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MUTSAERTS IN EEN NIEUW JASJE

Mutsaerts had sinds 2015 een WordPress-website, die 

toe was aan vernieuwing in 2020. De site was traag en 

bevatte verouderde plug-ins. Veel van deze problemen 

werden intern opgelost, wat extra werk opleverde. Door 

een opstapeling van plug-ins die niet up-to-date zijn, 

ontstaat de kans op fouten in de site. Om die reden was 

Mutsaerts toe aan een veilige en toekomstbestendige 

website, met een frisse uitstraling.

CORPORATE WEBSITE MET EEN PERSOONLIJKE TOUCH

Niet alleen de technische kant van de website was toe 

aan vernieuwing: ook de uitstraling van Mutsaerts mocht 

aangepakt worden. De combinatie van een professioneel 

bedrijf met een persoonlijke aanpak moest voelbaar 

terugkomen op de nieuwe website. Om die reden werd 

een extern bureau gevraagd om een nieuwe huisstijl te 

maken met bijpassende fotografie. 

Zo werd de slogan ‘groots presteren, maar persoonlijk 

blijven’ ook online eer aan gedaan.

Mutsaerts kwam in contact met Mike (commercieel 

directeur bij 2manydots). “Bij de keuze voor de juiste 

partner, was het voor ons belangrijk dat we de website 

met een gerust hart over konden dragen. Dat gevoel 

hadden we bij 2manydots”, aldus Danni, marketing en 

communicatieadviseur bij Mutsaerts. De combinatie 

van een technisch goede website met mooie designs 

sprak hen aan.

Na een aantal strategische sessies werd duidelijk dat er 

een match was. Met het juiste strategische advies en 

een plan voor online succes werd besloten om samen in 

zee te gaan.

MUTSAERTS

Het Tilburgse B2B-bedrijf Mutsaerts is specialist in zakelijke verzekeringen en pensioen. Zij zijn een 

businesspartner met de deskundigheid en inkoopkracht van een groot advieskantoor, maar met de persoonlijke 

benadering en flexibiliteit van een kleiner kantoor. Mutsaerts is van oorsprong een familiebedrijf en sinds 1926 

werken zij als tussenpersoon voor bedrijven in diverse branches.

https://www.mutsaerts.nl/
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LEADGENERATIE IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

De wens vanuit Mutsaerts was om het bedrijf online 

opnieuw op de kaart te zetten. Belangrijk was dat de 

balans werd gevonden tussen corporate en persoonlijk. 

Ook werd snel duidelijk dat de website bij moest 

dragen als leadgeneratie kanaal, om in de toekomst 

externe wervingskosten te kunnen drukken. Mutsaerts 

gelooft, net als 2manydots, in de kracht van online en 

het inzetten van de website als verkoopkanaal. Een 

toffe uitdaging in de wereld van verzekeringen en 

pensioenen, waarin online lang niet altijd optimaal 

benut wordt.

“De samenwerking met 2manydots liep van begin af aan 

soepel en snel. Kylie (projectmanager bij 2manydots) zat 

er goed bovenop waardoor het proces 

gestructureerd verliep.”

VAN IDEE TOT LIVEGANG

Nadat de huisstijl voor Mutsaerts bepaald was, kon 

2manydots aan de slag met het ontwerp voor een 

nieuwe WordPress-website. De nieuwe huisstijl werd 

doorgevoerd in de webdesigns. “Het was knap hoe 

Anthony (designer bij 2manydots) erg snel de juiste 

uitstraling voor Mutsaerts wist te vangen in zijn designs. 

Hij voelde goed aan waar wij naar op zoek waren.” 

Het complete project duurde 5 maanden. In deze 

tijd kregen Danni en haar collega’s ook de tijd om te 

wennen aan de nieuwe, gebruiksvriendelijke back-end 

van de website.

“Het was prettig dat iedereen to-the-point was. Geen 

ellenlange meetings en korte en bondige uitleg. Zo 

leerden we bijvoorbeeld ook snel met onze nieuwe 

site om te gaan.” De achterkant is zo ingericht dat er zo 

weinig mogelijk aan gedaan hoeft te worden. Zo houden 

Danni en haar collega’s voortaan tijd over om aan de 

inhoud van de website te werken, in plaats van aan de 

technische kant.

TECHNISCHE SNUFJES

De nieuwe website is ontwikkeld met maatwerk, 

waardoor zowel beveiliging, snelheid als privacy 

geoptimaliseerd zijn. Zo bouwden we een 

toekomstbestendige website: een visueel sterke 

weergave in de vernieuwde huisstijl, met een 

gebruiksvriendelijke en veilige backend. In de backend 

maakt Mutsaerts gebruik van flexible sections (ACF) en 

op de nieuwspagina zijn auteursprofielen toegevoegd. 

Alles is zo ingericht dat de medewerkers van Mutsaerts 

direct aan de slag kunnen in een opgeruimde backend.

MUTSAERTS

https://www.2manydots.nl/kenniscentrum/ga-voor-een-dynamische-wordpress-website-met-advanced-custom-fields
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VEEL MEER CONTACTMOMENTEN

Na livegang van de nieuwe website heeft Mutsaerts 

al veel positieve reacties ontvangen. Zowel intern 

als extern zijn gebruikers blij met de persoonlijke 

touch op de website en het mooie design. Ook is het 

gemakkelijker geworden om contact op te nemen. 

Mutsaerts ontvangt meer aanvragen via formulieren en 

er zijn meer contactmomenten. De eerste verbeterslag 

op gebied van leadgeneratie is gemaakt.

TOEKOMSTPLANNEN

“De komende tijd willen we de focus op leadgeneratie 

behouden”, zegt Danni. Met het resultsmatter®-traject 

gaan we op de lange termijn stappen maken met het 

optimaliseren van de website. “We merken dat ook 

na livegang onze vragen en verzoeken snel opgepakt 

werden. We kijken er daarom naar uit om samen te 

werken aan een nog betere website.”

Met onze resultsmatter®-aanpak werken we in sprints 

om de website continu te optimaliseren. Door te 

onderzoeken en meten komen we steeds op nieuwe 

ideeën. Zo gaan we de komende tijd aan de slag met 

leadgeneratie en het inrichten van de best mogelijk 

user flow. “De mogelijkheid om A/B-tests uit te voeren 

en data te ontvangen werkt voor ons erg prettig”, 

alsdus Danni. “Ik heb zin om komend jaar samen met 

2manydots met online aan de slag te gaan!”

MUTSAERTS

https://www.2manydots.nl/resultsmatter-aanpak

