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Herken jij je in het volgende? 
 
Ben jij ondernemer en heb jij een website?  
 

 Maar komen er weinig bezoekers op jouw website? 
 Dat je niet meer weet wat je moet doen om meer bezoekers naar 

je website te krijgen, want je hebt alles al gedaan?  
 Dat het maken, onderhouden en bijhouden van de website je heel 

veel tijd, geld en energie kost? 
 Dat je dat graag terug wil verdienen?  
 Maar dat je niet weet hoe?  
 Dat je website je geen klanten oplevert?  
 Dat je niet weet hoe jij je producten of diensten moet verkopen op 

je website?  
 Dat je ploetert met je teksten? Soms wel weken bezig bent met 

het schrijven van een paar pagina’s? 
 Dat al met al je website je een hoop kopzorgen geeft?  
 En dat je daar graag vanaf wil?  

 
Allemaal heel bekende zorgen. Ik had ze ook en inmiddels weet ik heel 
goed hoe je een website maakt die klanten én rust oplevert.  
 
Ik ga je helpen en in dit e-boek ontdek je wat je moet doen om die 
bezoekers naar je website te trekken, die klanten te krijgen en het 
allemaal eenvoudig en snel in te richten.  
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Waarom heb ik mijn eerste website uit de lucht gehaald?  
 
Toen ik begon met mijn eerste bedrijf, was het eerste wat ik deed een 
website maken. Het is een prachtige website geworden. Ik heb er dan 
ook al mijn tijd, energie en geld ingestoken. Maanden ben ik bezig 
geweest om die site te maken. Hard gewerkt aan het logo, het design, de 
techniek en de producten die ik in gedachten had. 
 
Mijn website was klaar en ik kon van start met mijn bedrijf. Dacht ik. 
Maar helaas, er kwam helemaal niemand op mijn site. De paar bezoekers 
die kwamen, bleven niet. En ik verkocht helemaal niets.  
 
Later ontdekte ik hoe belangrijk het is een doelgroep te kiezen en 
vervolgens producten en diensten aan te bieden die mijn doelgroep van 
mij nodig heeft. Ik leerde hoe belangrijk het is om een mailinglijst op te 
bouwen. Ik leerde ook dat een website niet meer dan een stuk 
gereedschap is dat dit ondersteunt. Gereedschap dat helemaal niet duur 
hoeft te zijn, dat er niet fantastisch uit hoeft te zien, maar dat vooral zijn 
werk moet doen.  
 
Dus heb ik een grote dikke streep gezet onder de website waar ik ooit 
mee ben begonnen. En dat deed pijn. Veel pijn. Al die tijd, energie en het 
geld wat ik erin gestopt had: weg. Maar het gaf ruimte om een nieuwe 
website te beginnen.  
 
De website www.succesmetjebedrijf.nl is de website die hieruit 
voortgekomen is. Ik krijg er dagelijks nieuwe klanten door. Deze website 
kostte maar een fractie van de tijd, de energie en het geld van mijn 
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eerste website. Maar hij doet waar ik het voor nodig heb. Het is een 
belangrijk stuk gereedschap, namelijk een klantmagneet. 

 
In dit e-boek leer ik je hoe je zo'n website maakt. 
 

Wat doet een klantmagneet voor jou?  
 
Een website als klantmagneet is een website die jij gebruikt om je 
potentiële klanten, je doelgroep, naar je toe te trekken. Het is een 
website die jou ondersteunt in je marketing. Daar laat jij je zien als expert 
op je vakgebied. Je bouwt met je website aan het vertrouwen van je 
doelgroep door je kennis en expertise te delen. Je doelgroep wordt 
nieuwsgierig naar jou, wil van je leren, groeit door jou. Daarom komen ze 
keer op keer terug op je website. Het is een website waar je vooral geeft. 
Hierdoor leert  je doelgroep jou kennen, gaat je leuk vinden en gaat je 
tenslotte vertrouwen. Dat vertrouwen is nodig om te verkopen.  
 
De klantmagneet is een heel eenvoudige website. Je hoeft geen bakken 
met geld uit te geven aan de vormgeving. De vormgeving moet vooral 
ondersteunend zijn aan wat jij wilt dat je doelgroep doet op je website. 
En met een paar goede foto’s van jezelf is het overgrote deel van het 
design al klaar.  
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Wat wil je dat je doelgroep doet?  
 
Zich inschrijven voor je mailinglijst, je blog lezen, hierop reageren en zich 
aanmelden voor je gratis kennismaking sessies. Daarom bied je je 
doelgroep op deze website geen keuzemogelijkheden. Ze doen alleen 
wat jij wilt dat ze doen. 
 
Websites met veel toeters en bellen leiden af van jouw waardevolle 
kennis en expertise. Als je bezoekers keuzemogelijkheden geeft, haken 
ze juist af. Je biedt ze op je website één of enkele opties en niet meer. 

Een eenvoudige, persoonlijke website  
 
Als je op mijn website www.succesmetjebedrijf.nl kijkt, zie je dat ik een 
hele eenvoudige en overzichtelijke website heb. Hij bestaat uit enkele 
pagina's die er allemaal hetzelfde uitzien. Toch is het een heel 
persoonlijke website door mijn foto, mijn logo en het gebruik van mijn 
huisstijlkleuren. Zowel met mijn logo als met de kleuren van mijn website 
wil ik passie uitstralen; warmte, liefde, groei en vertrouwen. Ook de taal 
die ik gebruik op mijn website is heel persoonlijk.   
Mijn klanten zeggen dat ze mij horen praten als ze de tekst van mijn 
website lezen en dat is precies wat ik wil bereiken. Ik praat tegen mijn 
klanten op mijn website. 
 
Deze website ondersteunt mij in mijn groei en het ondersteunt daarom 
ook mijn doelgroep in hun groei. Het is een stuk gereedschap dat mijn 
bedrijf helpt groeien. 
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Veel van mijn klanten willen net zo’n website als ik :-). Dat kan. Besef je 
wel dat mijn website inmiddels al ruim 7 jaar online is en daar al die 
jaren mee werk. Begin vooral bij het begin en je gaat nu ontdekken welke 
elementen niet mogen ontbreken op je website. 
 

1. Een bezoeker met een urgent probleem 
2. Een oplossing voor dit urgente probleem 
3. Een goede verkoop (anders dan je denkt) 
4. Positioneer jezelf als de expert 
5. Wat zeggen je fans over jou? 
6. Een serie waardevolle e-mails 
7. Aantrekkelijke artikelen waar je bezoeker graag op reageert 

 
That’s it in de notendop. Hieronder werk ik het voor je uit. 
 
En meld je na het doorlezen van dit alles meteen aan voor het GRATIS 
webinar voor nog meer superwaardevolle tips over het maken van een 
website die wel klanten oplevert.   
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1. Een bezoeker met een urgent probleem 
 
Jij moet weten wie de bezoeker is van je website en bovenal wat het 
meest urgente probleem van je bezoeker is. Want dat is de reden dat ze 
je website bezoeken.  
 
Wanneer ondernemers besluiten om deel te nemen aan mijn 
programma’s, vraag ik ze eerst een klantprofiel te maken. Geef je klant 
een naam, een leeftijd, een echt leven met alle bijbehorende uitdagingen 
en verlangens. Werk het leven van die klant helemaal uit. Zoek 
vervolgens deze mensen op in je netwerk en ga met hen in gesprek om 
te toetsen of je eigen beschrijving klopt met de werkelijkheid. 
 
Jouw ideale klant is de bezoeker van je website. Neem in het ontwikkelen 
van je website het meest urgente probleem van je bezoeker als 
uitgangspunt. 
 
Gebruik het format van het klantprofiel om het profiel van je bezoeker 
uit te werken.  
 
Op je website grijp je je bezoeker door ze aan te spreken op wie ze zijn en 
op het meest urgente probleem wat ze zo snel mogelijk opgelost willen 
hebben. Daarom is het voor je website zo belangrijk dat je echt weet wie 
je bezoeker is. Zodat je echt tegen je bezoeker kunt praten.  
 
Spreek je bezoeker direct aan. Ben jij die en die persoon en ervaar jij 
dagelijks dit urgente probleem? Verlang je naar dit en dit in je leven?  
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Ik geef je een paar voorbeelden van klanten: 

 
Voorbeeld 1 - Simona helpt vrouwelijke zzp’ers meer winst te realiseren 
 
Jij bent die vrouwelijke ondernemer die niets met cijfers heeft. Ik zie veel 
powervrouwen om mij heen met passie een bedrijf runnen maar toch 
chronische geldstress hebben. Je overzicht is totaal weg en daardoor 
ontstaat er onrust en stress. Hoe sta jij ervoor? Hoe vrij voel jij je nou 
helemaal? Vrijheid is nou juist dat ding waarvoor jij een bedrijf gestart 
bent. Heb jij genoeg tijd voor jezelf en je gezin? Hoe gelukkig ben je op de 
schaal van 1 tot 10? 
 
Voorbeeld 2 - Patrick helpt mannen die vroeg kaal worden 
 
Vanaf mijn eenentwintigste werd mijn haar dunner en al vroeg kreeg ik 
inhammen. Eigenlijk vond ik dat al niet zo bij mijn leeftijd passen. 
Naarmate de jaren verstreken werd het kaal- worden alleen maar erger.   
 
Door maar lekker hard door te werken en de blikken in de spiegel en 
reacties uit mijn omgeving maar te vermijden werd ik door de jaren heen 
somberder, raakte ik meer naar binnen gekeerd en was ik ook minder 
plezierig voor de ander en dus ook naar mezelf. Kortom: het kostte me 
(onbewust) meer energie dan ik er erg in had. 
 
Voorbeeld 3 - Johan helpt IT managers grip te krijgen op hun team 
 
Ben jij de afdelingsmanager die grotere teams aanstuurt en ervaar jij ook 
dat je team niet altijd optimaal functioneert? Ervaar je ook een hoge 
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werkdruk en besteed je ook meer dan 60 uur per week om je afdeling 
goed te laten lopen? Voel je je ook vaak niet gehoord door je teamleden 
en voel je onbegrip? Wordt er veel over elkaar gesproken en bijna niet 
met elkaar? 

 

Wie help jij en waarmee help je hen? 

 
Beschrijf ook de voordelen van de hulp die jij geeft aan je bezoekers.  
 
Met voordelen bedoel ik wat het je doelgroep oplevert als ze jou 
inschakelen.  Wat is de impact die jij hebt op hun leven? Beschrijf het 
groots en neem afscheid van elke vorm van bescheidenheid. Op het  
internet kom je namelijk al gauw bescheiden of onaantrekkelijk over. 
 
Voor je gevoel overdrijf je het. Maar het maakt het voor je bezoeker wel 
een stuk interessanter en leesbaarder. Het brengt me meteen bij het 
volgende element. 
Welke oplossing bied jij jouw bezoeker?  

2. De oplossing voor het urgente probleem 
 
Die mannen die kaal worden in het voorbeeld van Patrick, die willen hier 
graag zo snel mogelijk een oplossing voor. Ze snappen zelf ook wel dat 
een volle haardos op korte termijn geen optie is, maar iets wat daarop 
lijkt is wel heel aantrekkelijk. De dames in het voorbeeld van Simona 
willen graag winst maken in plaats van zich te verliezen in de 
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boekhouding en de onkosten. De managers van Johan willen een team 
wat resultaten boekt, samen werkt en meer rust en tijd voor hun eigen 
leven. 
 
Wat is de oplossing die jij jouw klant biedt voor het urgente probleem 
wat je klant heeft en wat levert je klant dit op? Natuurlijk is het urgente 
probleem niet stante pede opgelost, maar je kan je klant heel goed een 
aantal eenvoudige stappen aanreiken waarmee ze stappen kunnen 
zetten in het oplossen van hun urgente probleem. Dat doe je in de vorm 
van een e-boek. 
 
Jij leest nu ook een e-boek, omdat je geen klanten krijgt via je website. 
Begrijp je? Je krijgt waardevolle tips van mij waardoor je wel klanten gaat 
krijgen, mits je de tips gaat toepassen uiteraard.  
 

Maak een e-boek en plaats die op je website. 

 
Uiteraard kan je ook een andere weggever maken in de vorm van een 
video, een audio, een checklist of iets anders waardevols. Ik hou het voor 
nu bij het e-boek, omdat dit een heel mooie start is. Een e-boek is ook 
snel te maken en als je hierin vastloopt help ik je.  
 
Je bezoeker komt op je website en jij verwijst direct naar je e-boek. Met 
jouw e-boek zetten ze hun eerste stappen naar groei, naar een oplossing 
van hun urgente probleem. Je e-boek heeft dus een centrale plek op je 
homepage. Zorg ervoor dat deze altijd onmiddellijk zichtbaar is. Ik kom 



 
                   www.happytribe.eu -  dreamteam@happytribe.eu -  023 - 369 0000                   10 

zo vaak websites tegen waar ik moet zoeken naar een e-boek, dat werkt 
dus niet. 
 
Je wilt ook niet dat nieuwe vrienden moeten zoeken naar de voordeur-
bel. Zet je e-boek aan je voordeur, duidelijk zichtbaar voor je bezoekers, 
zodat ze eenvoudig bij je binnen komen. Op je homepagina bijvoorbeeld. 
Kijk maar eens op mijn homepagina en zie wat er gebeurt. Je krijgt een e-
boek aangeboden.  
 
En hier komen we op een heel wezenlijke en onmisbare stap. Nu gaan je 
bezoekers je e-boek downloaden. In ruil voor het e-boek krijg jij naam en 
e-mailadres van je bezoeker en deze gegevens heb je nodig om 
uiteindelijk aan ze te kunnen verkopen. Dus hoe meer mensen je e-boek 
downloaden, hoe meer mensen van je gaan kopen. Reden te meer 
ervoor te zorgen dat je die weggever op je website hebt staan.  
 

Duidelijke Calls To Action (CTA) 

 
Het is aan jou om je bezoeker te stimuleren dat e-boek echt te 
downloaden. Dat doe je door een duidelijke call to action te geven. Calls 
to action zijn direct en gebiedende wijs. En je doet per pagina maximaal 
één call to action, anders krijgt je bezoeker keuzestress. 
 
Bijvoorbeeld: 
 

 Download het direct 
 Download het nu 
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 Laat hier naam en email adres achter en je ontvangt het e-boek 
direct in je mail. 

 Ik heb een cadeau voor je, download het hier 

 

Hou het kort, maak het direct, schrijf concreet  

 
Sowieso raad ik je aan directe en duidelijke taal te hanteren op je 
website. Geen fratsen, zeg gewoon waar het op staat. Geen corporate 
woorden waarmee je veel woorden gebruikt en weinig zegt.  
 
Gebruik je eigen taal, want dat maakt jou nou juist zo aantrekkelijk. En 
schrijf nooit teksten in de derde persoon. Gebruik 'jij' in plaats van 'hij' of 
‘zij’ om je doelgroep aan te spreken. En ook nooit teksten van anderen 
kopiëren uiteraard.  
 
Communicatie is essentieel. Focus je op je klant en de urgente 
problemen van je klant. Je website gaat niet over jou, je website gaat 
over de problemen die je bezoeker heeft en dat deze graag zo snel 
mogelijk een oplossing wil. Hele lappen teksten over je eigen ellende zijn 
onaantrekkelijk. Natuurlijk vertel je over je eigen lessen, maar alleen als 
dit van toegevoegde waarde is voor je klant.  
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3. De verkoop die anders is dan je denkt 
 
Zodra je bezoekers je e-boek hebben gedownload, zijn ze je potentiële 
klant geworden. Je verzamelt namen en e-mailadressen op een 
mailinglijst. Deze mailinglijst stuur je regelmatig een mail. Een van de 
eerste mails die je verstuurt is een uitnodiging om met je kennis te 
maken.  
 
Je bezoeker heeft een urgent probleem wat opgelost moet worden. Het 
downloaden van jouw e-boek is een mooie eerste stap. Daarna is er meer 
nodig, namelijk jouw hulp. Daarom de kennismaking. Ze willen graag 
hulp van mensen van vlees en bloed. Op je salespagina verkoop je dus 
deze kennismaking. Je moet eerst vertrouwen opbouwen bij je bezoeker, 
dus deze kennismaking is gratis of tegen onkosten. 
 
Een voorbeeld van een gratis kennismaking: Happy Website online 
training 
Een webinar dus, een online training, een gratis coaching, een consult of 
behandeling ter kennismaking, een gratis advies- of strategiegesprek, 
een workshop of training, een proeverij, een intake. Er zijn talloze 
mogelijkheden om je bezoekers een aantrekkelijke kennismaking te 
bieden.  
 

Een onweerstaanbaar en aantrekkelijk aanbod 

 
Op je salespagina doe je een onweerstaanbaar en aantrekkelijk aanbod. 
Ook wat je gratis geeft moet je verkopen en het moet wel aantrekkelijk 
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zijn. Jouw gratis kennismakingssessie, speciaal voor je bezoekers. 
Nogmaals: dit is weliswaar een gratis sessie, maar je kunt wel geld 
vragen voor de onkosten. De tijd  die jij investeert om je doelgroep 
tijdens deze sessie verder te helpen kost ze echter niets. 
 
Op je salespagina verkoop je dus geen betaalde diensten. Dat doe je pas 
als ze in je sessie zitten en je het vertrouwen bij je bezoeker hebt 
gewonnen. Vertel op de salespagina welke urgente problemen jouw 
doelgroep ervaart. Denk nog even aan het gebrek aan winst, het kale 
hoofd, de stress van het slecht functionerende team.  
 
Benoem ook wat de impact van het urgente probleem is. Daarmee 
bedoel ik: wat is het gevolg van het probleem van je klant? Het leidt tot 
angst, onzekerheid, stress en wanhoop. Benoem het gewoon zoals het is. 
Laat ook zien dat je begrijpt dat ze deze problemen hebben, toon je 
begrip. En benoem dat je ze kan helpen deze problemen op te lossen. 
Daarom bied je jouw gratis sessie aan.  
 
Behalve de problemen benoem je ook de voordelen van jouw hulp. Wat 
is de impact op het leven van je klant als ze samen met jouw 
ondersteuning de eerste stappen kunnen zetten in het oplossen van hun 
problemen? Die impact is heel groot. Benoem dat ook.  
 
Het kan zijn dat je in het schrijven van je teksten in herhaling valt. Dat je 
op verschillende pagina’s vergelijkbare dingen zegt. Dat is geen 
probleem. Je bezoeker gaat er snel overheen en leest iedere keer weer 
andere dingen. De kracht van de boodschap zit in de herhaling. Hou er 
ook rekening mee dat je bezoekers voornamelijk via hun telefoon je 
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website bezoeken. Ze scannen je tekst vaak maar oppervlakkig. En in het 
geval van urgente problemen is herhaling sowieso goed.  

 

Sluit weer af met een call to action  

 
Sluit ook hier af met een korte en duidelijke call to action. Ga niet 
vriendelijk vragen of ze zich alsjeblieft willen aanmelden voor je sessie. 
Nee: "Klik hier om je direct aan te melden". Of een knop met "Ja, ik ben 
erbij".  
 
Knoppen werken altijd goed. Knoppen zijn er namelijk voor bedoeld om 
op te klikken. Dus je bezoeker doet dat ook, vaak zonder er lang bij na te 
denken. 

4. Positioneer jezelf als de expert 
 
Veel ondernemers hebben nogal de neiging zichzelf centraal te stellen op 
hun website. Maar je website gaat over je klant en de urgente problemen 
van je klant. En het is de bedoeling dat je jezelf als professionele 
ondernemer presenteert die de klant kan ondersteunen in het oplossen 
van al deze urgente problemen. Dan is het een beetje raar als je eerst 
uitgebreid over jezelf gaat vertellen. 
 
Stel je bent met vrienden en één van je vrienden heeft serieuze 
problemen. Dan toon je belangstelling en begrip. Je biedt je hulp aan. Je 
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geeft een waardevol advies. En pas als dat hele gesprek is afgerond 
vertel je over jezelf.  
 
Zo ook op je website. Je bezoekers zijn je vrienden met problemen en 
zitten niet te wachten op jouw verhalen, wel op jouw hulp.  
 

Laten we het eens over je ‘over-mij’ pagina hebben.  

 
Deze pagina is bedoeld om jezelf te introduceren bij je bezoeker. Dat doe 
je door antwoord te geven op 4 eenvoudige vragen: 
 
Vraag 1: Wie help ik en waarmee? Hier benoem je je doelgroep plus het 
urgente probleem. "Ik help jou als…. met ….". 
 
Vraag 2: Waarom wil jij hen helpen? Wat zijn jouw drijfveren? Geef je 
boodschap. 
 
Vraag 3: Waarom ben jij de expert die je doelgroep het best kan helpen? 
Vertel over je eigen ervaringen met het probleem, benoem relevante 
opleiding en werkervaring. 
 
Vraag 4: Wat is je visie? Wat heb je op de lange termijn voor ogen met  je 
doelgroep?   
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Je positioneert jezelf als een professionele ondernemer die van betekenis 
is voor je bezoeker. Dat is je drijfveer. Natuurlijk kan je vertellen over 
jezelf, over je eigen pad en de hobbels die je hebt genomen. Maar wel in 
relatie tot de urgente problemen die je bezoeker ook ervaart. Wees 
daarin oprecht en laat daarin gerust jezelf zien. Niet vanuit je eigen wens 
omdat je die klant zo hard nodig hebt, wel omdat je je bezoeker een 
warm hart toe draagt en hen graag helpt.  
 
Je hoeft niet te vertellen hoe geweldig je bent. Natuurlijk ben je dat, maar 
het is beter als je fans vertellen hoe geweldig het is om door jou 
geholpen te worden. Daarover het volgende hoofdstuk.  
 

5. Wat zeggen je fans over jou? 
 
Jij vertelt niet zelf hoe geweldig jij bent. Dat doen je klanten voor je met 
getuigenissen, aanbevelingen en succesverhalen. Daarvoor maak je een 
aparte pagina en her en der op je website verspreid je ze om je tekst 
extra kracht bij te zetten. 
 
Wat zijn getuigenissen, aanbevelingen en succesverhalen?  
 

 Getuigenissen krijg je van klanten die verklaren hoe waardevol 
jouw diensten voor hen zijn. In de marketing heten dat 
‘testimonials’. 

 Aanbevelingen krijg je van klanten die jou aanbevelen bij iemand 
anders voor wie je dienstverlening ook van waarde is. Je vraagt 
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aan je klanten of zij mensen in hun netwerk hebben voor wie jouw 
diensten waardevol zijn en of ze je willen aanbevelen. LinkedIn is 
een uitstekend kanaal dat je daarvoor kan gebruiken. Ook op mijn 
LinkedIn profiel vind je een aantal aanbevelingen van klanten. 

 Succesverhalen zijn verslagen van het succes van een klant waarin 
je vertelt wat jouw dienstverlening voor je klant gedaan heeft.  

 
Enkele voorbeelden van aanbevelingen 
 
Marielle is een echte vakvrouw. Je merkt dat ze verstand van zaken heeft 
en deelt haar inzichten met jou. Het maakt dat ik me gelijk in actie gezet 
voel. Ze geeft houvast en prioriteit aan waar je mee aan de slag gaat. Je 
krijgt er gelijk zin in. 
 
Simone Evers 
Kindercoach, Jouw Krachtige Kind 
 
Wil je een professionele, mooie en overzichtelijke website dan ben je bij 
De Happy Ondernemers aan het juiste adres. Ze weten waar ze het over 
hebben en hebben voor elk onderdeel iemand die expert is op dat 
specifieke vlak. 
 
 
Met het team van Webalist krijg je een totaalpakket. De opmaak en 
vormgeving (Ester), ondersteuning bij het aanleveren van alle content 
(Marielle) en uiteraard de praktische en technische ondersteuning (Ron), 
ze bieden het allemaal. 
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Ik heb ervaren dat het belangrijk is om heel helder te verwoorden wat 
mijn vraag is. Met name als het op de technische kant aan komt. De 
communicatie verloopt overwegend snel en als een antwoord wat langer 
op zich laat wachten dan gebruikelijk dan is het belangrijk dat ik zelf even 
aan de bel trek. 
 
Samengevat: ik ben onder de indruk van mijn website en heel blij dat ik 
met Webalist in zee ben gegaan! 
 
Savannah Engelenberg 
Leven vanuit Kracht 
 
De hulp bij de ontwikkeling van diensten die ik niet overzie is heel erg 
fijn. 
 
Ik heb de Happy Website gekocht. In mijn eentje zou ik hier niet 
uitkomen. Terwijl juist nu de druk door de coronacrisis zo groot is zaken 
online te doen en de klant mijn hulp hard nodig heeft. Door de 
professionele hulp die je krijgt van Marielle, Merijn en Ron gaat het ook 
jou lukken om een website neer te zetten, omdat je het met elkaar 
ontwikkelt. 
 
Hoe mooi is dat? 
 
Kit de Haan 
Kies wie je Bent 
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Ik vat de getuigenissen, aanbevelingen en succesverhalen voor het 
gemak samen onder ‘aanbevelingen’. Waarom zijn aanbevelingen 
onmisbaar?  
 

Know – like – trust 

 
Marketing volgt altijd het pad know – like – trust. En je website is 
gereedschap in je marketing, dus moet de know - like - trust 
ondersteunen. Je potentiële klant moet je kennen, leuk vinden en 
vertrouwen. Vertrouwen betekent dat jij diensten levert die waardevol 
zijn voor je klant, kwaliteit hebben en echte resultaten geven. 
Aanbevelingen bevestigen dat je waarde levert. Het zorgt voor 
continuïteit, voor nieuwe klanten en voor vertrouwen bij die mensen die 
je nog niet kennen.  
 
Daarnaast is het ook fijn voor jou, die aanbevelingen. Hoe fijn is het om 
te horen dat klanten blij zijn met de dingen die je voor ze doet! Soms 
denk ik: “wauw!” als ik een aanbeveling lees, waarin iemand vertelt dat 
de impact van mijn diensten zo enorm groot is.  
 
Verzamel dus aanbevelingen en zet deze op je website. Mijn ervaring is 
dat klanten heel graag aanbevelingen geven. Het enige wat je hoeft te 
doen is erom te vragen. Smeed het ijzer als het heet is, dus vraag de 
aanbevelingen nog tijdens de training of coaching. Je gratis kennismaking 
(zoals behandeld in hoofdstuk 3) is een uitgelezen kans!  
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Vraag iedereen die aanwezig is op je gratis sessie om een aanbeveling te 
schrijven. Vraag om hun meest waardevolle inzichten, waarom ze 
anderen naar jouw sessie verwijzen, hoe waardevol jouw sessie is.  
 
Vraag je betalende klanten jou op LinkedIn  aan te bevelen en zet deze 
ook op je website. Vraag klanten waar je al lange tijd mee werkt om een 
succesverhaal. Welke resultaten hebben ze gehaald door jouw hulp? 
Plaats dat ook op je website. Al deze aanbevelingen geven vertrouwen bij 
je bezoeker. Aanbevelingen krijg je alleen als je erom vraagt. Niemand 
geeft je een aanbeveling als je er niet om vraagt. 
 
En zorg dat je ECHTE testimonials gebruikt, van ECHTE mensen. Eerlijk 
duurt het langst. 
 

6. Waardevolle e-mails 
 
E-mail marketing is een hele waardevolle strategie die onmisbaar is naast 
je website. Het is waardevol, omdat je waarde levert aan je klanten en je 
klanten behalen er goede resultaten mee. Dát is wat klanten en geld 
oplevert. 
 
Ik hoor van veel ondernemers dat ze niet aan e-mailmarketing doen, 
omdat ze zich ergeren aan de enorme hoeveelheid mails die ze zelf in 
hun mailbox hebben. Ook ik ontvang dagelijks mails, maar daar heb ik 
zelf om gevraagd toen ik mij inschreef op een mailinglijst. Je ergeren 
heeft geen enkel nut, laat staan je eigen marketing daardoor te laten 
beïnvloeden. Dan zou het gedrag van andere ondernemers jouw 
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marketing bepalen, dat is de omgekeerde wereld! En misschien 
spammen ze je wel met flutmails, dan is voor jou dan een mooie kans om 
het beter te doen en wél je bezoeker dat te geven wat nodig is. 
 
De mensen die op jouw mailinglijst staan, hebben daar zelf om gevraagd. 
Ze hebben zelf hun naam en mailadres bij je achtergelaten, omdat je een 
weggever op je website hebt gezet. Met het achterlaten van hun e-
mailadres geven ze je toestemming om jouw mails te ontvangen. Ze doen 
dit niet voor jan doedel, want niemand laat zomaar een naam en e-
mailadres achter.  
 
Ze hebben een urgent probleem. En door de informatie die ze op je 
website vinden, hebben ze het vertrouwen gekregen dat je hen daarbij 
kan helpen. Deze mensen hebben een urgent probleem en ze hebben 
jouw hulp nodig. Geef ze die hulp! 
 
Dat doe je heel eenvoudig door ze regelmatig een mail te sturen met 
waardevolle content. Natuurlijk zijn hun problemen niet onmiddellijk 
opgelost na het lezen en toepassen van jouw mails, maar het geeft hen 
wel vertrouwen dat er oplossingen mogelijk zijn. En als ze er dan echt 
aan toe zijn om vervolgstappen te zetten, worden ze je fans en zoeken ze 
contact met je. Dus als je een lijst wil aanleggen: zorg dat je waardevolle 
content aanbiedt op je website.  
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Automatiseer de boel 

 
Je kan heel eenvoudig je hele e-mailmarketing automatiseren. Neem een 
paar dagen de tijd, schrijf 52 mails en je bent bij wijze van spreken voor 
een heel jaar klaar. Iedereen die zich dan op jouw mailinglijst inschrijft, 
ontvangt automatisch deze hele riedel aan e-mails. Jij schrijft de mails 
één keer, je zet ze klaar in je e-mailmarketingsysteem en je hoeft er niet 
meer naar om te kijken. Dan heb je jouw kostbare tijd beschikbaar om 
aan je klanten te besteden.  
 
Welke e-mails kan je versturen? Er zijn talloze mogelijkheden. Ik geef je 
een aantal suggesties: 
 

 Stuur ze als eerste een uitnodiging voor een kennismaking. En 
herhaal deze uitnodiging in meerdere mails.  

 Je hebt een nieuw en waardevol blogartikel geschreven, of een 
nieuwe podcast of video opgenomen. Deel de link met je fans. 

 Deel succesverhalen van je klanten. 
 Stel vragen: wat zijn je urgente problemen, wensen en behoeften? 

Stuur ze bijvoorbeeld een vragenlijst en als dank voor het invullen 
stuur je een waardevol cadeau in de vorm van een video of audio. 

 Vertel over je persoonlijke ervaringen en de lessen die je daaruit 
leerde. Uiteraard zijn dat lessen die ook waardevol zijn voor je 
lezers.  

 Verkoop een van je producten of diensten. 
 Je kan ook waardevolle diensten van collega-ondernemers 

verkopen, zoals ik regelmatig diensten van Webalist verkoop aan 
mijn klanten. 
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Veel werk? 

 
Nu denk je misschien: wat een boel werk, of: daar heb ik geen tijd voor. Jij 
kiest wat je ermee doet en hoe je dit toepast in jouw business. 
Ondernemen is nu eenmaal werk en werk kost tijd. En ga er ook maar 
van uit dat het maken van een website die klanten oplevert veel werk is 
en tijd kost. Maar veel werk is geen probleem. Als het stress oplevert en 
teveel geld kost, dan is het wel een probleem. Zorg dat de uren die je 
maakt ook winstgevend worden. Je website en e-mailmarketing zijn 
daarin onmisbaar.  
 
Besef dat content ontwikkelen - het schrijven van mails, artikelen, e-
boeken, webteksten, etc. - een belangrijke succesfactor is van je zakelijke 
groei en je financiële vrijheid. Wat je schrijft hoeft niet helemaal perfect 
te zijn. Het moet vooral interessant en waardevol zijn voor je klant. Dan 
zal je ontdekken dat je de content altijd kan herhalen in je mails en op je 
website. 
 
En als je geen inspiratie hebt, neem dan een vraag van een klant in 
gedachten en geef daar antwoord op. Dan rolt er vanzelf iets moois uit. 
Je schrijft het antwoord uit in een blog, je neemt het op voor een podcast 
of je maakt er een mooie video van. Zo simpel is het. Het enige wat jij 
hoeft te doen is het te doen. 
 
Dat brengt mij meteen op het laatste hoofdstuk, de aantrekkelijke 
artikelen.  
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7. Aantrekkelijke artikelen waar je bezoeker graag op 
reageert 

 
Je blog is het hart van je website. Op je blog deel je jouw kennis en 
expertise in de vorm van waardevolle blogartikelen met tips, methodes, 
strategieën, stappen of geheimen. Wat je doelgroep helpt bij het 
oplossen van de urgente problemen. Je blog is een belangrijke reden 
waarom je bezoekers, je potentiële klanten en je klanten, steeds weer 
terugkomen op je website. De onderwerpen die je op je blog beschrijft 
zijn onderwerpen die relevant voor hen zijn. Je helpt hen stappen te 
zetten in de goede richting en je inspireert hen. Het geeft vertrouwen in 
jou als expert. 
 
Vraag ook altijd om reacties van je lezers. Want als je lezers echte fans 
zijn, gaan ze ook reageren. Geef vervolgens op je blog een reactie terug. 
Jij vindt het ook fijn als jouw gesprekspartner terugpraat. Op je website 
werkt het net zo.  
 
Zorg dat je consequent en consistent blogt. Plaats dus iedere week een 
blog op je website. Dat creëert vertrouwen en hiermee verhoog je je 
expertstatus. Deel vervolgens je blog met je mailinglijst en op je social 
media. Je hebt tenslotte een blog geschreven dat gelezen moet worden. 
Wijs je netwerk dan ook op je blogs.  
 
Hoe schrijf je je teksten?  
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De taal die je gebruikt op je website is jouw taal. Zoals jij ook tegen je 
klant praat als ze tegenover je staan. Praat gewoon in de ik- en de jij-
vorm. Vermijd vaktaal of wetenschappelijke teksten.  
 
Denk niet teveel na over je teksten, maar schrijf het gewoon op vanuit 
het hart. De tekst die jij direct vanuit je hart op papier zet, is je 
krachtigste tekst.  
 
Veel ondernemers die op mijn trainingen komen zijn al maanden bezig 
met het ontwikkelen van hun website. Vaak is de techniek al klaar en is 
het wachten nog op de teksten. Het lukt maar niet om ze te schrijven. 
Geloof me: je kan in een paar uur tijd je e-boek en al je webteksten klaar 
hebben. Als je maar weet hoe.  

 

Ik geef je een eenvoudige en krachtige oefening 

 
Bedenk welke vraag je klant je zou stellen. Schrijf deze vraag op. Denk 
even na over het antwoord wat je zou geven en neem vervolgens 5 
minuten de tijd om dat antwoord op te schrijven. Ondertussen denk je 
niet na, het antwoord komt immers uit het hart. Het hart denkt niet, het 
hart weet zeker.  
 
Na 5 minuten stop je met schrijven, en voila, je hebt een mooi stuk tekst 
klaar.  
Je kan hier nog wat aan bijschaven, maar zet het daarna gewoon op je 
website. Daarna kun je altijd je teksten nog aanpassen en verbeteren. 
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Maar dan staan ze er vast en kan je website als een klantmagneet gaan 
werken. Als je dat nou de komende weken iedere dag een paar keer 
doet, die vijf minuten schrijven, dan is het ploeteren op waardevolle 
teksten definitief voorbij.  

 

Wat is nu de volgende stap? 

 
Ik herhaal het nog even kort. Om een website te ontwikkelen die klanten 
oplevert moet je het volgende doen:  
 

 Bepalen wie je bezoeker is en wat hun urgente probleem is. 
 Een oplossing ontwikkelen voor dit urgente probleem in de vorm 

van een e-boek. 
 Gaan verkopen. Eerst kennismaken en dan de rest van de sales.  
 Jezelf op de juiste manier presenteren. Wees geïnteresseerd in 

plaats van interessant.  
 Je fans aan het woord laten 
 Waardevolle mails gaan schrijven 
 Waardevolle artikelen gaan schrijven 

 
En nu denk je misschien oei, hoe ga ik dat allemaal voor elkaar krijgen.  
 
Dat begrijp ik volkomen, ik adviseer je ook zeker niet om alles alleen te 
doen. Je hebt hulp nodig van experts die zelf een website hebben die veel 
klanten oplevert. Zoals wij - ikzelf, Merijn en Ron, mijn 
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samenwerkingspartners - inmiddels al talloze ondernemers hebben 
geholpen aan websites die klanten opleveren. 
En let op met “handige” kennissen en vrienden, want de techniek is niet 
zo moeilijk, maar het draait altijd om de marketingkennis, DIE gaat je de 
resultaten brengen. 
 
Het is echt zonde als je maanden bezig bent en geen stap verder komt. 
Dat kost geld en energie en ondertussen kan je niet verder met je 
business. Het kan ook anders, want als je precies doet wat wij je leren 
kan je in enkele weken je website in de lucht hebben.   
 
Boek daarom direct jouw stoel voor de Happy Website Mastery. Tijdens 
deze dag gaan we een enorme slag maken met jouw klantmagneet. Je 
gaat de teksten schrijven voor je website, je maakt de blauwdruk voor je 
e-boek, je leert je website te gebruiken in je verkopen. 
 
Kortom alles wat je nodig hebt om een continue stroom aan klanten en 
omzet op gang te brengen. 
 
Hier staat alle info en kan je jouw plek reserveren. 


