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"Wetenwaarje naartoe
wilt,isvanbelang
vooralje
investeringen,
Dusook bij
informatisatie
en het(uitJ
bouwenvaneenwebsite."
Daten nogveelmeerzegt
LievenVande Veldevan
KMO-IT,
LievenVande Velde:"Alseenondernemer informaticaof eenwebsitewil integrerenof vernieuwenmoetenwe eerst
goed begrijpen'.Hoe kan deze informatica en internet het bedrijf helpen?
En daaromis de eerstevraag:wat is je
strategie?Destrategievande onderneming kan bijvoorbeeldzijn: ik wil meer
omzet behalen, o'l'.ik wil getalenteerde
mensenaantrekken.Deze strategie is
breed en wordt daaromin doelstellingen omgezetdie concreeten meetbaar
zijn. Bijvoorbeeld:ik wil ervoorzorgen
dat mijn omzetmet x % stijgtdoor behoud van bestaandeklantenen aantrekkenvan x %onieuweklanten.Dat is
meetbaar."
"Daarnais het tijd om een aantaldoelstellingente bepalen op niveau van
je
de website.ls de hoofddoelstelling
klantenbehoud?Dan zou een van je
websitedoelstellingen
kunnen zijn: ervoorzorgendat 80% vande bestaande
klantenminstenseenmaaloer maand
de site bezoektvoor de oromotievan
de week,of deelneemtaaneenfidelisatiecampagne."

MEETOM TE
OPTIMALISEREN
"Nog een stapjeverderbepaalje indicatorenom die doelstellingen
te meten
en zeer concreetop te volgen.De indicatoris een percentageof een ratio,
een verhouding,een vergelijkingin de
tijd. Op basisvan de resultatenmeetje
de gebruiksvriendelijkheid
van je site,
merkje waarje bezoekerblijft hangen
of juist veftrekt.En belangrijk,waar je
moet ingrijpenom dit te optimaliseren.lmmers,metenom te metenof om
mooie statistiekente maken, draagt
niet bij tot het behalenvan de doelstel-

Lieven Van de Velde: "Een website moet vooral gebruiksvriendelilk ziin. De bezoeker moel
snel door hebben hoe de structuur van de site in elkaar zit."

lingen.Een handigeen gratissoftware
waarmeeje het gebruikvan je website
analyseert,
is GoogleAnalytics."

CREËERTOEGEVOEGDE
WAARDE
"Alswe dus de strategievan het bedrijf
kennenen daaruitconcreteen meetbare doelstellingenhebben geformuleerdop niveauvan het bedrijfen van
de website,alsookde indicatoren,
dan

Strategievan het bedrijf ) aantal
concreteen meetbaredoelstellingen
op het niveauvan het bedrijfà aantal concreteen meetbaredoelstellingenop het niveauvan de website
t indicatoren(bv.percentage,ratio,
vergelijking
over tijd, verhouding...)
à acties nemenop basisvan deze
indicatoren
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Tipsuooroptimrlisatic

roekrobots

- Een zoekrobotzoekt oo trefwoorden. Het is dan ook cruciaaldat er
trefwoordenzittenin je teksten.
- Concentreerop trefwoordenper
pagina,zo komtje bezoeker
zonder
omwegenop de juistepagina.
- Zorgdatje herkenbaar
bentop elke
pagina.lmmers,niet iedereenbelandtvia de homepagina
op je site.
Creëerdaaromsubhomepagina's.
- Elkepaginaheefteentiteldiede inhoudvan de paginaweergeeft.
- Controleerof de zoekrobotop je
pagina binnengeraakten de trefwoordenvindt.
- Zorg ervoordat je linkskrijgtnaar
je websitevangoedewebsites.

begint het echte werk. Wat zettenwe
oo de site?
Eentip die goedwerktis de volgende:
maak een lijst met de vijftien meest
gesteldevragendie je doelgroepstelt
overjouw bedrijf,product,dienstenof
een referentie.Dat gaat over de prijs,
de beschikbaarheid,
ervaringvan anderen,suggestiesvoor bereidingen...
Kortom,wat wil de doelgroepweten?
Als je websiteop die vrageneen antwoord geeft, dan heeft je site toegevoegde waarde voor je klant. Als de
bezoekerop je site gemakkelijk
vindt
wat hij zoekten ook werkelijktevreden
is met wat hij vindt,zal hij terugkomen.
En als je het zeer goed doet, zal hij je
sitebekendmaken
bij vrienden,
familie,
kennissen
en collega's.Hoevaakhebben we zelfal nieteen interessante
site
doorgestuurd?"

DOE DE CAFÉTEST
"Een website moet vooral gebruiksvriendelijk
zijn.De bezoekermoetsnel
door hebbenhoe de structuurvan de
site in elkaarzit.Waarhij zijninformatie
vindt. Zowel de navigatie,de teksten
als de oobouwvan de tekstenmoeten
daarom eenvoudigzijn. Het gebruik
van de site moet zichzelÍuitwijzen,afgestemd op de doelgroep.Gebruik
daaromde kennis,het inzichten de
taal van je doelgroep.Soms helpt het
om een goed verkoopsgesprek
op te
puntenop
nemen,en de belangrijkste

SchriiÍtips
Schrijfje zelfje webteksten?Dankrijg
je hieralvastenkeleschrijftipsvan
Schrlfbe.
Je lezer leest voor zijn plezier,niet
voor hetjouwe.Hij heeftdus rechtop
een tekst die hij meteenbegrijptmet
minimale
Bovendien
inspanning.
is hij
gehaasten klikt hij weg bij de minste
ballast.Daaromis schrijvenvoor het
web vooral...schrappen.

- Gebruik lijstjes. Lezerszijngek op
lijstjes.Waarom?Ze zijn:
. ordelijk
r luchtigin de bladspiegel
o kernachtig
. gemakkelijk
te onthouden

- Eenvoudis geen simplisme
De boodschapmagbestmoeilijkzijn,
zolang de wijze waaropzij gebracht
wordt, maar eenvoudigis. Uw lezer
overschatten
is netzo ergals hemonderschatten.

- Onduidelijke
teksten.Devolgende
leverancier
is maaréénklikweg.Je
bezoekerdoet heusnietde moeite
om te ontcijferenwat jij bedoelt.

Veel gemaakte fouten
Bekijkje eigenwebsiteeenskritisch
en eerlijk- doorde ogenvanje klant.
Herkenje een van onderstaandeteDanis er goednieuws:
- 10 woorden per zin. Langezinnen kortkomingen?
wordenniet gelezen.Schrijfze dus er is nogruimtevoorverbetering.
ook niet.Of knipze in stukken:gemiddeld 10 woorden per zin, maximaal - Brochureteksten.
Eeninteractief
15.Houdook de paragrafen
kod,met mediumvraagtinteractieve
teksten.
hoogstens
10zinnen- liefstminder
Kopieernooitzondermeerbrochuretekstennaarhetweb.
- Eenvoud overtuigt. Gebruikeenvoudigewoordenen zinsconstructies, - Langeteksten.
Eensnelmedium
die geen interpretatie
nodighebben. vraagtsnelleteksten.Je leestop het
Devuistregel:
scherm50%otrager
danop papier.
. B2B: hanteerhet taalgebruikvan
eenachttienjarige.
- Saaieteksten.Eenmodernmedium
r B2C: hanteerhet taalgebruikvan vraagteenvlottetaal.Diepastbij een
een...twaalfjarige.
modernbedrijfsimago.

- Weg met vakjargon.
Klinkttriviaal,niet?Helaasis het begrip 'jargon'héélruim.Schrijf.be
nam
de proefopde som.Enonderzocht
oÍ
zijn doelgroepwist wat 'copywriting'
preciesinhoudt.Dat leekevident.Té
evident,zo bleek uit de rondvraag.
Sindsdien spreken de Schrijf.bewebtekstenover'tekstschriivers'
en
'commerciële
teksten'.

- Navelstaarderij.
Je bezoekerwil antwoordenop zijnvragen.Jouw product zelÍinteresseert
hemniet,wel
hetvoordeeldat hij ermeebehaalt.
- Achterhaalde
of onveranderlijke
inhoud.Eensnelveranderend
mediumvraagtup-to-dateteksten.ldee:
verplichtjezelftot het bijwerkenvan
je sitedoor het uitgevenvan een
nieuwsbrief.
Meerschrijftips?
Surf naarwww.sctrr{fbeltips.
Doen!

je sitete vermelden.
Eentip die ik vaak
geef om te onderzoekenof je site gebruiksvriendelijk
is, is de cafétest.Ga
metje laptopnaareencaféen geefeen
aantalklanten,in ruilvoor een koffieoÍ
een pintje,eenopdracht.Bijvoorbeeld:
zoek het telefoonnummer
en de openingstijden
van mijn onderneming,
of:
wat is de prijs van productx? Je kijkt

wat hij doet. Je zwijgt en helpt niet.
Gaathet gemakkelijk?
Vindthij snelde
weg naar het antwoord?Wat gaat er
fout?Ongelooflijk
hoeveelinformatieje
krijgtop kortetijd,voorde prijsvan een
paarpintjes."
"De absolutebasis van toegevoegde
waarde is immers dat je de mensen
aanbiedtwat ze vraoen.zonderze te
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alleenzijn niet
Productenen omschrijvingen
voldoendeom je doelgroepnaarje sitete brengen.Wil je een mooi voorbeeldvan een goeie
website?Surfevennaarje collegaSPARRillaar.
hnp:llspor.ingro.bel
Je vindter wekelijkseennieuwrecept,de lottonieuweacties,bestelcijfers,korlingsbonnen,
en klantSUPER!Eenvoudig
mogelijkheden...
vriendelijk.
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initerenomdat ze verlorenlopen op
jou.,,.r
site.
Daama ga je een stapje verder:wat
lnteresseertde doelgroepnog meer,
zodalze nog meerdoen wat ik graag
hebdatze doen:wat goedis voormiin
ondememing?"

WEETWAT JE WILT
INYESïEREN
-Een ','ande eerstevragendie ondernernersme stellenis'.wat gaathet me
kosten?lk antwoorddaar niet op. Dat
rs he?elfdeals vragenaan een architect: hoeveelkosteen huis?Wat ik wel
;iiieg. is vanwaarde kostprijskomt.Er
zijn drie grote posten:de lay-out,het
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en ten
ontwikkelenen progÍammeren,
slottede technischeonderbouwzoals
hosting.Het is simpel,de prijs stijgt
met hetaantalurendat er aansoftware
wordt gewerkt. Eventueelkomt daar
de innogeenvierdepostbij,namelijk
houd.Heeftde ondernemerzelf foto's
en tek5ten,of wordenze gemaaktdoor
derden?"
"Bepaalzelf op voorhandwai je wilt
invesierenin de website.Want a//es
kan.En geef- net zoalsbij het bouwen
van een huis - op voorhandhet budget dooraande ontwerper.Eenandere
zeer belangrijkevraagdie je jezelfop
voorhandmoet stellenis: hoeveeltijd
heb ik zelf of heeft mijn medewerker
om met de site bezigte zijn? Drie uur
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oer week?Of wil ik er iemandfulltime
vooÍ aannemen?Het antwoord op
die vraag bepaaltin belangrijkemate
het conceptvan je website- wat ook
van je site is", besluit
de doelstelling
LievenVande Velde.
AnnemarieVanMeir
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Contact:
Belti bvba
310
Researchpark
1731Zettik
TEL02 46057 85
info@betti.be

