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Hoe zorg je voor effectieve 
website of webshop?





Webshop die niet zijn volle 
potentie haalt

https://dirtees.nl/
https://dirtees.nl/


Webshop die niet zijn volle 
potentie haalt

https://www.koningkorstjens.nl/afspreken
https://www.koningkorstjens.nl/afspreken


Wat is het doel van je website?



Doel website
● Begint bij wie je bent als bedrijf

○ Waar staat je bedrijf voor?

○ Wat zijn je kernwaardes?

○ Weetje voor wie je het doet?

○ Wat is de boodschap van je bedrijf?
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● Wat is het doel van je website/webshop?

○ Producten verkopen?

○ Vertellen over je diensten?

○ Aanvragen genereren?

○ Community opbouwen?

○ Mailadressen verzamelen?



Doelgroep(en)



Doelgroep(en)

● Voor wie doe je het?

● Wat zijn de doelen van je gebruikers?

● Breng deze behoeftes in kaart

● Denk in verhalen van je gebruiker

○ Waarom komen ze naar de website?

○ User stories
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https://agilescrumgroup.nl/wat-is-een-user-story/


 Your surprise

https://www.yoursurprise.nl/


Content + structuur



Content + structuur
● Welke content ga je aanbieden?

○ Vertalen naar pagina’s

● Navigatiestructuur

● Doel en Boodschap per pagina

● Voorbeeld heldere navigatie menu
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https://www.mzservices.nl/


Ace n Tate webshop

https://www.aceandtate.com/nl


Website zelf maken of uitbesteden



Website zelf maken of investeren

● Is het korte of lange termijn?

○ Met welke kwaliteit ben ik tevreden?

● Kan/wil je het zelfmaken?

○ Tijd?

○ Energie?

○ Skills?

● Investeren?

○ Budget

○ Verwachtingen

● Advies?

○ Probeer het zelf! 

■ En reflecteer

● Veel testen 

○ Betrek je doelgroep
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Website zelf maken tools

● Webshops

○ WIX E-commerce

○ Shopify

○ Squarespace

● Website

○ WIX

○ Wordpress
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Juridische check!



Juridische check!
● Juridisch / Privacy

○ https://juro.com/policy.html

○ Vragen? 

■ Dorrit Theunissen

● Cookiefirst

● Voorbeeld Cookieverklaring
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https://juro.com/policy.html
https://cookiefirst.com/nl/
https://boxopslag.nl/cookieverklaring/


Live en nu?



Live en nu?
● Mensen naar je website krijgen!

○ Waarde geven aan de doelgroep

● Online marketing

○ Social Media 

○ SEA 

○ E-mail marketing

● Samenwerkingen 

● Blogs

● Meettools instellen 

○ Bijv. Google analytics

● Reflecteren
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Ik wil meer leren!



Contact & consults
● armand@troop.design
● +316 525 792 76
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Handige links
● Kenmerken goede website
● 9 Web design principes
● SSL Certificaat
● Website herontwerpen
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https://echtonline.nl/kenmerken-van-een-goede-website/
https://www.webcommunicatie.be/blog/9-belangrijke-principes-voor-overtuigend-webdesign
https://domeinwinkel.nl/blog/2016/03/30/wat-is-een-ssl-certificaat/#:~:text=SSL%20staat%20letterlijk%20voor%20Secure,beveiligde%20verbinding%20tot%20stand%20brengt.
https://www.gijswierda.com/website-redesign


Voorbeelden websites
● Doel website bij PIC NIC: app downloaden

● Heldere navigatie menu

● Knab bank website als inspiratie
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https://picnic.app/nl/
https://www.mzservices.nl/
https://www.knab.nl/?&targetid=kwd-545506047&gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0likDp1TiT8VqRxDlcptF3PJrkTSH7uReww0yvdw0fsUWB_kmtTQyN8aAlTjEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


Voorbeelden webshops
● Ace n Tate
● Green Shop
● Overzicht content + structuur webshop bij Bol.com
● Verhalen op je webshop bij Your Suprise 
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https://www.aceandtate.com/nl
https://www.marcelsgreensoap.com/nl/
https://www.bol.com/nl/p/luxe-telefoonhouder-telefoonstandaard-verstelbaar-opvouwbaar-inklapbaar-aluminium-telefoonhouder-bureau-telefoonstandaard-bureau-telefoon-statief-gsm-houder-bureau-zwart/9300000018948363/?s2a=
https://www.yoursurprise.nl/moederdag-cadeau

