
5  
MEEST-

GEMAAKTE
CONVERSIE 

FOUTEN
HAAL MEER OMZET UIT JE SITE!

ONTDEK DE CONVERSIEKILLERS OP JOUW SITE



5 MEESTGEMAAKTE
CONVERSIEFOUTEN

Haal meer omzet uit je s ite!

Je hebt extreem kort de tijd om je bezoeker te
overtuigen dat ze bij jou moeten zijn. 
 
Maak in één oogopslag duidelijk wat je te 
bieden hebt. En wat de waarde daarvan is 
voor de bezoeker.  

TOEGEVOEGDE
WAARDE

Sliders staan vaak bovenaan de homepage. De 
belangrijkste plek gebruik je dan om belangrijke

content af te wisselen met andere belangrijke 
content, waardoor niemand alles meekrijgt. 

Zonde van die kostbare plaats! 
Wat is je belangrijkste boodschap? Laat die 
aansluiten bij de behoefte van de bezoeker. 

Vertaal dat naar kwalitatieve content.

Klets er niet omheen.  
- Wat doe je? 
- Wat bied je? 
- Wat kun je waarmaken? 
- Volgens wie?  
 
Wees duidelijk in normale taal. 

GEEN SLIDER

NORMALE TAAL



5 MEESTGEMAAKTE
CONVERSIEFOUTEN

Haal meer omzet uit je s ite!

- Staat er op IEDERE pagina een call-to- 
action? 
- Gebruik je de juiste call-to-actions? 
 
Laat de call-to-actions aansluiten bij de 
wensen van de bezoeker. Soms is het beter 
om naar meer informatie door te verwijzen 
dan naar de conversiepagina, omdat de 
bezoeker nog niet zover is in zijn mindset. 
 

CALL-TO-ACTION

Behalve wanneer je meer levert dan je kunt 
verwachten. (Heb je gezien dat dit tip 6 is?) 
 
Houd je aan de ongeschreven regels van hoe 
sites in elkaar zitten: 
- Gebruik vanzelfsprekende navigatie. 
- Contact staat rechts bovenaan. 
- Hanteer een logisch bestelproces. 
 

Behandel klachten als kadootjes. 
Neem ze in ontvangst. Maak ze 

open en kijk wat ze inhouden. 
Bedank er netjes voor door het op 
te lossen en te verwerken in je site 

en je organisatie. 

VOLDOE AAN
VERWACHTINGEN

KLACHTEN ZIJN
KADOOTJES 



 

De besloten Facebookgroup 'Online Impact

mastermind'geeft je dagelijks inspiratie en

kennnis om meer uit je site te halen.  

 

Lid worden van de Facebookgroup 'Online

Impact mastermind'.  

 

EXTRA TIP 

Extra tip

https://www.facebook.com/groups/190866164955288/


Als Conversie Specialist doorloop ik met grote

regelmaat websites op zoek naar knelpunten.

Een expert review noemen ze dat. Het is

onmogelijk om te zeggen wat altijd werkt. Het

omgekeerde kan wel. Hier 5 dingen die

gewoon nooit werken. Nope, nooit! Kortom,

wat zijn de meestgemaakte conversiefouten?  

 

 

1. Wat is jouw toegevoegde waarde? 
Wat doe je eigenlijk?

Je USP zo je wilt. Wanneer iemand je site

bezoekt, dan is het belangrijk dat die persoon in

1 oogopslag kan zien: 

 



- wat de site te bieden heeft 

- wat je er kunt doen 

- wat je er aan hebt 

 

En dat niet alleen, maar ik wil ook kunnen lezen

of liever nog, zien waarom jij kickass bent in wat

je bent of wat je doet. Wanneer ik je site zie en

ik heb je dienst of product nodig, dan wil ik me

niet afvragen waarom ik bij jou iets zou

afnemen. Ik wil denken “Precies daarom! Er is

geen alternatief”. Oftewel: what else? 😉 Cheers,

ladies. 

 

Dat maakt het gelijk duidelijk waarom je wel kunt

zeggen wat niet werkt. Niet laten zien wat je biedt

en waarom ze bij jou moeten zijn, dat kost je

bezoekers. 



Hoe je dat moet laten zien, op een manier die

werkt, dat kun je testen. Daar kan iedereen iets

over roepen, maar het zijn vragen die je

(potentiële) klanten moeten beantwoorden. De

meest betrouwbare vorm om dat te testen een A/B

test. Wanneer je niet voldoende bezoekers hebt,

vraag dan mensen uit je doelgroep om feedback. 

2. Geen slider. Uh uh… nee, echt niet.

Deze conversiefout is mijn grootste ergernis.

Sorry, not sorry. Het werkt niet. Hoe mooi je het

ook vindt, het converteert niet. Wanneer er op

slider 2 informatie staat die je bezoekers

MOETEN zien, dan is dat een waardeloze plek.

Wanneer je op slider 2 informatie hebt staan die

ze niet hoeven te zien, zet het daar dan niet neer.

Het is je homepage. Je meest kostbare ruimte.

Niet doen. En nee, ik wil niks horen over

beleving. Het werkt niet. 

3. Klare taal. Geen vaag gedoe.
‘We zijn de beste in transport in Europa.’ Wat doe

je dan? Vlieg je? Trein je? Gaat het per

vrachtwagen? En wat dan? En beste? Echt? Volgens

wie? WC-eend? Je weet wel, die club die zichzelf

aanbeveelt.   

 

Betekent ‘beste’ hier: 



snelste 

minste risico op schade of verlies 

meeste kans dat het aankomt 

goedkoopste 

klantenservice die voor me door het vuur gaat 

goed trackingsysteem

 

Serieus, wat claim je? 

 

Dit voorbeeld is wel heel algemeen, maar kijk met

kritische ogen naar je site. Is het echt wel zo

duidelijk wat je zegt? Vooral in je headlines. 

4. Ken je dat verhaal van die call-to-action? 
Die was er niet. Grootste conversiefout die 
je kunt maken.

Ik geloof er heel sterk in dat content rendement

oplevert. Content zonder call-to-action kan niet

renderen. Dat heeft geen bestaansrecht. 

 

Zorg ervoor dat je bezoekers stuurt in hun

bezoek. Waar wil je dat je bezoeker op klikt op

die specifieke pagina? Maak dat opvallend. Een

link alleen is niet voldoende. Maak er een button

van waarvan het heel duidelijk is dat die klikbaar

is. Dat kan met een hover over effect. 



C O N T E N T  Z O N D E R  C A L L - T O -  
A C T I O N  H E E F T  G E E N  
B E S T A A N S R E C H T

Hebben bezoekers op de homepage al zin om je

product te kopen? Vaak niet. Vaak willen ze

meer informatie. Check je analytics. Kijk

hoeveel pagina’s de mensen hebben bezocht die

converteerden. Ik zie regelmatig sites met

weinig producten waar bezoekers eerst 16

pagina’s hebben bezocht alvorens ze

converteren. Wanneer je op de homepage een

call-to-action maakt naar je conversiepagina,

dan leid je ze eigenlijk verder weg van de

conversie. Kennelijk is er behoefte aan meer

informatie. Wanneer de call-to-action naar de

pagina gaat die de meest gestelde vraag haarfijn

beantwoordt, dan kan dat het conversie ratio

ten goede komen. 

 

 

5. Verkeerde call-to-action



Bedenk altijd wat je bezoeker wil. Internet is een

snel medium, maar je klant wil vaak niet zo snel

mogelijk bestellen. Die wil goed geïnformeerd

een beslissing maken en vervolgens een

bestelproces dat soepel verloopt. 

6. Rebels zijn is prima in je merk, in je copy. 
Niet in je usability.

Voldoe in de usability van je site aan de

verwachtingen. Je logo is klikbaar en komt uit op

home. Contact staat aan de rechterkant van je

menu of in het topmenu. Niet in het submenu van

home. Een menu hoort bovenaan, of links of

rechts. Maar is altijd tekstueel. Ik ga geen images

interpreteren om te weten waar ik naartoe ga.

Letterlijk een no-go. Wanneer ik een product in

mijn winkelmandje stop, dan wil ik daarvoor de

grootte van het product kunnen aangeven.

Wanneer ik naar een andere pagina moet, alsof

het een ander product is, dan baal ik daarvan. Het

is geen ander product. Je maakt kortsluiting in

mijn hersenpan. Je categoriseert het niet goed. (Ik

ben verder heel normaal. Maar wanneer ik een

punt heb, heb ik een punt. Punt.) 

 

Zie je trouwens dat dit punt 6 is? Voldoe

MINIMAAL aan verwachtingen. Daarboven mag

altijd. � 



7. Klachten naast je neerleggen. Een 
kadootje laat je niet onuitgepakt.

De meest onbenutte informatiebron. Het is niet

leuk om op je fouten gewezen te worden. Maar

wanneer je daar alleen die klacht oplost en er op

je site niets mee doet, dan is het één van de meest

jammere conversiefouten. Je bent er immers op

gewezen door je doelgroep. 

 

Een klacht is een kadootje. 

Je klant wijst je op iets wat je zelf niet had

gezien. (Of wat was blijven liggen.) 

Er is ruimte voor verbetering. Stijging van

conversie. 

Je leert iets over je doelgroep. 

Je krijgt data die je niet uit Google Analytics

kunt halen. 

Je klant is niet weggelopen uit ontevredenheid,

maar meldt het. Je kunt er iets aan doen. 

Een ontevreden klant die zijn verhaal doet op

social media of een tevreden klant. Je hebt de

kans nog om er een tevreden klant van te

maken. 

Behandel klachten (en vragen) als kadootjes.

Neem ze in ontvangst. Maak ze open, kijk wat ze

inhouden. En bedank er netjes voor door het op

te lossen en te verwerken in je site en je

organisatie. En bedank er netjes voor door

gewoon even ‘Bedankt’, te zeggen of te sturen. 



Mijn naam is Mieke Elisabeth de Jong. Ik ben

een content idolate en online marketing

liefhebbende analist. Ik geef het toe: beetje

nerd. Compleet met bril. Vriendelijk, slim, niet

van moeilijk gedoe, grappig, behulpzaam. Ik

zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg. 

 

Ik breng graag waarde. Echte waarde kan alleen

door echt te verbinden en door elkaar te horen.

Niet door elkaar toe te voegen op LinkedIn.  

 

Ik wil je uitnodigen voor de besloten

Facebookgroup 'Online Impact mastermind'.  

 

 WIE DENKT ZE DAT ZE IS?

https://www.facebook.com/groups/190866164955288/

