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Website Verbeterpunten die mogelijk van 
toepassing zijn  

(extra uitleg staat onder de checklist) 

 

1. Langzame laadsnelheid 

Onderzoek dat door Google is uitgevoerd laat zien dat door elke seconde in pagina 
laadtijd, de conversieratio’s tot wel 20% kunnen afnemen. 

 
2. Slechte mobiele ervaring 
 
Meer dan de helft van al het webverkeer komt tegenwoordig van mobiele apparaten. 
Zorg ervoor dat er geen pop-ups verschijnen en dat er geen delen van de website 
moeilijk te vinden zijn op een smartphone. 
 
3. Te veel of te weinig links 
 
Links zijn essentieel voor het verbeteren van uw website autoriteit in zoekmachines. Te 
veel interne links kunnen echter voor verwarring zorgen. Te veel externe links van 
slechte kwaliteit kunnen een negatieve invloed hebben op uw geloofwaardigheid. 

 
4. Weinig tot geen inhoud op de pagina’s 
 
Als het aankomt op SEO, moet inhoud uw beste vriend zijn. Goede inhoud en content 
kan uw website helpen: 

- Links te krijgen. 
- Hoger te scoren in de zoekresultaten. 
- Pagina's op te bouwen waar mensen naar kunnen zoeken. 
- Bezoekers te informeren. 
- Betrokkenheid te stimuleren. 

 
 
5. Belangrijke pagina’s of belangrijke elementen zijn verborgen 
 
U wilt de belangrijkste elementen op uw website niet verborgen hebben. Als het vinden 
van belangrijke pagina's niet intuïtief is, dan moet u wat wijzigingen aan de website 
aanbrengen. 
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6. De contactinformatie is moeilijk te vinden 
 
Uw contactgegevens moeten centraal staan. Winkelend publiek 
staat steeds sceptischer tegenover bedrijven die het moeilijk maken om 
contact op te nemen met het bedrijf. 
 
 
7. De website is niet veilig 
 
Schakel over van HTTP naar HTTPS. Maak een beveiligde verbinding op uw 
website door een SSL-certificaat te configureren. 
 
 
8. De banners leiden de gebruikers niet  
dieper in de website 
 
Banners moeten visueel indrukwekkend zijn, en ze 
moeten uw bezoekers naar andere pagina's op uw site leiden. 
 
 
9. De voordelen van uw product of service missen op de belangrijkste 
pagina’s 
 
Als bezoekers uw site scannen, moeten ze in staat zijn om snel de 
kenmerken en voordelen van wat u aanbiedt te vinden. 
 
 
10. De Tracking en Analytics zijn niet goed ingesteld. 
 
Om een efficiënte website te maken, moet u ervoor zorgen dat Google Analytics 
Trackingcodes zijn ingesteld op uw site. Werk samen met een expert om  
ervoor te zorgen dat uw trackingcodes geen problemen veroorzaken. Neem contact 
met ons op zodat we u kunnen helpen. 
 
 
11. Niet gebruik maken van Sitemaps of een slecht geoptimaliseerde 
Sitemap hebben 
  
Zorg ervoor dat uw sitemaps geoptimaliseerd en zo goed mogelijk georganiseerd zijn. 
 

12. Het niet meten van hoe potentiële klanten uw website gebruiken 
  
Door een goed inzicht te krijgen in wat uw bezoekers doen op uw website, waar ze 
afhaken en wanneer ze besluiten iets te kopen. Is het mogelijk om te bepalen wat er 
verbeterd kan worden. Die punten kunt u dan gebruiken om aan de slag te gaan met 
conversie optimalisatie. 
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13. Geen product- of service beoordelingen 
 
Recensies zijn een essentieel element in de besluitvorming van de koper.  
Websites met reviews hebben een aanzienlijk hoger conversie percentage. 
 
 
14.  Externe links die niet in een nieuwe tab openen 
 
Als links in hetzelfde tabblad geopend worden, zal het aantal gebruikers die de website 
verlaten hoger zijn. Als gevolg hiervan wordt uw bouncepercentage negatief beïnvloed 
(het percentage bezoekers wat de website verlaat zonder een actie te ondernemen). 
 
 
15.  De gebruikersvriendelijkheid is niet optimaal 
 
Om de effectiviteit van uw website te maximaliseren, is het belangrijk om de route, 
tussen op uw website belanden en iets kopen of contact opnemen, zo makkelijk 
mogelijk te maken voor uw website bezoekers. 
 
 
16.  Het header menu is slecht georganiseerd 
 
Een overzichtelijk menu helpt bezoekers de informatie te vinden die zij nodig hebben. 
Voeg titels aan uw menu toe die de pagina in 1 tot 3 woorden beschrijven en zorg 
ervoor dat de categorieën een logische volgorde hebben. 
 
 
17.  Producten staan te laag op de pagina 
 
Zorg ervoor dat u de noodzaak om te scrollen op de website minimaliseert door uw 
essentiële informatie hoog op de pagina te tonen. 
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Verbeterpunten uitgelegd 
 

Website Verbeterpunt #1 — Langzame Laadsnelheid 
 
Hoelang duurt het voordat de pagina's van uw website geladen zijn? Als het langer dan 
een paar seconden duurt, is de kans groot dat u waardevolle klanten verliest. In de 
detailhandel blijkt uit onderzoeken van Google dat een vertraging van één seconde in 
het laden van pagina's de conversieratio's tot 20% kan beïnvloeden. 
Door de laadsnelheid van pagina's te optimaliseren wordt de ervaring voor uw website 
bezoekers beter, niemand houdt van een langzame website.  
 
U kunt controleren wat uw mobiele en desktop laadtijden zijn met behulp van de 
PageSpeed Insights-tool van Google. 
 
Gelukkig kan er bij de meeste websites veel verbetering gemaakt worden door de 
afbeeldingen te comprimeren en de code van uw website op te schonen. 
 
 
Website Verbeterpunt #2 — Slechte mobiele ervaring 
Meer dan de helft van al het webverkeer komt tegenwoordig van mobiele apparaten. 
Het ontwerp van uw website moet responsief zijn, wat betekent dat de website er 
geweldig uit moet zien op alle apparaten, inclusief mobiele formaten. 
 
Net als bij responsief ontwerp, moet de mobiele ervaring worden afgestemd op de 
behoeften van uw publiek. Mobiele gebruikers hebben verschillende behoeften, en het 
ontwerp van uw website zal daar rekening mee moeten houden. Kleinere 
schermformaten op mobiele apparaten moeten worden overwogen en mogen niet 
worden genegeerd. 
 
Sitebezoekers die mobiele apparaten gebruiken, willen doorgaans meer hapklare 
informatie en niet zoveel details in vergelijking met bezoekers die een desktop 
gebruiken. 
 
Overweldig de bezoekers niet met pop-ups of moeilijk klikbare elementen - een strak 
ontwerp maakt het navigeren op uw site gemakkelijker. Onthoud dat minder meer kan 
zijn als het gaat om een mobiele site. 
 
  

https://pagespeed.web.dev/
https://pagespeed.web.dev/
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Website Verbeterpunt #3 — Te veel of te weinig links 
Links kunnen geweldig zijn voor het verbeteren van de autoriteit van uw website op 
zoekmachines. Een Website Verbeterpunt die we echter regelmatig zien, is dat een 
website te veel of te weinig links gebruikt. Laten we het eerst ook onderscheid maken 
tussen verschillende soorten links: 
 
Een interne link verwijst gebruikers naar verschillende interessante pagina's binnen 
dezelfde website. Door interne links te gebruiken, verhoogt u de positie op Google van 
pagina's op de hele site. 
Als u echter te veel links op uw pagina's heeft, kan dit voor afleiding zorgen. Zorg ervoor 
dat uw links relevant zijn en gebruikers in de goede richting wijzen. Streef ernaar om 
twee tot vijf gerelateerde links op te nemen in uw pagina’s. U zult het onder de knie 
krijgen als u hier eenmaal mee begint! 
 
Externe links leiden naar een andere website dan de eigen website. Een blog gewijd aan 
gezondheid en welzijn kan bijvoorbeeld een link bevatten die naar de productpagina 
gaat voor de beste smoothie-blender op de markt. 
 
Het proces van het verkrijgen van externe links wordt linkbuilding genoemd. Externe 
links die naar uw website verwijzen, zijn als aanbevelingsbrieven. Ze geven aan Google 
aan dat je een geloofwaardige website bent. Na verloop van tijd kan linkbuilding uw 
positie in Google verbeteren. 
Het nadeel is dat als u te veel externe links van slechte kwaliteit heeft, dit een negatieve 
invloed kan hebben op uw geloofwaardigheid. 
 
  
Website Verbeterpunt #4 — Weinig tot geen inhoud op de pagina’s 
Hoe meer content u op uw pagina’s heeft, hoe hoger het totaal aantal zoekwoorden is 
waarop die pagina gevonden kan worden. Ook hier zit een balans in, bij te veel 
informatie kan de pagina als verwarrend gezien worden. Door kritisch te zijn op de 
relevantie van de informatie op de pagina en nieuwe pagina’s aan te maken voor wat 
minder relevante informatie, is het voor zowel Google als voor de websitebezoeker het 
beste. 
 
 
Website Verbeterpunt #5 — Belangrijke pagina’s of belangrijke elementen zijn 
verborgen 
Bekijk uw site alsof u een potentiële koper bent. Controleer of alle kritieke informatie 
gemakkelijk te vinden is. Deze informatie kan contactgegevens, veelgestelde vragen, 
sociale media-accounts, retourbeleid, aanmelding voor nieuwsbrieven en meer 
bevatten. 
Als het vinden van belangrijke pagina's niet intuïtief is, moet u enkele wijzigingen 
aanbrengen. Uw toekomstige klanten zullen u dankbaar zijn voor het besparen van al 
die extra klikken! 
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Website Verbeterpunt #6 — De contactinformatie is moeilijk te vinden 
Uw contactgegevens moeten centraal staan. Consumenten staan steeds sceptischer 
tegenover bedrijven die het moeilijk maken om contact op te nemen. Bouw vertrouwen 
op bij uw publiek door glashelder te maken hoe ze contact met u kunnen opnemen via 
bijvoorbeeld e-mail, chatbericht, telefoon of sociale media. 

Bent u bezig met het genereren van nieuwe leads vanaf uw website? Zorg ervoor dat 
uw telefoonnummer prominent wordt weergegeven in de kop- en voettekst van uw 
website en op uw pagina's. Bonuspunten als het telefoonnummer op uw mobiele site 
klikbaar is om te bellen! 

  

Website Verbeterpunt #7 — De website is niet veilig 

Cybersecurity is een topprioriteit voor zowel shoppers als bedrijven. 
Het web wijkt al jaren af van HTTP (hypertext transfer protocol) en verschuift naar de 
beveiligde versie, HTTPS (de “S” staat voor secure).  
 
Tegenwoordig bestraft Google websites die geen HTTPS gebruiken. Wanneer u Google 
Chrome gebruikt, krijgt u een waarschuwingsbericht om u te laten weten dat de site die 
u gaat bezoeken niet veilig is. Om een beveiligde verbinding op uw website te maken, 
dient u een SSL-certificaat aan te schaffen. Zorg er in het belang van iedereen voor dat 
uw website veilig is! 
 
 
Website Verbeterpunt #8 — De banners leiden de gebruikers niet  
dieper in de website 
Succesvolle banners zijn visueel indrukwekkend en leiden uw bezoekers ook naar 
andere pagina's op uw website.  
 
Gebruik uw banners om klanten door het koopproces te leiden door er strategische 
call-to-action (CTA's) in te plaatsen. Voorbeelden van populaire calls-to-action zijn 
onder meer 'abonneren' of 'nieuw binnengekomen artikelen’. 
 
Shoppers houden van een goede deal. Als u een speciale actie of aanbieding heeft, zorg 
er dan voor dat u deze in uw banner opneemt. 
 
Waar het op neerkomt: de CTA's op uw banners moeten linken naar de bijbehorende 
pagina waar mensen de volgende stap kunnen zetten. Anders weten uw sitebezoekers 
niet waar ze heen moeten en is de kans groter dat ze weggaan zonder iets te kopen. 
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Website Verbeterpunt #9 — De voordelen van uw product of service voor de klant 
missen op de belangrijke pagina's 
Een website moet de belangrijkste informatie over de producten en/of diensten op de 
kern pagina's weergeven. Als bezoekers uw site scannen, moeten ze snel de kenmerken 
en voordelen van wat u aanbiedt kunnen identificeren. 
 
Een kenmerk verwijst naar een feitelijke verklaring over het product of de dienst, zoals 
'handgemaakte stof'. Een voordeel, zoals 'speciaal voor u ontworpen', verwijst naar de 
waarde van die functie.  
 
Wat zijn uw Unique Selling Points? Identificeer ze en benoem ze vaak. 
 
 
Website Verbeterpunt #10 — De Tracking en Analytics zijn niet goed ingesteld. 
Eén van de eerste stappen bij het maken van een efficiënte website is ervoor te zorgen 
dat uw Google Analytics Tracking codes op uw site zijn ingesteld. Een veel 
voorkomende Website Verbeterpunt is dat er ergens tijdens het installatieproces iets 
misgaat. 
 
Als uw gegevens in Google Analytics onjuist lijken, zijn uw trackingcodes misschien niet 
correct geïmplementeerd. Werk samen met een expert om ervoor te zorgen dat uw 
trackingcodes geen problemen veroorzaken.  
 
Door eventuele problemen met Google Analytics op te lossen, kunt u de prestaties van 
uw website nauwkeurig meten en kunt u met de data uw digitale strategie aanpassen 
verbeteren. 
 
 
Website Verbeterpunt #11 — Niet gebruik maken van Sitemaps of een slecht 
geoptimaliseerde Sitemap hebben 
Een XML-sitemap helpt Google bij het crawlen van uw webpagina's. Omdat de XML-
sitemap Google helpt bij het begrijpen van uw website structuur, is het een factor die 
een grote invloed heeft op SEO. 
  
Sitemaps worden steeds belangrijker als uw website honderden live pagina's of 
gearchiveerde pagina's heeft die niet veel links naar hen hebben. Zorg ervoor dat u uw 
HTML- en XML-sitemaps zoveel mogelijk optimaliseert en georganiseerd houdt. 
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Website Verbeterpunt #12 — Het niet meten van hoe potentiële klanten uw website 
gebruiken 
Wanneer u weet waar uw bezoekers naar kijken en klikken, weet u precies waar u uw 
meest waardevolle inhoud en uw beste call-to-actions kunt plaatsen. Door deze data te 
verzamelen krijgt u inzicht in wat wel goed werkt op de website en waar nog 
verbetering nodig is. 
 
Voorbeeld: Er wordt gemeten hoe ver een gebruiker op een pagina scrollt. Als er een 
aantal pagina’s zijn waar het scrolt percentage lager dan 50% is, ziet de 
websitebezoeker bepaalde informatie niet en moet de pagina waarschijnlijk anders 
gestructureerd worden,  
 
Zorg ervoor dat u de noodzaak om te scrollen op de website minimaliseert door uw 
essentiële informatie hoog op de pagina te tonen. Dit maakt de website prettiger om te 
gebruiken wat ongetwijfeld uw conversie percentage verhoogt. 
 
 
Website Verbeterpunt #13 — Geen product- of service beoordelingen 
Van alle website-website fouten die u zou kunnen maken, is het niet zichtbaar hebben 
van product- of service beoordelingen op uw site misschien wel één van de 
belangrijkste van allemaal. 

Volgens Search Engine Land "vertrouwt 88% van de consumenten online 
beoordelingen net zoveel als persoonlijke aanbevelingen." 

Reviews zijn een essentieel element in het besluitvormingsproces van de koper. 
Websites met product- en/of service reviews verhogen de conversie aanzienlijk. 
Ongeacht uw branche, heeft u een strategie voor beoordelingen nodig. Heeft u al 
casestudies en beoordelingen? Zorg ervoor dat u ze up-to-date houdt. 

 
Website Verbeterpunt #14 — Externe links die niet in een nieuwe tab openen  
Wanneer u links op uw pagina's opneemt, zorg er dan voor dat ze in aparte tabbladen 
worden geopend. Dit voorkomt dat gebruikers uw website verlaten. 
 
Als links in hetzelfde tabblad worden geopend, verhoogt dit het aantal gebruikers dat de 
website verlaat. Als gevolg hiervan wordt uw bouncepercentage negatief beïnvloed. 
Hoge bouncepercentages vormen een probleem als het gaat om SEO, vandaar het 
belang van het openen van links in aparte tabbladen. 
 
  

https://searchengineland.com/88-consumers-trust-online-reviews-much-personal-recommendations-195803
https://searchengineland.com/88-consumers-trust-online-reviews-much-personal-recommendations-195803
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Website Verbeterpunt #15 — De gebruikersvriendelijkheid is niet optimaal 
De homepage is de belangrijkste pagina op uw website. Een website verbeterpunt die 
we dagelijks zien, is dat er links naar belangrijke categoriepagina's op de homepage 
ontbreken. 
 
Het is handig om in kaart te brengen wat uw pagina's met de hoogste prioriteit zijn en 
hiernaar toe te linken vanaf de startpagina. Een kleding webshop bevat bijvoorbeeld 
interne links op hun startpagina die verwijzen naar hun pagina's met de meest 
verkochte productcategorieën: tops, jurken en jeans. 
 
Door het verkeer van uw startpagina naar categoriepagina's te leiden, kunt u de SEO-
autoriteit van elke pagina opbouwen. Tegelijkertijd helpt u uw website bezoekers ook 
de pagina te vinden waar ze naar op zoek zijn. 
 
Website Verbeterpunt #16 — Het header menu is slecht georganiseerd 
Het hoofdnavigatiemenu neemt het grootste deel van uw website pagina's in beslag, 
dus het geeft een slechte indruk wanneer deze slecht georganiseerd of verwarrend is. 
 
Een goed georganiseerd menu draagt bij aan bezoekers helpen met de informatie te 
vinden die ze nodig hebben. Als u denkt dat uw navigatie kan worden verbeterd, voeg 
dan duidelijk omschreven titels toe en zorg ervoor dat de menu categorieën een 
logische volgorde hebben. 
 

 
Website Verbeterpunt #17 — Producten staan te laag op de pagina 
Voor e-commerce websites wilt u het geduld van uw klanten niet op de proef stellen 
door uw producten te ver naar beneden op uw pagina's te duwen. Het gebied dat een 
gebruiker ziet voordat hij begint te scrollen, staat bekend als 'boven de vouw'. 
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Wat nu? 
Voorkom de meest voorkomende website fouten door uw website continu te 
verbeteren. Als webdesign bureau hebben wij met vele bedrijven samengewerkt om 
hun online uitdagingen te overwinnen. Wij helpen bedrijven met het realiseren van een 
snelle en geoptimaliseerde website die resultaat oplevert. 
  
Stuur ons een bericht via email of bel ons op +31 6 47009116 als u geïnteresseerd bent 
om de mogelijkheden voor uw website te bespreken. 
 
Email: info@lightspeed-it.nl 
 
U kunt ook geheel vrijblijvend een meeting inplannen via deze link.  
 
 
 
Wilt u meer Tips voor uw website? 
Ga naar: https://lightspeed-it.nl/tips 

 

tel:+31647009116
mailto:info@lightspeed-it.nl
https://lightspeed-it.nl/meeting-inplannen/
https://lightspeed-it.nl/tips

