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"Weten waar je naartoe
wilt, is van belang voor alje
investeringen, Dus ook bij
informatisatie en het (uitJ
bouwen van een website."
Dat en nog veel meer zegt
Lieven Van de Velde van
KMO-IT,

Lieven Van de Velde: "Als een onderne-
mer informatica of een website wil inte-
greren of vernieuwen moeten we eerst
goed begrijpen'. Hoe kan deze infor-
matica en internet het bedrijf helpen?
En daarom is de eerste vraag: wat is je
strategie? De strategie van de onderne-
ming kan bijvoorbeeld zijn: ik wil meer
omzet behalen, o'l'. ik wil getalenteerde
mensen aantrekken. Deze strategie is
breed en wordt daarom in doelstellin-
gen omgezet die concreet en meetbaar
zijn. Bijvoorbeeld: ik wil ervoor zorgen
dat mijn omzet met x % stijgt door be-
houd van bestaande klanten en aan-
trekken van x %o nieuwe klanten. Dat is
meetbaar."
"Daarna is het tijd om een aantal doel-
stellingen te bepalen op niveau van
de website. ls de hoofddoelstelling je
klantenbehoud? Dan zou een van je
websitedoelstellingen kunnen zijn: er-
voor zorgen dat 80% van de bestaande
klanten minstens eenmaal oer maand
de site bezoekt voor de oromotie van
de week, of deelneemt aan een fidelisa-
tiecampagne."

MEET OM TE
OPTIMALISEREN
"Nog een stapje verder bepaal je indi-
catoren om die doelstellingen te meten
en zeer concreet op te volgen. De in-
dicator is een percentage of een ratio,
een verhouding, een vergelijking in de
tijd. Op basis van de resultaten meet je
de gebruiksvriendelijkheid van je site,
merk je waar je bezoeker blijft hangen
of juist veftrekt. En belangrijk, waar je
moet ingrijpen om dit te optimalise-
ren. lmmers, meten om te meten of om
mooie statistieken te maken, draagt
niet bij tot het behalen van 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 handige en gratis software
waarmee je het gebruik van je website
analyseert, is Google Analytics."

CREËER TOEGEVOEGDE
WAARDE
"Als we dus de strategie van het bedrijf
kennen en daaruit concrete en meet-
bare doelstellingen hebben geformu-
leerd op niveau van het bedrijf en van
de website, alsook de indicatoren, dan

Strategie van het bedrijf ) aantal
concrete en meetbare doelstellingen
op het niveau van het bedrijf à aan-
tal concrete en meetbare doelstel-
lingen op het niveau van de website
t indicatoren (bv. percentage, ratio,
vergeli jking over ti jd, verhouding...)
à acties nemen op basis van deze
indicatoren
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Tips uoor optimrlisatic
roekrobots

- Een zoekrobot zoekt oo trefwoor-
den. Het is dan ook cruciaal dat er
trefwoorden zitten in je teksten.
- Concentreer op trefwoorden per
pagina, zo komt je bezoeker zonder
omwegen op de juiste pagina.
- Zorg dat je herkenbaar bent op elke
pagina. lmmers, niet iedereen be-
landt via de homepagina op je site.
Creëer daarom subhomepagina's.
- Elke pagina heeft een titel die de in-
houd van de pagina weergeeft.
- Controleer of de zoekrobot op je
pagina binnengeraakt en de tref-
woorden vindt.
- Zorg ervoor dat je links krijgt naar
je website van goede websites.

SchriiÍtips

Schrijf je zelf je webteksten? Dan krijg
je hier alvast enkele schrijftips van
Schrlfbe.
Je lezer leest voor zijn plezier, niet
voor het jouwe. Hij heeft dus recht op
een tekst die hij meteen begrijpt met
minimale inspanning. Bovendien is hij
gehaast en klikt hij weg bij de minste
ballast. Daarom is schrijven voor het
web vooral... schrappen.

- 10 woorden per zin. Lange zinnen
worden niet gelezen. Schrijf ze dus
ook niet. Of knip ze in stukken: gemid-
deld 10 woorden per zin, maximaal
15. Houd ook de paragrafen kod, met
hoogstens 10 zinnen - l iefst minder

- Eenvoud overtuigt. Gebruik een-
voudige woorden en zinsconstructies,
die geen interpretatie nodig hebben.
De vuistregel:
. B2B: hanteer het taalgebruik van

een achttienjarige.
r B2C: hanteer het taalgebruik van

een... twaalfjarige.

- Eenvoud is geen simplisme
De boodschap mag best moeil i jk zijn,
zolang de wijze waarop zij gebracht
wordt, maar eenvoudig is. Uw lezer
overschatten is net zo erg als hem on-
derschatten.

- Weg met vakjargon.
Klinkt triviaal, niet? Helaas is het be-
grip ' jargon' héél ruim. Schrijf.be nam
de proefop de som. En onderzocht oÍ
zijn doelgroep wist wat 'copywriting'
precies inhoudt. Dat leek evident. Té
evident, zo bleek uit de rondvraag.
Sindsdien spreken de Schrijf.be-
webteksten over'tekstschriivers' en
'commerciële teksten'.

- Gebruik lijstjes. Lezers zijn gek op
lijstjes. Waarom? Ze zijn:
. ordeli jk
r luchtig in de bladspiegel
o kernachtig
. gemakkeli jk te onthouden

Veel gemaakte fouten
Bekijk je eigen website eens krit isch
en eerli jk - door de ogen van je klant.
Herken je een van onderstaande te-
kortkomingen? Dan is er goed nieuws:
er is nog ruimte voor verbetering.

- Brochureteksten. Een interactief
medium vraagt interactieve teksten.
Kopieer nooit zonder meer brochure-
teksten naar het web.

- Langeteksten. Een snel medium
vraagt snelle teksten. Je leest op het
scherm 50%otrager dan op papier.

- Saaie teksten. Een modern medium
vraagt een vlotte taal. Die past bij een
modern bedrijfsimago.

- Onduideli jke teksten. De volgende
leverancier is maar één klik weg. Je
bezoeker doet heus niet de moeite
om te ontcijferen wat jij bedoelt.

- Navelstaarderij. Je bezoeker wil ant-
woorden op zijn vragen. Jouw pro-
duct zelÍ interesseert hem niet, wel
het voordeel dat hij ermee behaalt.

- Achterhaalde of onveranderlijke
inhoud. Een snel veranderend me-
dium vraagt up-to-date teksten. ldee:
verplicht jezelf tot het bijwerken van
je site door het uitgeven van een
nieuwsbrief.

Meer schrijft ips?
Su rf naar www.sctrr{fbeltips. Doen !

begint het echte werk. Wat zetten we
oo de site?
Een tip die goed werkt is de volgende:
maak een lijst met de vijftien meest
gestelde vragen die je doelgroep stelt
over jouw bedrijf, product, diensten of
een referentie. Dat gaat over de prijs,
de beschikbaarheid, ervaring van an-
deren, suggesties voor bereidingen...
Kortom, wat wil de doelgroep weten?
Als je website op die vragen een ant-
woord geeft, dan heeft je site toege-
voegde waarde voor je klant. Als de
bezoeker op je site gemakkeli jk vindt
wat hij zoekt en ook werkelijk tevreden
is met wat hij vindt, zal hij terugkomen.
En als je het zeer goed doet, zal hij je
site bekendmaken bij vrienden, familie,
kennissen en collega's. Hoe vaak heb-
ben we zelf al niet een interessante site
doorgestuurd?"

DOE DE CAFÉTEST
"Een website moet vooral gebruiks-
vriendeli jk zijn. De bezoeker moet snel
door hebben hoe de structuur van de
site in elkaar zit. Waar hij zijn informatie
vindt. Zowel de navigatie, de teksten
als de oobouw van de teksten moeten
daarom eenvoudig zijn. Het gebruik
van de site moet zichzelÍ uitwijzen, af-
gestemd op de doelgroep. Gebruik
daarom de kennis, het inzicht en de
taal van je doelgroep. Soms helpt het
om een goed verkoopsgesprek op te
nemen, en de belangrijkste punten op

je site te vermelden. Een tip die ik vaak
geef om te onderzoeken of je site ge-
bruiksvriendelijk is, is de cafétest. Ga
met je laptop naar een café en geef een
aantal klanten, in ruil voor een koffie oÍ
een pintje, een opdracht. Bijvoorbeeld:
zoek het telefoonnummer en de ope-
ningsti jden van mijn onderneming, of:
wat is de prijs van product x? Je kijkt

wat hij doet. Je zwijgt en helpt niet.
Gaat het gemakkeli jk? Vindt hij snel de
weg naar het antwoord? Wat gaat er
fout? Ongelooflijk hoeveel informatie je
krijgt op korte tijd, voor de prijs van een
paar pintjes."
"De absolute basis van toegevoegde
waarde is immers dat je de mensen
aanbiedt wat ze vraoen. zonder ze te
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Producten en omschrijvingen alleen zijn niet
voldoende om je doelgroep naar je site te bren-
gen. Wil je een mooi voorbeeld van een goeie
website? Surf even naar je collega SPAR Rillaar.
hnp:llspor.ingro.bel
Je vindt er wekelijks een nieuw recept, de lotto-
cijfers, korlingsbonnen, nieuwe acties, bestel-
mogeli jkheden... SUPER! Eenvoudig en klant-
vriendeli jk.

initeren omdat ze verloren lopen op
jou.,,.r site.
Daama ga je een stapje verder: wat
lnteresseert de doelgroep nog meer,
zodal ze nog meer doen wat ik graag
heb dat ze doen: wat goed is voor miin
ondememing?"

WEET WAT JE WILT
INYESïEREN
-Een ','an de eerste vragen die onder-
nerners me stellen is'. wat gaat het me
kosten? lk antwoord daar niet op. Dat
rs he?elfde als vragen aan een archi-
tect: hoeveel kost een huis? Wat ik wel
;iiieg. is vanwaar de kostprijs komt. Er
zijn drie grote posten: de lay-out, het
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ontwikkelen en progÍammeren, en ten
slotte de technische onderbouw zoals
hosting. Het is simpel, de prijs sti jgt
met het aantal uren dat er aan software
wordt gewerkt. Eventueel komt daar
nog een vierde post bij, namelijk de in-
houd. Heeft de ondernemer zelf foto's
en tek5ten, of worden ze gemaakt door
derden?"
"Bepaal zelf op voorhand wai je wilt
invesieren in de website. Want a//es
kan. En geef - net zoals bij het bouwen
van een huis - op voorhand het bud-
get door aan de ontwerper. Een andere
zeer belangrijke vraag die je jezelf op
voorhand moet stellen is: hoeveel tijd
heb ik zelf of heeft mijn medewerker
om met de site bezig te zijn? Drie uur
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oer week? Of wil ik er iemand fulltime
vooÍ aannemen? Het antwoord op
die vraag bepaalt in belangrijke mate
het concept van je website - wat ook
de doelstell ing van je site is", besluit
Lieven Van de Velde.

Annemarie Van Meir
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Contact:
Belti bvba
Researchpark 310
1731 Zettik
TEL 02 460 57 85
info@betti.be


