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SUPPORT WEBSITES  
Websites kunnen voor allerlei doeleinden worden gebruikt. Het is het visitekaartje van het bedrijf. Een website 

wordt bijvoorbeeld gebruikt om nieuwe werknemers te werven, om informatie te geven over de diensten, of als 

contactoptie. Daarnaast bieden veel bedrijven een klantenservice aan via e-mail, contactformulieren of de telefoon. 

Dit zijn tijdrovende klussen om bij te houden, waar adhoc op wordt gereageerd. Het snel en efficiënt kunnen helpen 

van klanten of opdrachtgevers is daardoor lastiger. Goed nieuws: dat is verleden tijd met een support website. 

We leven in een tijd waarin veel mensen online hun zaken regelen. In de wacht staan aan de telefoon zorgt bij veel 

mensen voor irritatie en verspilde tijd. Daardoor gaan zij online op zoek naar oplossingen. Bezoekers op jouw website 

willen snel antwoord op hun vraag kunnen vinden. Hoe kun je deze mensen het beste helpen, zonder dat het jullie 

enorm veel tijd kost om te reageren? Een support website helpt klanten die een vraag hebben over, of probleem 

hebben met jouw dienst of product. Dit wordt ook wel een self-service portaal genoemd.

WAT IS EEN SUPPORT WEBSITE?

Een support website is een onderdeel van jouw website 

waar klanten zelf zaken regelen of informatie vinden. 

Je kunt dan denken aan een kennisbank met veelgestelde 

vragen, een klantportaal of een geïntegreerde chatbot. 

Het gaat er dus om dat bezoekers op de website zelf 

antwoorden op vragen krijgen, zonder direct contact 

op te nemen met een van jouw werknemers via een 

klantenservice. Zo kunnen veel voorkomende vragen 

direct getackeld worden online. Zo’n self-service 

portaal helpt klanten dus bij het vinden en consumeren 

van de juiste informatie. Dit creëert ruimte voor de 

klantenservice, is (kostenefficiënt en zorgt voor eenheid 

van communicatie. Ook kun je de informatie blijven 

updaten en verbeteren, waardoor het gemakkelijk 

meegroeit met je bedrijf. 

Dit betekent niet dat bezoekers helemaal geen direct 

contact meer op kunnen nemen. Je stimuleert de 

bezoeker alleen om eerst zelf naar het antwoord te 

zoeken. Dit heeft voordelen voor zowel de bezoeker 

als voor jouw bedrijf: jullie besparen beiden tijd 

(en mogelijk geld).

Zeker in de digitaliserende tijd waarin we leven, is 

het bieden van online support en informatie cruciaal. 

Dienstverlening op afstand wordt met een support 

website namelijk mogelijk gemaakt, wat past bij de 

huidige tijdsgeest. Dit onderscheidt jouw bedrijf van 

de concurrentie, die minder snel zijn met digitaliseren. 

Het creëren van een support website is een flinke 

klus. Je moet veel content produceren, verschillende 

functies aanbieden en blijven updaten. Daarom delen 

we in dit document het maken van een support website 

op in verschillende taken, zodat je stap voor stap kunt 

groeien naar een complete support website. 

STEL MEETBARE ONLINE DOELEN 

EN HOUD DE STATISTIEKEN BIJ

Wanneer je jouw website gaat aanpassen, is het van 

belang om te onderzoeken wat je wil veranderen. 

Ook wil je weten of de veranderingen het gewenste 

effect opleveren. Dit doe je door het opstellen van 

meetbare, online doelen. Stel jezelf de vraag: Wat wil 

ik bereiken met mijn support website? Hoe concreter 

jouw doel wordt, hoe meer je jouw content en design 

aan kunt passen om het doel te behalen. 

Wanneer je duidelijk hebt waar je met jouw website 

naartoe wil, is het van belang om de statistieken bij 

te houden. Je bekijkt wat er al goed gaat, en wat nog 
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extra aandacht nodig heeft. Hier vindt je 

voorbeelden van onderzoeksvragen en hoe je 

deze vragen kunt gaan beantwoorden door middel

 van statistieken. 

MAAK EEN FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) 

EN VOEG REGELMATIG VRAGEN TOE

Zet veelgestelde vragen, inclusief antwoorden, 

onder elkaar op een pagina. Zorg ervoor dat je op 

strategische plekken in de website een link plaatst 

naar de FAQ. Verwijs bijvoorbeeld op de contactpagina 

eerst naar de FAQ voordat bezoekers contact opnemen. 

Het voordeel van een goede en actuele FAQ, is dat 

het de druk op een klantenservice flink kan verlagen. 

Gebruikers worden zelfredzamer wanneer zij zelf naar 

een antwoord op hun vraag kunnen zoeken. Dit is niet 

alleen prettig voor jou, maar ook voor de klant zelf. 

De klant is hierdoor sneller geholpen. 

MAAK EEN UITGEBREIDE KENNISBANK 

OP DE WEBSITE EN BLIJF UPDATEN

Een kennisbank is een grotere variant van een FAQ. 

Een kennisbank bevat meer content, bevat 

uitgebreidere antwoorden en een stappenplan om 

de vraag of het probleem op te lossen. Voor complexe 

vragen of grote onderwerpen kun je beter een 

kennisbank opzetten. Voor elke vraag maak je een 

pagina op. De klant krijgt zo een uitgebreide uitleg 

op zijn vraag, en wordt aan de hand meegenomen 

naar het antwoord.

Waar mogelijk kun je vragen en antwoorden per 

categorie indelen. Op deze manier behoud je de 

structuur in grote hoeveelheden informatie en 

artikelen. Daarnaast heeft het gestructureerd 

toevoegen van relevante content een positief 

effect op jouw SEO waarden; de vindbaarheid 

van jouw website in Google wordt daarmee verhoogd.

STRUCTUREER DE CONTENT IN CATEGORIEËN

Om de informatie die je biedt toegankelijk te 

maken, orden je het in categorieën. Per 

(sub)onderwerp presenteer je de informatie op een 

pagina of subpagina. Als het nodig is, verdeel je 

die informatie over meerdere pagina’s. 

Wat je wil voorkomen, is het overstelpen van jouw 

bezoekers met informatie. Dit kan namelijk afschrikken, 

waardoor bezoekers niet verder willen lezen. Bedenk 

dat de spanningsboog van internetgebruikers kort is, 

dus maak landingspagina’s niet te langdradig. Wil je 

echt meer informatie kwijt, kun je het beter in een 

downloadbaar bestand zetten zoals deze whitepaper. 

Google kijkt wel naar het aantal woorden op de pagina: 

je pagina wordt positiever gerankt wanneer het 

minimaal 400 woorden bevat. Door gebruik te 

maken van (sub)titels, opsommingen en kaders kun 

je een grotere hoeveelheid tekst aantrekkelijk 

maken om te lezen. 

Denk goed na over de onderwerpen die je wilt 

behandelen en welke volgorde daar logisch voor is. 

Zet bijvoorbeeld de populairste onderwerpen 

bovenaan, of structureer op actualiteit of relevantie. 

ZORG ERVOOR DAT JE CONTENT KUNT 

TOEVOEGEN EN AANPASSEN IN DE BACKEND

Uit ervaring weten we dat mensen regelmatig 

moeite hebben met het beheer van hun website. 

Niet alle systemen zijn even gebruiksvriendelijk, 

waardoor je niet altijd gemakkelijk content toe kunt 

voegen of aanpassen. 2manydots gebruikt WordPress, 

wat een van de meest gebruiksvriendelijke CMS 

systemen is die er bestaat. In WordPress kun je 

verschillende rollen toekennen aan accounts, waardoor 

meerdere werknemers aan specifieke delen van 

de website kunnen sleutelen. 

Welk systeem je ook gebruikt: het is essentieel dat 

jij weet hoe de backend in elkaar zit en de mogelijkheid 

hebt om content toe te voegen en te wijzigen. Dit is 

de enige manier om een support website gemakkelijk 

te optimaliseren. 

Download hier  

DE COMPLETE WHITEPAPER!

VERDER LEZEN?

https://www.2manydots.nl/kenniscentrum/resultsmatter-waarom-deze-aanpak-onderdeel-moet-zijn-van-jouw-online-strategie/
https://www.2manydots.nl/
https://www.2manydots.nl/kenniscentrum/support-websites-whitepaper/
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ONTWERP EEN ZOEKFUNCTIE IN DE SUPPORT WEBSITE

Als bezoekers niet via een Google-zoekopdracht 

binnenkomen, maar evenmin direct het onderwerp 

vinden dat ze in het navigatiemenu zoeken, biedt een 

zoekveld uitkomst. Het is een gebruiksvriendelijke 

manier van zoeken voor de gebruiker. Ook als 

webmaster kun je ervan profiteren. Met een 

zoekfunctie heb je de mogelijkheid om de ingetikte 

zoekopdrachten te verzamelen: zo krijg je een overzicht 

van de meest gezochte informatie. Wanneer je jouw 

website verder gaat optimaliseren en verbeteren, is 

dat relevante informatie om mee aan de slag te gaan. 

Zo kun je de meest gezochte onderwerpen bijvoorbeeld 

terug laten komen in het navigatiemenu, of bovenaan 

tonen in het kenniscentrum.

ONTWERP EEN KLANTENPORTAAL WAAR KLANTEN 

OF OPDRACHTGEVERS KUNNEN INLOGGEN

Veel bedrijven hebben een klantenportaal. Dit is een 

apart onderdeel van de website waar klanten op in 

kunnen loggen om hun persoonlijke informatie te 

kunnen zien en bewerken. Daarnaast kunnen klanten 

bijvoorbeeld de geschiedenis van aankopen of facturen 

bekijken en bestellingen wijzigen of herhalen. Dit soort 

portalen bestaan in allerlei verschillende vormen, voor 

verschillende dienstverleningen. Het grote voordeel van 

zo’n portaal is dat het een omgeving is waar jullie altijd 

contact kunnen hebben met de klant. Dit is dus een 

extra service voor de gebruiker van het klantenportaal, 

en maakt de dienstverlening transparant.

MAAK EEN CONTACTFORMULIER AAN

Wanneer klanten niet de mogelijkheid hebben om 

contact op te nemen via bovenstaande mogelijkheden, 

kunnen ze bij een contactformulier terechtkomen. 

Hier vullen klanten hun vraag en gegevens in. 

Vervolgens kun je als bedrijf antwoorden op dit 

formulier via e-mail of een door terugbelverzoek, 

wanneer het uitkomt. Dit is vaak een tijdrovende klus, 

waardoor klanten langer op antwoord moeten wachten. 

Het aanbieden van een contactformulier als enige 

(online) mogelijkheid, is daarom niet aan te raden.

MAAK EEN DUIDELIJK OVERZICHT VOOR KLANTEN HOE 

EN WANNEER CONTACT OPGENOMEN KAN WORDEN.

Het is van belang dat klanten zelf snel kunnen 

vinden hoe en wanneer ze contact op kunnen nemen. 

Zorg er dus voor dat er een overzicht is waarop 

klanten in een oogopslag kunnen zien waar je op dat 

moment op te bereiken bent. De overzichtspagina 

van de support website van 2manydots bevat 

bijvoorbeeld een link naar een FAQ, een link naar het 

klantportaal en informatie over de helpdesk en de 

storingsdienst. Zo weten klanten waar ze zelf informatie 

kunnen vinden, en waar ze terecht 

kunnen binnen en buiten kantooruren. Maak het 

gebruikers gemakkelijk om zelf aan de slag te gaan. 

Een handige toevoeging is om een chatbot te 

integreren. Een chatbot is een automatische, 

virtuele assistent; ofwel een robot. Hoe werkt dat 

precies? De klant opent een nieuwe chat op de 

website en stelt de robot een vraag, waarop deze 

een geautomatiseerd antwoord teruggeeft. Bij 

scripted bots kan de gebruiker kiezen uit een 

beperkt aantal keuzevragen: de conversatie wordt 

in zo’n geval meer begeleid. Een chatbot kan voor 

allerlei verschillende soorten websites worden 

gebruikt, maar is zeker ook voor een support 

website een goede toevoeging. Wanneer klanten 

te allen tijde de chatbot kunnen raadplegen, 

is dit een extra service om contact op te nemen. 

MAAK EEN DUIDELIJK OVERZICHT VOOR KLANTEN HOE 

EN WANNEER CONTACT OPGENOMEN KAN WORDEN

Alle organisaties die persoonsgegevens verzamelen 

dienen zich te houden aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Doe je dat niet, dan 

riskeer je een boete. Op Europees niveau heet dit 

de General Data Protection Regulation, waardoor 

het in Nederland ook weleens met de afkorting 

GDPR wordt aangeduid. Deze wet verplicht 

organisaties tot de volgende maatregelen:

https://www.2manydots.nl/support/
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• Cookiemelding 

 Je hoeft bezoekers niet op ieder type cookie   

 te wijzen. Functionele cookies, die herinneren dat 

 iemand ingelogd is of welke items er in het digitale 

 winkelmandje lagen, vereisen geen cookiemelding. 

 Maar zodra je persoonsgegevens verzamelt, 

 en daartoe rekent de wet in sommig gevallen zelfs 

 IP-adressen, moet je bezoekers een cookiemelding 

 voorschotelen. Voor tracking cookies, die het 

 gedrag 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 je jezelf er met deze verklaring toe om na 

 te denken over welke persoonlijke gegevens je nu 

 werkelijk nodig hebt van bezoekers en waarom.

• IT en training

 Organisaties moeten medewerkers opleiden 

 en hun databeleid (laten) auditen en updaten. 

 In sommige gevallen kunnen organisaties 

 verplicht worden gesteld een Data Protection   

 Officer in dienst te nemen.

• Gegevensbescherming

 Je moet er alles aan doen om de persoonsgegevens 

 van jouw (potentiële) klanten, gasten of patiënten 

 uit handen van onbevoegden te houden. Dat 

 betekent dat databases beveiligd en bestanden 

 versleuteld moeten zijn, dat medewerkers met 

 2-Factor Authenticatie inloggen en dat je een 

 mogelijk beveiligingslek meteen meldt.

VRAAG FEEDBACK AAN BEZOEKERS VAN JOUW WEBSITE

Jouw support website heeft de taak om de doelgroep 

zo compleet mogelijk te informeren en helpen. Maar 

hoe weet je of jouw website daarin slaagt? Hiervoor is 

het nodig om in gesprek met jouw doelgroep te gaan. 

Gelukkig kan dat eenvoudig door middel van een korte 

online vragenlijst. Dit kan al met één simpele vraag:

• Beantwoordt deze pagina uw vraag? 

• Is uw probleem hiermee opgelost?

• Vond u op deze pagina waar je naar zocht?

Bij een negatief antwoord zou je eventueel een 

vervolgvraag kunnen stellen:

• Waarom koos u voor deze beoordeling?

• Wat zouden wij kunnen verbeteren aan deze pagina?

• Wilt u contact met ons opnemen?

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. De doelgroep zorgt dus voor aanbevelingen 

die helpen om de support website verder te 

optimaliseren en uitbreiden. 

Andere Key Performance Indicators (KPI’s) die ertoe 

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

vragen en de hoeveelheid terugkerende bezoekers. 

Daarnaast is het interessant om te kijken naar de 

populairste veelgestelde vragen. Deze geven aan 

welk onderwerp het meest leeft bij je bezoekers en 

zodoende makkelijk te vinden dient te zijn.

Stap voor stap verbeter je zo de support website. 

Maar let op: een website is nooit af. Je kunt continu 

blijven meten, updaten en verbeteren. Zo spreek je 

jouw doelgroep op de beste manier aan, met de meest 

actuele content. Blijf de concurrentie voor door jouw 

klanten online van dienst te zijn.



SPECIALIST IN CONVERTERENDE 
WORDPRESS-WEBSITES

FULL-SERVICE INTERNETMARKETING BUREAU

Voor middelgrote tot grote bedrijven zijn wij de 

full-service partner op het gebied van online. 

2manydots ontwerpt websites, ontwikkelt 

maatwerkoplossingen, stippelt je online 

strategie uit en zorgt ervoor dat jouw doelgroep

jou feilloos vindt.

TOP #3 WORDPRESS-BUREAU VAN NEDERLAND

Een markt die constant in beweging is, vraagt om websites 

die flexibel zijn. Daarom zijn we ons in WordPress gaan 

specialiseren. Niet voor niets is WordPress het populairste 

website-platform ter wereld. Inmiddels durven we het 

met zekerheid te stellen: 2manydots behoort tot de 

Nederlandse top 3 van WordPress-bureaus.

Naar Website  


