
11 tips
voor een

Pakkende
Homepage



Home is....
 

 Wat leuk dat je mijn e-book

'Pakkende Homepage' hebt

gedownload. Jouw download is

voor mij geslaagd als je na het

lezen ervan in de flow van het

creëren komt. En dat mijn tips je

helpen om van je homepage

een klantenmagneet te maken.

Het uiteindelijke doel is dat je

bezoekers zich zo tot jou en je

aanbod aangetrokken voelen,

dat ze de volgende stap richting

jou zetten.



Should I stay or
should I go?

Een bezoek aan jouw

homepage roept bij de

bezoeker direct de

vraag ʻShould I stay or

should I goʼ op. Je moet

hem of haar dan ook

direct weten te boeien.

Als je een goede indruk

maakt, is de kans groot

dat hij of zij ook andere

paginaʼs binnen je

website bezoekt. Maak

daarom werk van je

homepage. 



jouw aanbod bekijkt

naar andere pagina´s binnen jouw website gaat

jouw blogs leest

zich inschrijft voor jouw nieuwsbrief

jouw weggever aanvraagt

een e-mail stuurt

een aanvraag doet

jouw contactformulier invult en opstuurt

jou belt

jouw programma koopt

jouw video bekijkt

jou gaat volgen op social media

jouw site doorstuurt naar een vriend of vriendin

Je homepage is een beknopt geheel, een verzamelpagina, over jouw
bedrijf. Daar waar je op de rest van je website over vertelt, breng je
samen op je homepage.

Het lijkt een inkoppertje, maar toch gaat het hier vaak mis. Homepages zijn

vaak helemaal niet zo duidelijk. Het gaat erom dat jouw bezoeker zo

enthousiast raakt op je homepage, dat hij of zij al gauw 'meer wil'. Als je erin

slaagt om dit gevoel naar boven te brengen, dan is de kans groot dat

iemand ook ...

Kortom, jouw homepage verdient jouw aandacht!



Eye-tracking onderzoeken hebben uitgewezen dat de meeste mensen je

website beginnen te bekijken vanuit de linkerbovenhoek. Hun ogen

doorlopen als het ware een soort van F-patroon. Dus vanuit de

linkerbovenhoek gaan ze naar de rechterbovenhoek en van daaruit gaan ze

naar beneden. Dat wil dus ook zeggen dat je daar, dus bovenin, je

belangrijkste informatie moet zetten. En dat dit direct voor duidelijkheid

moet zorgen. Dus zorg voor een duidelijk menu of menustructuur. Het is dus

belangrijk dat je niemand met vragen laat zitten. Schep duidelijkheid.

1. Duidelijk menu



2. Slimme header

Jouw header is het gedeelte

dat bovenaan jouw webpagina

staat. Dat je direct ziet als je op

jouw homepage komt. Denk

goed na over de foto die je in je

header zet. En denk ook goed

na over de tekst die je daarbij

toevoegt. Stel jezelf de

volgende vraag 'Maakt de

header direct duidelijk wat je

doet en hoe je iemand kan

helpen?'.

 



Of heb je voor een hip citaat gekozen en kan dat citaat ook

van alles betekenen? Denk maar aan een citaat als ʻListen to

your inner voiceʼ. Prachtig, maar wat zegt dat nu eigenlijk

over jouw aanbod? Er zijn natuurlijk merken die zich dat

kunnen veroorloven. Denk aan Nike, Hema of Simone Levie.

Maar zij hoeven zich 9 van de 10 keer niet meer voor te

stellen.

Wil je toch graag een citaat als 'Listen to your inner voice' in je

header plaatsen? Luister dan ook echt naar je inner voice en

doe het. Ondersteun je citaat dan bijvoorbeeld met een extra

zin, waaruit duidelijk wordt wat je doet en of aanbiedt. 



Over het formaat van de headerfoto op je homepage is er eigenlijk geen

éénduidige visie. Er wordt nogal eens gezegd dat je geen enorme headerfoto

moet plaatsen, omdat men het nut ervan niet inziet. Nu kan ik me

voorstellen dat er sites zijn, waarbij de headerfoto niet teveel ruimte moet

innemen. Dan denk ik aan een website als Bol.com, Blokker, Decathlon,

noem maar op. Dan denk ik vooral aan websites waar grote webshops

achter schuil gaan. 

Zelf vind ik, dat je bij een website van een zelfstandig ondernemer juist heel

goed een grote beeldvullende headerfoto kunt toepassen. En dan adviseer

ik om hier geen stockfoto voor te gebruiken, maar een mooie foto waar de

ondernemer zelf op afgebeeld staat. De reden hiervoor is dat de

ondernemer zelf het bedrijf is. Dus in zee gaan met dit bedrijf, ofwel

samenwerken met dit bedrijf, houd in dat je gaat samenwerken met de

ondernemer zelf. En dan is het belangrijk dat een klant een goed beeld krijgt

van die ondernemer. En een foto draagt daaraan bij. Je kunt een statische

foto gebruiken, maar je kunt deze foto ook zachtjes laten afwisselen met

andere fotoʼs.



3. Welk probleem los jij op?
Als onderdeel van je headerfoto plaats je er ook een duidelijke

zin bij met welk probleem je oplost of in welke behoefte je

voorziet. Je bezoeker moet in één oogopslag zien wat je te

bieden hebt en een duidelijke zin in je header kan hiervoor

zorgen. 

Een voorbeeld is de vlogacademie van Layla van Egeraat

waarin zij schrijft ʻIk leer jou hoe je met gemak zakelijk kunt

vloggen en hoe je deze videoʼs kunt editen met je

smartphone!ʼ. Dat vind ik echt een hele sterke binnenkomer.

Ze leert me dus iets, zakelijk vloggen. Dan leert ze me ook nog

dat ik het met gemak kan doen. Dus als ik het al ingewikkeld

vond, dan haalt ze deze zorg direct weg. En ze leert me ook

nog hoe ik de films kan editen met mijn smartphone.

Daardoor krijg ik het idee dat ik het echt zelf kan doen en geen

derde partij nodig heb en dat ik ook alleen maar een

smartphone nodig heb. Dus dat is een super geslaagde

toevoeging in haar header.



4. De juiste hoeveelheid tekst

Ondernemers zijn vaak geneigd om te veel tekst op hun homepage te

zetten. En veelal gaat het ook om de verkeerde tekst. Althans, ze beginnen

met de verkeerde tekst. Je wordt als bezoeker direct meegenomen in

iemands aanbod of persoonlijke verhaal. Maar mensen willen eerst weten

of jij begrijpt wat ze doormaken. Schets een situatie waarin ze zich

herkennen. Maak connectie door in te spelen op hun verlangen.

En als je deze tekst gaat plaatsen, zet dit dan ook in aantrekkelijke korte

alineaʼs met een koptitel. En wissel deze tekstblokken af met fotoʼs. Dat

breekt de boel en dat leest lekkerder en sneller weg.



Te veel tekst is niet goed, maar te weinig ook niet.

Dat is om verschillende redenen niet handig. Ten

eerste heeft je website tekst nodig om opgepikt te

worden door zoekmachines. En om je aanbod uit te

leggen, is er meer nodig dan je fotoʼs alleen. Fotoʼs

vertellen lang niet het hele verhaal. 

 

Om een goede afweging in de hoeveelheid tekst te

maken, moet je je afvragen welk verhaal de essentie

bevat. Dus kijk door de ogen van je klant. En vraag je

af wat hij of zij wil weten. Start met schrijven en

realiseer je dat niet alle informatie op de homepage

gezet hoeft te worden. Op je homepage zet je een

beknopt verhaal en op je vervolgpagina's ga je hier

meer op in.

 

Zorg ervoor dat de tekst op je homepage prikkelt

om door te lezen. Zet er een call-to-action knop bij

die doorverwijst naar de desbetreffende subpagina. 



5. Mini etalage

Beeld je eens in dat je in een winkelstraat loopt en dat je nieuwsgierig bent

naar een winkel in het bijzonder. Waar kijk je dan als eerste naar om er een

beeld van te krijgen? Precies, de etalage. Net als dat jij niet alles op de

homepage kwijt kan, kan een winkelier niet alles kwijt in zijn of haar etalage.

En we begrijpen allemaal dat dat ook niet de bedoeling is. Net als de

winkelier is het aan jou om een greep uit jouw ʻcollectieʼ te laten zien op je

homepage. Jij kunt hier zelfs nog een korte toelichting bij geven en call-to-

action knoppen bij zetten. Zo kun je een bezoeker direct naar het juiste

aanbod leiden als hij of zij interesse heeft. Als jouw ʻetalageʼ voldoende

aanspreekt, is de bezoeker bereid om de stap naar binnen te zetten.



6. Geen 'toeters en bellen'
Met design kun je op een website compleet los gaan. Je kunt

werken met kleuren, fotoʼs, teksten, knoppen, animaties,

geluiden, videoʼs, pop ups, sliders. Noem maar op. Maar dat er

allerlei functionaliteiten beschikbaar zijn, wil nog niet zeggen

dat je ook alles moet inzetten. 

Zorg voor een professioneel vormgegeven website. Pas de

kleuren van je huisstijl toe. Zorg voor rust als je rust wilt

uitstralen. Het design is er puur om jouw website datgene

mee te geven wat je wilt uitstralen. Onnodige toeters en

bellen doen alleen maar afbreuk aan jouw website, waardoor

bezoekers afhaken of waardoor je de verkeerde doelgroep

aantrekt.



Zorg er ook voor dat je call-to-actions aantrekkelijk zijn. Een

telefoonnummer is misschien niet direct het meest uitnodigend, maar als je

erbij zet dat je een gratis strategiegesprek van een half uur aanbiedt, dan

maak je het weer iets aantrekkelijker. 

Je kunt ook een gratis e-book of mini-training weggeven. Maak je weggever

over een super interessant onderwerp en geef het een pakkende titel mee.

Ook dan maak je de stap naar een actie door de bezoeker weer iets

aantrekkelijker. 

En als je je gratis weggever via een opt-in formulier aanbiedt, dan bouw je

ook aan je mailinglijst. En dit is super waardevol om je funnel in gang te

zetten of om je nieuwsbrieven toe te sturen. 

Als je een e-book weggeeft is het ook het meest mooie om hier een

afbeelding van een mock up te plaatsen met jouw eigen cover erop.

Weet je niet goed waar je een weggever over kunt maken? Vraag dan je

doelgroep waar ze tegen aan lopen en waar ze meer over willen weten.

7. Geef iets gratis weg
 



Zorg voor dat je meerdere call-

to-actions op je homepage hebt

staan. Dat kunnen zijn: knoppen,

maar ook een opt-in formulier

voor je weggever, je nieuwsbrief,

of hele basic hyperlinks binnen

je teksten, of een footer met een

contactformulier, of een

telefoonnummer of e-mailadres.

Door op meerdere plekken in je

homepage een call-to-action te

verwerken, laat je er geen twijfel

over bestaan hoe men contact

met je op kan nemen. Je maakt

dit zo laagdrempelig mogelijk. 

8. Zorg voor
meerdere 
call-to-actions

 



9. Plaats je blogs
Een waardevolle toevoeging is het plaatsen van

je drie meest recente blogs. Door deze kleine

etalage van nieuwsberichten laat je je

expertstatus zien. 

Je laat zien hoe actief je bent, voorwaarde is

dan natuurlijk wel dat je regelmatig een nieuwe

post plaatst, want anders werkt deze blog juist

tegen je. Dan lijkt je business juist een beetje

ingedut. Onder de drie blogs zet je een knop

naar de pagina met al jouw blogs voor als je

bezoeker nog meer berichten van je wilt lezen.



10. Testimonials
 

 Als er iets is wat een enigszins

objectief beeld geeft van je

business, dan zijn het

testimonials. Je deelt reviews

van klanten die met jou

samengewerkt hebben. Voor

nieuwe klanten kan het heel fijn

zijn te lezen over de ervaringen

van klanten die hen voor zijn

gegaan. Ook al weet je dat een

ondernemer niet snel slechte

ervaringen zal delen, je weet in

ieder geval wel, dat de

testimonials die op een website

zijn genoemd wel echt zijn. Dit

is echt een klantverhaal, dus de

complimenten die gegeven

worden zijn ook oprecht. Dat

maakt een testimonial des te

waardevoller.



11. Slimme footer
Zorg ervoor dat jouw contactgegevens in de footer staan. Laat deze footer

op iedere subpagina terugkeren. Verwerk in ieder geval je contactgegevens.

Verder kun je deze naar eigen wens inrichten. Maak het niet te vol. Maak

bijvoorbeeld drie kolommen. Deze kolommen kun je vullen met

bijvoorbeeld jouw social media iconen, menu, contactgegevens, algemene

voorwaarden, privacyverklaring, logo, aanbod, mini opt-in formulier naar je

weggever of nieuwsbrief, etc.



Een bedrijf runnen wil niet zeggen dat jij

jouw flair aan de kapstok moet hangen. En

dat je in de zakelijke modus moet omdat

je denkt dat dat misschien zo hoort bij een

bedrijf. Als zelfstandige is het juist

belangrijk dat jij jouw authentieke zelf laat

zien. Want alleen dan trek je klanten aan

die bij je passen. 'Home is where the heart

is'. Hoe staat het met jouw 'home'page?

Gaat jouw hart er sneller van kloppen?

Klopt het voor jou? En voor je ideale klant?

Dan heb je magic.

Home is where
the heart is



Hoe kan ik jou helpen?
Het is mijn missie om vrouwelijke ondernemers een krachtige

marketingtool in handen te geven. Een website met eigenheid

waar ze die klanten mee aantrekken waar ze graag een stap

harder voor zetten. 

Ik heb altijd een fascinatie gehad voor vrouwen die vol passie

en gedrevenheid hun talent inzetten om de wereld een stuk

mooier te maken. Ik wil dat ze slagen, zodat ze hun missie nog

grootser kunnen uitdragen.

Wil jij weten wat ik voor jou kan betekenen? Kijk dan op mijn

website www.paulaterpstra.nl. We zouden zomaar eens een

match kunnen zijn.


