functionele cookies, die herinneren dat

Niet iedereen leest, concentreert zich, beweegt zich,

iemand ingelogd is of welke items er in het digitale

hoort of begrijpt informatie even goed. Naar schatting

winkelmandje lagen, vereisen geen cookiemelding.

zijn er ongeveer 1,6 miljoen Nederlanders met een

Maar zodra je persoonsgegevens verzamelt, en

beperking; inderdaad, dat is bijna 1 op de 10. Hieronder

daartoe rekent de wet in sommig gevallen zelfs

zie je enkele voorbeelden van veelvoorkomende

IP-adressen, moet je bezoekers een cookiemelding

beperkingen.

voorschotelen. Voor tracking cookies, die het gedrag

• 1 op de 12 mannen en

van gebruikers registreren, dien je expliciet om
toestemming te vragen.
• Privacyverklaring
Met een privacyverklaring vertel je bezoekers hoe je
de verzamelde gegevens gaat gebruiken. Zo bied je
transparantie en bouw je vertrouwen op. Ook dwing

1 op de 200 vrouwen is kleurenblind
• 5 tot 7 procent van de bevolking is dyslectisch
• 1 op de 12 mensen is slechthorend of doof
• Bijna 1 op de 30 mensen heeft een
ernstige motorische beperking
• 2,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd

je jezelf er met deze verklaring toe om na te denken
over welke persoonlijke gegevens je nu werkelijk

Het zou bijna wreed zijn om geen rekening te houden

nodig hebt van bezoekers en waarom.

met deze (en andere) doelgroepen. Want hoe groot of

• IT en training

hoe klein jouw organisatie ook is, het is onvermijdelijk

Organisaties moeten medewerkers opleiden en hun

dat er mensen met beperkingen in jouw doelgroep

databeleid (laten) auditen en updaten. In sommige

zitten. Toch zijn er nog relatief weinig websites

gevallen kunnen organisaties verplicht worden gesteld

met specifieke aanpassingen voor mensen met

een Data Protection Officer in dienst te nemen.

beperkingen; momenteel zijn deze vooral in handen van

• Gegevensbescherming

overheidsinstellingen.

Je moet er alles aan doen om de persoonsgegevens
van jouw (potentiële) klanten, gasten of patiënten uit

Bij aanpassingen voor gebruikers met beperkingen

handen van onbevoegden te houden. Dat betekent

moet je denken aan video’s met ondertiteling, een optie

dat databases beveiligd en bestanden versleuteld

om de content voor te laten lezen, de mogelijkheid

moeten zijn, dat medewerkers met 2-Factor

voor gebruikers om de lettergrootte aan te passen,

Authentication (2FA) inloggen en dat je een mogelijk

kleurtoon aanpassingen met contrast instellingen

beveiligingslek meteen meldt.

en de mogelijkheid om over de website te navigeren
uitsluitend met het toetsenbord.

Je niet aan deze wet houden, betekent dat je een
fikse boete riskeert. Die kan oplopen tot 4% van je

Om de toegankelijkheid van websites te bevorderen

wereldwijde omzet, met een maximum van 20 miljoen

zijn de Web Content Accessibility Guidelines

euro. Zo kreeg een Haags ziekenhuis onlangs een

opgesteld. Door deze richtlijnen in één van de drie

boete van 460.000 euro opgelegd door de Autoriteit

‘moeilijkheidsgraden’ te volgen, verzekeren webmasters

Persoonsgegevens. De reden: het onvoldoende

zich van een gebruiksvriendelijke website die rekening

beveiligen van patiëntendossiers.

houdt met beperkingen. Veel overheden, waaronder
de Nederlandse, hebben ervoor gekozen om voor hun
websites het volgen van de WCAG-regels te verplichten.

Whitepaper Service & Loyaliteit

4

Als jouw websites aan de WCAG-richtlijnen voldoet,

browsers deze vaak in hun cache, zodat ze bij een

kun je hier een waarmerk voor aanvragen bij Stichting

volgend bezoek niet opnieuw gedownload hoeven

Drempelvrij. Zo zien (of horen) bezoekers dat deze site

worden. Met expiration headers voor statische

een brede toegankelijkheid heeft.

onderdelen van je site en cache control-headers voor
de dynamische zaken, zorg je ervoor dat jouw site

GEBRUIK ORIGINELE EN/OF RECHTENVRIJE CONTENT

zo compleet en zo lang mogelijk wordt bewaard. Dat

Het spreekt bijna voor zich, maar is toch de moeite van

verbetert de pagina laadtijd aanzienlijk.

het vermelden waard: jouw content dient origineel te

• Gebruik altijd de nieuwste versie

zijn. Niet alleen omdat Google duplicate content bestraft,

De nieuwste versie van jouw CMS dicht eventuele

maar ook omdat de Auteurswet aan de zijde van de

beveiligingslekken en werkt beter samen met nieuwe

schepper staat. Teksten, afbeeldingen, video’s en logo’s

browsers en apparaten. Gebruik je net als onze

dienen daarom aantoonbaar door jou te zijn gemaakt.

opdrachtgevers WordPress, dan is het raadzaam om
updates ervan, en ook updates van plugins, direct te

Een uitzondering is er voor de rechtenvrije content. Zo

testen op een aparte server, voordat je ermee live gaat.

zijn er afbeeldingen uit het publieke domein die je al
dan niet voor commerciële doeleinden mag gebruiken.

TEST JE SITE UITGEBREID NA LIVEGANG

Een voorbeeld hiervan zijn de foto’s op één van de

Wanneer je alle stappen hiervóór hebt gevolgd, kan

vier Creative Commons-niveaus. Bij CC Search zoek je

jouw laagdrempelige en veilige website live. Maar dat

makkelijk naar afbeeldingen van amateurfotografen die

betekent niet dat het werk daarmee gedaan is. Zelden

dit project steunen.

is een site helemaal perfect en foutloos bij livegang.
Daarom beschouwen wij het testen als onmisbare stap.

VERKORT DE LAADTIJD
Duimen draaien totdat een webpagina is geladen: het

Kies bij voorkeur een doordeweekse dag voor de

zou niet meer nodig moeten zijn, maar toch komt het

livegang; en het liefst een ochtend. Zo heb je de rest van

nog altijd voor door verschillende factoren. Doe wat

de dag om eventuele brandjes te blussen. Want niets is

je zelf onder controle hebt om de laadtijd te verlagen

zo vervelend als je het hele weekend moet wachten tot

van jouw website. Niet alleen je gebruikers zullen je

een host of programmeur je van dienst kan zijn. Enkele

dankbaar zijn, wat zichtbaar is in een lagere bounce rate

van de zaken die je dient te testen zijn:

in Google Analytics, maar ook de zoekmachines belonen

• Interne links

je voor een rappere website. Hoe? Met hogere rankings.

Werken alle links tussen pagina’s? Staan ze waar ze
horen te staan? Heb je een sitemap gemaakt en deze

Of het verbeteren van de laadtijd eenvoudig is of niet,
hangt af van de kennis die jullie in huis hebben. Veel van

doorgegeven aan Google Search Console?
• Formulieren

de onderstaande manieren om de laadtijd te verkorten,

Maak je gebruik van formulieren, vul deze dan in om

zijn namelijk behoorlijk technisch.

te kijken of alle velden naar behoren werken. En wat

• Optimaliseer de afbeeldingen

gebeurt er als je op de verzendknop drukt? Wordt er

Afbeeldingen slurpen veel serverruimte en
bandbreedte op. Natuurlijk kun je ze als JPG’s

een e-mail verstuurd en komt deze ook aan?
• Browsers en apparaten

bewaren, maar er zijn optimalisatie-tools die voor

Ook belangrijk: ziet je website er uit zoals je dat had

extra compressie kunnen zorgen en/of overbodige

bedoeld? Check hem voor de laatste keer in alle

metadata weghalen.

browsers en op alle apparaten. Zijn de teksten goed

• Verleng de cache-periode
Afbeeldingen laden kost tijd. Daarom bewaren
Whitepaper Service & Loyaliteit
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• Laatste versie

MEET DE RESULTATEN EN STUUR REGELMATIG BIJ

Als je, net als wij, WordPress gebruikt als CMS, is dit

Uit de voorgaande stap komen aanbevelingen – direct

een goed moment om te kijken of je de laatste versie

van jouw doelgroep. Door de suggesties van jouw

van WordPress hebt geïnstalleerd. Doe hetzelfde voor

bezoekers te verwerken, zou de tevredenheid meetbaar

de plugins; als je veel plugins hebt geïnstalleerd zul je

moeten groeien. Doe je dit niet, dan zal de tevredenheid

zien dat er vrijwel wekelijks iets een update vereist.

alleen maar dalen.

• Test de snelheid
We hebben heel wat energie in het verhogen van

Andere Key Performance Indicators (KPI’s) die ertoe

de laadsnelheid gestoken. Nu is het tijd om die te

doen, zijn de bezoekersaantallen, het aantal online (aan)

checken. Hoe lang duurt het voordat jouw homepage

vragen en de hoeveelheid terugkerende bezoekers.

via een glasvezelverbinding wordt geladen? En via

Daarnaast is het interessant om te kijken naar de

ADSL? En via 3G op een mobiel netwerk?

populairste blogposts. Deze geven aan welk onderwerp
het meest leeft bij je bezoekers en zodoende makkelijk

Dit is slechts een greep uit de vele zaken die je

te vinden dient te zijn.

zult willen testen om het succes van jouw site te
garanderen.

KIES VOOR ZEKERHEID
Een service-gerichte site die jouw online doelen

VRAAG JE BEZOEKERS WAT ZE

behaalt: er komt heel wat bij kijken, zoals deze

VAN JOUW CONTENT VINDEN

whitepaper laat zien. We hebben slechts een aantal van

Jouw website heeft de taak om jouw doelgroep zo

de belangrijkste topics hierboven uitgelicht. Heb jij het

compleet mogelijk te informeren. Maar hoe weet je of

team en de tijd om alle bovenstaande stappen zelf te

jouw website daarin slaagt? Hiervoor is het nodig om in

doorlopen, dan wacht jou een prachtig project. Maar

gesprek met jouw doelgroep te gaan. Gelukkig kan dat

ontbreekt het jouw team aan de kennis of de tijd om de

eenvoudig door middel van een online ‘poll’. Die kan zo

site volledig in-house te bouwen, dan is uitbesteden de

kort zijn als één simpele vraag. Kies bijvoorbeeld uit één

beste oplossing.

van de volgende:
• Beantwoordt deze pagina uw vraag?

Wij van 2manydots bouwen professionele WordPress

• Is uw probleem hiermee opgelost?

websites voor midden tot grote bedrijven en lokale

• Vond u op deze pagina waar je naar zocht?

en (Rijks)overheid. Websites die aan alle eisen voor
beveiliging en toegankelijkheid voldoen. Benieuwd

Bij een negatief antwoord zou je eventueel een

welke taken wij uit handen kunnen nemen? Vraag een

vervolgvraag kunnen stellen:

vrijblijvende 20-minuten call aan om de mogelijkheden

• Waarom koos u voor deze beoordeling?

te bespreken.

• Wat zouden wij kunnen verbeteren aan deze pagina?
• Wat mist u op deze pagina?
Door zo’n poll aantrekkelijk en zichtbaar genoeg te
maken, zou je al snel tot een representatief aantal
antwoorden moeten komen om daarop beslissingen te
baseren.
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