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Inleiding

De coronacrisis heeft het consumentengedrag ingrijpend veranderd en de gevolgen 
ervan op langere termijn moeten nog worden vastgesteld. In een groot PwC-
onderzoek onder consumenten over de hele wereld, zei 45% van de respondenten 
dat hun aankopen via smartphone zijn toegenomen sinds het begin van de 
COVID-19-pandemie en 41% dat ze meer online aankopen hebben gedaan dan 
voordien.

De Federatie van handel en diensten (Comeos) en Thomas More 
tonen in een onderzoek bij 3.000 Belgische consumenten aan dat 
bijna één op de twee mensen van plan is om meer te kopen bij 
e-commerce sites als gevolg van de pandemie.

Het belang van een efficiënte digitale strategie
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Hoewel deze trends in de loop der tijd nog moeten worden bevestigd, lijken ze te getuigen van de opkomst van de Low Touch 
Economy: volgens het strategisch adviesbureau Board Of Innovation, is dit een economisch model waarbij alle sectoren gedwongen 
worden zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving die is ingevoerd na de covidpandemie.

Opeenvolgende lockdowns, hygiënemaatregelen en sociale afstandsregels hebben sociaal gedrag op korte en lange termijn 
veranderd. De Low Touch Economy komt tot uiting in de beperking van nauwe contacten en grote bijeenkomsten, een verschuiving 
naar het digitale en de scheiding tussen essentiële en niet-essentiële beroepen. Getroffen bedrijven moeten nadenken over een 
levensvatbaar nieuw model om hun hoofd boven water te houden en de klap te verzachten.

Vandaar de interesse voor kleine bedrijven en 
zelfstandigen om te werken aan hun online 
aanwezigheid, op die manier worden ze gespaard 
van grote financiële impacten indien ze hun fysieke 
activiteit tijdelijk moeten stopzetten.

Het is de bestaansreden van deze gids: u helpen 
om digitale hulpmiddelen efficiënt te gebruiken 
om uw bedrijf te laten groeien in een uitdagende 
omgeving.
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Voordat we kijken naar de praktische aspecten van digitale marketing, zullen we zien dat het cruciaal is om een digitale 
strategie te ontwikkelen die de belangrijkste doelstelling van uw bedrijf dient. Denk eerst na over dit doel op basis 
van de maturiteit van uw structuur: wil u meer bekendheid voor uw zaak, uw omzet verhogen of uw bestaande klanten 
behouden?

U kan vervolgens dit doel in concrete campagnedoelen vertalen met behulp van de SMART-methode:

S Specifiek: duidelijk gedefinieerde doelen

M Meetbaar: kwantificeerbare doelen, deze moeten meetbaar zijn

A Acceptabel: de doelstellingen moeten haalbaar zijn, rekening houdend met de middelen van het bedrijf

R Realistisch: consistent en relevant voor de toekomst van het bedrijf op langere termijn

T Tijdspecifiek gedefinieerd: met een duidelijke deadline
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Dit zou een voorbeeld van een algemeen ‘SMART’-doel kunnen zijn: de omzet verhogen met 20% in het eerste kwartaal van 2021.

Op deze manier kan u een digitale strategie definiëren om uw doel te bereiken. De strategie wordt gestructureerd in 
verschillende fases:

 Definieer uw klantenprofiel (buyer persona)  

Dit is een typisch profiel van mensen die mogelijk 
geïnteresseerd zijn in uw product of dienst. Dit profiel 
moet de demografische kenmerken bevatten, maar 
ook de persoonlijkheid, interesses, gewoonten en 
hobby’s van deze persoon.

Voorbeeld: Als u duurzaam houten kinderspeelgoed 
verkoopt, kan uw doelgroep jonge ouders omvatten 
die zich zorgen maken over de gezondheid van hun 
kinderen, die lokaal kopen en stappen ondernemen 
om plastic afval te verminderen.

1 Definieer de Customer Journey

Dit zijn de verschillende stappen die uw potentiële klant 
zal doorlopen voordat hij uw product of dienst koopt. 
Het doel is om te bepalen wanneer u de consument kan 
bereiken gedurende zijn zoektocht.

Voorbeeld: Wanneer Kerstmis nadert, wil  u consumenten 
bereiken die op zoek zijn naar een duurzaam kerstcadeau. 
U kan een online advertentie laten verschijnen voor 
uw houten speelgoed wanneer de persoon ‘duurzaam 
kinderspeelgoed’ opzoekt op een zoekmachine als 
Google.

2
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Maak de balans op van uw bestaande media

Deze worden onderverdeeld in drie categorieën:  

Maak een inventaris van al deze media en evalueer ze. Welke 
publicaties werkten goed, welke minder goed en waarom? 

De ‘SWOT’-analyse kan u hierbij helpen. Het maken van dit soort 
analyse geeft u concrete elementen om u te helpen beslissingen 
nemen en een strategie te formuleren. De structuur houdt rekening 
met interne, externe, positieve en negatieve factoren.

Let op dat u niet afwijkt van het onderwerp: focus niet op het 
analyseren van uw bedrijf als geheel, maar op uw aanwezigheid op 
de verschillende media.
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 SWOT-analyse
matrix Gunstig Negatief

Intern:
U hebt er zelf
controle over

Extern:
U kan ze 

controleren en 
in functie ervan 

handelen

Kansen
Identificeren
wat en wie u 

kan helpen om 
vooruitgang te 

boeken

Bedreigingen
In de gaten 
houden van 

concurrentie en 
markttrend 

Sterktes
Wat goed

is om te behouden

Zwaktes
Verbeterpunten

De media die u al ter beschikking hebt: zoals uw website of 
Facebookpagina.

De media die u hebt verworven: zoals het aantal keren dat 
uw inhoud wordt gedeeld door uw netwerk of het aantal 
klantenbeoordelingen of vermeldingen in de pers.

De media waarvoor u betaalt: zoals Google Ads en Facebook 
Ads voor gesponsorde berichten. 
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Werk een actieplan uit 

Nu is het tijd om een actieplan uit te werken gebaseerd op uw eerder onderzoek.
 
a. Plan welke inhoud u wil plaatsen op de media die u al hebt. Hier zijn enkele tips:
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Houd uw belangrijkste doelen in gedachten. 
Lijst evenementen op (Kerstmis, Sint-Valentijn, Back to School, ...) die uw verkoop kunnen stimuleren en plan publicaties die 
tot actie aanzetten een paar dagen eerder: dit is  ‘hot’ content. Vergeet de ‘cold’ content niet, waarmee u uw zichtbaarheid op 
lange termijn zal opbouwen, dankzij informatieve berichten waar u uw expertise toont. 
Neem in uw publicaties en artikelen trefwoorden en taalgebruik op die specifiek zijn voor uw sector voor een goede zoekverkeer.
Varieer in de gekozen formaten: foto’s, video’s, artikels, enz. Denk ook aan andere interactieve publicaties zoals wedstrijden, 
enquêtes of quizzes.
Beslis over een frequentie van publicatie en houd u er zo goed mogelijk aan. 

b. Probeer nieuwe media te verwerven 
Bijvoorbeeld: een oproep voor getuigenissen van uw bestaande klanten, samenwerkingen met influencers. 

c. Kies het kanaal of de kanalen die u voornamelijk wil gebruiken. Er zijn verschillende criteria die u hierbij kunnen helpen: 

Het type inhoud dat u bereid bent te plaatsen (wil u liever video’s, stories, foto’s/afbeeldingen plaatsen?)
Het profiel van de meest actieve doelgroep op het kanaal (komt deze overeen met uw klantenprofiel?)
Het potentieel van het kanaal (wat zijn de laatste tendensen, hoe evolueert het doelpubliek?) 
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Als gevolg van de coronacrisis is het consumentengedrag blijvend veranderd en velen van 
hen hebben zich tot onlinewinkels gewend.

Online aanwezig zijn is nu essentieel, vooral voor kleine bedrijven en zelfstandigen. 

De basisprincipes voor een efficiënte digitale strategie:
- denk eerst na over de belangrijkste groeidoelstelling van uw bedrijf
- bepaal het profiel van uw doelgroep en de stappen die ze ondernemen vóór de aankoop 
van uw product of dienst
- doe een audit van uw bestaande media en probeer nieuwe kanalen.

Belangrijkste punten om te onthouden
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Zodra uw digitale strategie is ingevoerd, bekijken we de verschillende tools 
die u zullen helpen de gebruikerservaring van uw website te optimaliseren. 
Om ervoor te zorgen dat het een positief beeld van uw bedrijf weergeeft,  
zijn twee elementen van fundamenteel belang: intuïtief en aangenaam 
surfen (ook op de mobiele versie) en een regelmatig bijgewerkt 
bedrijfsprofiel op Google Mijn Bedrijf om uw klanten op de hoogte te 
houden van de laatste nieuwigheden. 

De basisprincipes van een 
goede online zichtbaarheid
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Denk aan de etalage van een fysieke winkel: als het prettig is om ernaar te 
kijken en het duidelijk de verkochte producten of diensten voorstelt met 
eventueel bijhorende promoties, is er meer kans dat het klanten aanmoedigt 
om de winkel binnen te stappen.

Uw website heeft dezelfde functie, de rol ervan kan in de toekomst nog 
belangrijker worden! Dus hier zijn enkele tips, zodat uw website de best 
mogelijke gebruikerservaring kan bieden.

Zorg voor een gebruiksvriendelijke
ervaring op uw website1
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Onze tips indien u nog geen actieve website hebt 

U kan een website developer inroepen of uw eigen website maken. 

Als u uw website zelf maakt, kan u afhankelijk van de middelen en de tijd die u hebt, tools kiezen die een groot aantal gepersonaliseerde 
toepassingen biedt. Andere platforms stellen bijna gebruiksklare websites voor, waar weinig aanpassingen mogelijk zijn.

Enkele voorbeelden van tools voor het maken van websites:

www.wix.com

www.webnode.com

www.jimdo.com

www.wordpress.com (met WooCommerce-extensie om een e-shop te maken)

www.shopify.be (alleen voor het maken van een e-shop)

De meeste van deze tools hebben ingebouwde technologieën die de laadsnelheid van uw website optimaliseren en de beveiliging 
ervan ondersteunen, wat erg belangrijk is voor gebruikers.

Voor het kiezen van de domeinnaam van uw website - indien uw bedrijf uitsluitend in België is gevestigd - geeft u de voorkeur aan 
een adres dat eindigt met  ‘.be’ voor een betere lokaal zoekverkeer.
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Zodra uw website is gemaakt, zullen de stappen die we hieronder delen, u helpen om 
meer bezoekers aan te trekken en de betrokkenheid met de inhoud op uw website 
verhogen. Het zal zelfs helpen de onlineverkoop te stimuleren als u een e-shop wil 
openen. Wil u trouwens aan de slag gaan met uw eigen e-commerce? Lees dan zeker 
het deel van onze gids gewijd aan best practices voor het opzetten van een e-shop! 

 

Volgens een studio van Nielsen, een instituut gespecialiseerd 
in marktonderzoek, lezen gemiddeld slechts 16% van de 
internetgebruikers een volledige webpagina.

Wist u dat?

Anderzijds, zou 79% van hen de pagina diagonaal lezen om 
enkel de informatie te vinden die hen echt interesseert. 
Deze studie toont aan dat als u bezoekers op uw website 
wil houden, u een duidelijke en directe boodschap moet 
overbrengen die aanzet tot actie.
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Het waardevoorstel en call to action

Uw waardevoorstel moet één van de eerste dingen zijn die bezoekers zien wanneer ze op uw website 
komen. Het moet daarom duidelijk aanwezig zijn op de startpagina. Vat in een paar woorden samen 
wat uw product of dienst uniek maakt, alsook waarom de bezoeker een beroep moet doen op u in 
plaats van een ander bedrijf. 

Een ander belangrijk element op uw startpagina is de ‘call to action’: het is een knop die de gebruiker 
ertoe brengt om met uw website te interageren. Gebruik een kleur die in contrast staat met het thema 
(kleur) van uw website om de knop opvallend te maken.

Spreek de gebruiker rechtstreeks aan. Bijvoorbeeld, in plaats van ‘Een ruim aanbod lokaal 
gemaakt en duurzaam kinderspeelgoed’, kies liever voor ‘Geef uw kind meer dan alleen een 
stuk speelgoed’. 

Tip:

De ‘call to action’ op de startpagina moet duidelijk zijn, maar zonder onmiddellijk de gebruiker 
onder druk te zetten om te kopen. In plaats van ‘Nu kopen’ (bewaar dit voor de productfiche 
wanneer de gebruiker dichter bij de aankoop is), geef de de voorkeur aan ‘Ontdek onze 
producten’ .

Tip: 
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Shopify-startpagina toont een duidelijke waardevoorstel en call to action. 
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Vermijd het carrouseleffect met een reeks foto’s die automatisch roteert: dit kan vermoeiend zijn voor het oog. Geef de 
voorkeur aan een reeks foto’s waar de bezoeker zelf doorheen kan scrollen. Dit zal de betrokkenheid van uw bezoekers 
verhogen. Beter nog, een presentatievideo zal dynamischer en origineler zijn! Voor de beste gebruikerservaring raden 
we echter af om deze automatisch af te spelen. Laat de gebruiker de video zelf starten.

Zorg voor een locatiepictogram in het hoofdmenu van uw website waarmee gebruikers u gemakkelijk kunnen vinden 
als u eigenaar bent van één of meerdere fysieke winkel(s).

Kiest u voor een navigatie met alleen pictogrammen, dan raden we u aan tekst toe te voegen voor de leesbaarheid 
(een beginnende gebruiker op het internet weet mogelijk niet wat de pictogrammen betekenen).

Toon de pictogrammen voor sociale media bovenaan uw startpagina om de zichtbaarheid ervan te vergroten. Maak 
het voor bezoekers makkelijker om uw berichten te delen door pictogrammen voor ‘delen’ onderaan de pagina weer 
te geven. 

Ontvangt u positieve getuigenissen of beoordelingen van uw klanten? Deel ze op uw website! Volgens Nielsen 
(Institute for Market Research), vertrouwt 70% van de consumenten online beoordelingen van klanten en zegt 63% 
dat ze dan meer geneigd zijn om tot een aankoop over te gaan.

Wil u meertalige klanten bereiken? Overweeg het om uw website te vertalen naar de talen die u beoogt. Voeg zeker 
het keuzemenu voor de taal op alle pagina’s toe.

Onze 6 tips voor de beste websites
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Al deze adviezen blijven natuurlijk geldig ongeacht het 
type apparaat dat door de consument wordt gebruikt.

Het gebruik van mobiele telefoons voor het zoeken of 
kopen van een product is steeds meer voorkomend. U 
moet dus de weergave en de navigatie op uw website 
optimaliseren zodat deze aangepast is aan de eisen van 
smartphonegebruikers. 

Wist u dat?
Tussen 2014 en 2020 hebben mobiele applicaties 
een mooie toename van het Europese marktaandeel 
gezien. Zelfs zo ver dat het het marktaandeel van 
computers geleidelijk aan lijkt in te halen. Het aandeel 
van mobiele apparaten was slechts 19,85% van de 
markt in 2014, einde 2020 is het gestegen tot 44,05%!
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Uit een enquête gevoerd door Google in 2015 bleek dat het langzaam 
laden van mobiele websites hetgene was dat gebruikers het meest 
irriteerde (46% van de respondenten). Een snelladende pagina 
vermindert het bouncepercentage: dit is een statistiek die het 
percentage internetgebruikers meet dat een website verlaat zonder 
er enige actie te hebben ondernomen.

Tip: Zorg ervoor dat uw website niet te lang hoeft te 
laden in de mobiele versie. Idealiter moet de volledige 
webpagina geladen zijn in minder dan 2 seconden en mag 
de maximale grootte niet groter zijn dan 1MB! Controleer 
ook of de grootte van de afbeeldingen op uw website niet 
groter zijn dan 100KB.

De schermen van de smartphones worden groter met de jaren. In 
2014 was slechts 7% van de schermen tussen de 5,5 en 6 inch groot. 
In 2017 was dat gestegen naar 43%! Door mee te doen aan deze 
trend zal de weergave van uw website meer geapprecieerd worden.  

Tip: Zorg ervoor dat de call to action knoppen op uw website 
niet in een dode hoek op het scherm terechtkomen. De 
dode hoek bevindt zich in de rode zones die in de visual 
hiernaast worden weergegeven. De gebruiker kan die 
(afhankelijk van hoe hij zijn telefoon vasthoudt) nauwelijks 
bereiken.

Zorg ervoor dat uw website voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers. 
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De verwachtingen van de gebruikers

Wij raden u aan om uw website te laten testen door uw omgeving. Probeer hem te testen met 
ten minste 5 gebruikers voor de computerversie en 5 gebruikers voor de mobiele versie. Kies indien 
mogelijk testers die deel uitmaken van uw doelgroep: bijvoorbeeld bestaande klanten zijn.

Als u de ervaring op uw website wilt evalueren, vraagt u aan testers om acties uit te voeren; zoals 
het bezoeken van bepaalde pagina’s, het scrollen, een account aanmaken of een product toevoegen 
aan het winkelmandje. Vraag hen voor elk van deze acties: was de pagina gemakkelijk te vinden? 
Was de procedure intuïtief genoeg? Denkt u dat er verbeteringen kunnen aangebracht worden?

Daarnaast beschikt Google ook over tools om de snelheid en prestaties van uw website te meten: 
Met deze tool1 kan u de optimalisatie van uw mobiele website testen en met deze tool2 test u de 
laadsnelheid ervan.

1 https://bit.ly/3aValZX
2 https://bit.ly/2ZMBdoB 19
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Zodra uw website is gemaakt of geoptimaliseerd, is de tweede stap 
naar een succesvolle online aanwezigheid het beheren van uw 
Google Mijn Bedrijf-pagina.  

Het zal voor potentiële klanten gemakkelijker zijn om u te vinden 
en belangrijke bedrijfsinformatie (zoals adres, telefoonnummer 
en openingsuren) in één oogopslag te raadplegen. 

Maak en beheer een pagina op ‘Google Mijn Bedrijf’2
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Google Mijn Bedrijf, dat in 2014 werd gelanceerd, is een 
gratis verwijzingstool waarmee de vermelding van een 
bedrijf kan worden weergegeven elke keer een gebruiker 
ernaar zoekt op Google of Google Maps. Dankzij de locatie 
worden de bedrijven die het dichtst bij de gebruiker 
staan bovenaan de resultatenpagina weergegeven.

Als eigenaar en/of beheerder kan u uw bedrijfsvermelding 
zelf aanpassen met foto’s,  een overzicht van uw producten 
en publicaties om deze aantrekkelijker te maken. Met de 
tool kan u ook de informatie van uw bedrijf beheren en 
rapporten bekijken over hoe gebruikers omgaan met uw 
bedrijfsprofiel. 

Google Mijn Bedrijf is vooral handig als u een 
fysiek bedrijf hebt waarvoor u meer bezoekers wilt 
aantrekken.

Wist u dat?

Volgens een studie van het Belgische digitale bureau 
Mobilosoft bij 1000 verkooppunten, vertegenwoordigt 
Google, met uitzondering van Facebook, 98% van het web-
to-store-verkeer, d.w.z. koopgedrag waarbij een klant eerst 
online naar een merk, product of dienst zoekt voordat hij 
zich naar een fysieke winkel verplaatst. Bovendien eindigt 
78% van de lokale zoekopdrachten via een smartphone 
met een aankoop in een fysieke winkel.

Wat is Google Mijn Bedrijf?
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Om u een voorbeeld te geven van een Google 
Mijn Bedrijf-profiel: Dit is wat Google weergeeft 
wanneer u bijvoorbeeld ‘boekenwinkel Brussel’ 
typt in de zoekbalk:

Het zoekresultaat is afhankelijk van de locatie van 
de gebruiker: 

Als de gebruiker zich in Elsene bevindt, zullen de 
resultaten anders zijn dan die van een gebruiker in 
Schaarbeek. Google geeft prioriteit aan de winkels die 
het detecteert in de buurt van het apparaat waarop 
de zoekopdracht plaatsvindt (op voorwaarde dat de 
gebruiker de locatievoorzieningen op zijn apparaat 
heeft ingeschakeld).

Dankzij vermeldingen zoals ‘Ophalen in de winkel’, 
‘Winkelbezoek mogelijk’ of ‘Bezorging’ is het 
gemakkelijk om verkopers die open zijn te vinden, 
alsook hun aangepaste dienstverlening tijdens 
uitzonderlijke periode te vinden.
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De gebruiker kan vervolgens de dichtstbijzijnde handelaar 
selecteren, of degene waarvan de openingsuren het meest 
geschikt voor hem zijn. Het profiel verschijnt dan als volgt:

Het bedrijfsprofiel biedt verschillende mogelijkheden voor 
interactie met internetgebruikers: ze kunnen bellen, 
een routebeschrijving starten of een bericht bekijken of 
achterlaten waarop de eigenaar van het bedrijfsprofiel kan 
antwoorden.
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Hoe uw zichtbaarheid verbeteren met 
Google Mijn Bedrijf?

Een bedrijfsprofiel dat door de eigenaar wordt geclaimd en regelmatig wordt bijgewerkt, kan tot 5 keer meer weergaves genereren. 
Bovendien voorkomt het dat mensen met slechte bedoelingen de controle nemen over het bedrijfsprofiel om valse informatie te 
publiceren.

1
Om te beginnen, google de naam en locatie van uw bedrijf om de verwijzing na te gaan. Hier zijn twee opties:

Als een bedrijfskaart rechts van het scherm verschijnt, wordt er al naar de locatie verwezen. Onderstaande 
link kan u aanklikken indien u aanpassingen wil doorvoeren aan de inhoud van het profiel.

Vervolgens zal Google u begeleiden om de instellingen te controleren. 

Als het bedrijfsprofiel nog niet is aangemaakt (en er dus geen bedrijfskaart verschijnt), is het aan u om dit 
te doen.

Omdat het Google Mijn Bedrijf-account is gekoppeld aan een Gmail-account, maakt u een Gmail-account1 

aan indien u er nog geen hebt.

Zodra uw account is gemaakt, kan u beginnen met het invullen van uw bedrijfsgegevens2. Laat u leiden 
door het formulier voor het ingeven van uw bedrijfsgegevens.

1 https://bit.ly/2ZMBdoB
2 http://bit.ly/37RJ4p4

Twee goede redenen om uw bedrijfsprofiel aan te maken en te verrijken!

Om u op gang te helpen, volgen hierna de instructies in 5 stappen:
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Om Google in staat te stellen uw verkooppunt te controleren, kan u ervoor kiezen om een 5-cijferige code 
per e-mail, post of telefoon te ontvangen. Zodra de controle gebeurd is (het kan een paar dagen duren, 
afhankelijk van de gekozen methode), kan u met gebruikers communiceren door hun beoordelingen of vragen 
te beantwoorden en statistieken over de prestaties van uw profiel raadplegen.

Vul uw bedrijfsgegevens zo goed mogelijk in, in het gedeelte ‘Informatie’ van uw bedrijfsprofiel om de 
verwijzing naar uw verkooppunt te verbeteren. Hier is een korte lijst van de onmisbare informatie die u moet 
invullen:

  belangrijkste handelscategorie (u kan ook maximaal 9 secundaire categorieën toevoegen)

  korte beschrijving (denk aan het opnemen van trefwoorden die betrekking hebben tot uw activiteit)

 contactgegevens (adres en telefoonnummer)

 link naar uw website

 goede kwaliteitsfoto’s van uw bedrijf en producten

 openingsuren en sluitingsdagen2
U kan ook productvermeldingen maken of meerdere vestigingen linken als uw bedrijf meerdere locaties 
heeft. Hoe uitgebreider en betrouwbaarder de informatie die uw bedrijfsprofiel bevat, hoe groter de kans 
dat Google deze aan gebruikers laat zien.
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Gebruik de functie ‘Kenmerken’ om de diensten te duiden die uw bedrijf aanbiedt. Via deze link1 geeft Google 
de procedure aan om attributen toe te voegen aan uw bedrijfsprofiel. Om bedrijven te helpen zich aan te 
passen aan de nieuwe situatie die door de gezondheidscrisis wordt opgelegd, is een nieuwe sectie op het 
platform gemaakt: ‘Je klanten informeren tijdens de coronacrisis’ (toegankelijk vanaf de startpagina 
van uw account). Door toegang te krijgen tot dit onderwerp en vervolgens te klikken op ‘beschikbaarheid van 
services updaten’ kan u de nodige aanpassingen doen op vlak van dienstverlening.

1 1 https://bit.ly/37NiIod

Tip 2:

Tip 1:

De sectie ‘Informatie’ in Google Mijn Bedrijf. 

Houd uw openingsuren altijd zo up-
to-date mogelijk. Als uw fysiek bedrijf 
wordt gedwongen om tijdelijk te 
sluiten als gevolg van uitzonderlijke 
omstandigheden en onlinediensten 
blijft aanbieden, kan u aangeven op 
welke tijdstippen u online bereikbaar 
bent. Als dit gebeurt, moet u op uw 
profiel niet aangeven dat uw bedrijf is 
gesloten om verwarring te vermijden 
aangezien uw activiteiten wel degelijk 
wordt voortgezet.
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Reageren op beoordelingen van klanten: als ze positief zijn, dank de recensent. Indien de beoordeling 
negatief van aard is, raden we aan meer informatie te vragen. Laat zeker weten dat u indien nodig 
beschikbaar blijft voor de klant. 

 
Beantwoord de vragen van de internetgebruikers op uw bedrijfsprofiel. Een snelle en uitgebreide 
reactie zal meer potentiële klanten aanmoedigen om u te vertrouwen.

 
Vertel gebruikers hoe ze contact met u kunnen opnemen. U kan een vast of mobiel telefoonnummer 
op uw bedrijfsprofiel toevoegen. Google biedt ook een contactfunctie per bericht: door op het pictogram 
‘Berichten’ op uw vermelding te klikken, kan de gebruiker rechtstreeks een sms sturen. Als u deze optie 
wil activeren, staat deze op de startpagina van uw profiel: klik op de chatpictogram in het menu links 
en voer uw mobiele telefoonnummer in. Deze zal niet openbaar zichtbaar zijn. Indien u niet zeker bent 
dat u alle oproepen/sms’jes kan beantwoorden, geeft u het best niet aan en verwijst u uw bezoekers 
alleen naar uw website. Een FAQ-sectie (Frequently Asked Questions - veelgestelde vragen) kan in dit 
geval nuttig zijn. 

Interactie met internetgebruikers: dit helpt potentiële klanten aan te trekken en bouwt loyaliteit op bij 
degenen die u al kennen! Google Mijn Bedrijf biedt hiervoor verschillende mogelijkheden:

3
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Publiceer inhoud vanuit uw bedrijfsprofiel
Of het nu gaat om het promoten van de komst van een nieuw product of het informeren van uw klanten over 
aanpassingen in uw dienstverlening: een pagina die regelmatig wordt verrijkt met publicaties, wordt sneller 
getoond in de zoekresultaten van Google. 

Als u toegang wil krijgen tot het maken van publicaties, klikt u op ‘Posts’ in het menu aan de linkerkant van de 
startpagina van Google Mijn Bedrijf. Vergeet geen trefwoorden met betrekking tot uw activiteit op te nemen in 
de tekst van u posts. Via deze link1 geeft Google de stappen aan om uw post te publiceren.

1 https://bit.ly/2ZRsbq9

Controleer regelmatig uw rapporten 
Een ander voordeel van het Google Mijn Bedrijf-profiel is de mogelijkheid om de interacties van gebruikers 
met uw bedrijfsprofiel te volgen en bij te houden. Door naar de sectie ‘Inzichten’ in het menu links van de 
startpagina te gaan, kan u eenvoudig de betrokkenheidsratio van uw bedrijfsprofiel en berichten meten en 
uw voortgang in Google SEO bijhouden. Dit is waardevolle informatie om aanpassingen door te voeren en uw 
resultaten te verhogen!

4
5
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Voor een optimale online zichtbaarheid zijn er twee must haves: een website met een 
goede gebruikerservaring en een regelmatig bijgewerkt profiel op Google Mijn Bedrijf.

Dankzij de vele hulpmiddelen voor het maken van websites is het nu mogelijk om op 
korte tijd een functionele website te bouwen.

Google Mijn Bedrijf laat u toe uw online aanwezigheid gratis te verbeteren! Een ingevuld 
bedrijfsprofiel, regelmatig bijgewerkt met posts en dat gebruikers toelaat om met u te 
communiceren, zal prominenter zijn in de zoekresultaten. Dit verhoogt uw kansen op het 
aantrekken van nieuwe klanten en het behoud van uw bestaande klantenbestand.

Belangrijkste punten om te onthouden

Het internetgebruik op smartphones is drastisch toegenomen, daarom is het erg 
belangrijk dat uw website is aangepast aan dit medium om het risico op frustratie van 
gebruikers te verminderen.

Vergeet niet om uw website te testen met gebruikers en dit op meerdere apparaten. 
Zo verliest u mogelijke frictiepunten niet uit het oog die ertoe kunnen leiden dat u 
potentiële klanten zou verliezen.
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De sleutels tot succes om 
aan de slag te gaan in de 
e-commerce
Gids en advies voor ondernemers

Bent u een zelfstandige en/of een zaakvoerder  en wenst u 
een onlinewinkel op te zetten om uw producten of diensten te 
verkopen? Weet u niet waar u moet beginnen? Volg deze gids, wij 
helpen u op weg!

Natuurlijk biedt het internet u tal van artikelen en advies 
over dit onderwerp. Daarom geven we hier een leidraad 
voor het opstarten van een e-commerce project alsook 
waar u op moet letten alvorens u begint.
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Waarom overgaan tot e-commerce?1

Goed nieuws! Wat uw functie ook is, online verkopen ligt binnen ieders bereik. 
U hoeft hiervoor geen technische professional of een communicatie-expert 
te zijn. In de afgelopen jaren zijn online verkoopoplossingen toegankelijker 
geworden.

Starten met onlineverkoop biedt 
nieuwe groeimogelijkheden en de 
kans om een ander type klanten te 
bereiken.  Zo kan u consumenten 
bereiken die liever online winkelen 
en uw merk bekend maken bij een 
groter publiek.

Als gevolg van recente gebeurtenissen 
in het kader van de COVID-19-pandemie, 
is het hebben van een onlinewinkel 
bijna een prioriteit geworden voor veel 
sectoren. Het spreekt voor zich dat 
onlineverkoop aanzienlijk is versneld 
in de afgelopen maanden en deze trend 
ook niet zal stoppen. De e-commerce 
is een sector die echt de wind in de 
zeilen heeft!
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Wat de omstandigheden ook zijn, de redenen om zich tot e-commerce te wenden nemen toe.  Elke ondernemer is in staat om over te stappen naar 
de digitale wereld als hij of zij zijn dienstverlening erop toespitst. 

Abonnement op (gedroogde) bloemen, te leveren of op te halen

Click & Collect in voedingswinkel

Take away-reservaties bij restaurants

Afspraken voor coaching of therapie via videoconferentie
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Hoe bereid ik me voor op onlineverkoop?2

Onlineverkoop komt er niet van vandaag op morgen. U kan tientallen artikelen lezen of uren tutorials op het internet bekijken. Het 
is niet voldoende om alleen maar een idee te hebben. Zoals elk bedrijfsproject heeft uitvoering voorrang op opzet!

Stel uw businessplan op

Het zorgvuldig voorbereiden van een businessplan zal op termijn tijd en geld besparen. Dit is de eerste sleutel tot het succes van 
uw project. Dit moet een businessplan bevatten:

Wat is uw doel? 

Welke producten/diensten biedt u?

Wie zijn uw concurrenten, uw klanten, uw leveranciers? 

Hoe gaat u uw voorraad beheren?

Welke winstmarges?

Welke plaats wil u op het internet in vergelijking met uw concurrenten?

Welke middelen zijn nodig om het project uit te voeren en te onderhouden?
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Het waardevoorstel valideren

Om online te slagen, is het essentieel om uw bedrijf te positioneren, door het aanbieden van een aanbod dat de internetgebruiker 
zal verleiden, terwijl u zich onderscheidt van uw concurrenten. Hiervoor moet u uw klantsegment kennen: wat zijn hun behoeften, hun 
leed, hun dromen, hun online winkelgedrag, hun interesses. Oftewel: uw waardevoorstel dat zal beantwoorden aan hun specifieke 
behoeften. 

Concreter: wat gaat u in uw onlinewinkel

bieden dat onweerstaanbaar is voor hen?
Vooraf gedefinieerde abonnementen: elke maand een wijndoosje, een boeket 
bloemen per week, elke maand een selectie boodschappen, … 

Producten die worden bepaald door een voorraad (de uwe of die van een 
partner).

Opleidingen of online lezingen.

Boxen: naaikit met alle nodige materiaal voor de verwezenlijking van een 
patroon, haarkit om je professionele haarkleuring thuis te doen, cadeaubox van 
schoonheidsproducten, …
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Reserveer uw domeinnaam

Als uw project nog steeds een prototype is, overweeg dan om het één of meer namen te geven. Heel vaak zijn 
veel domeinnamen al gereserveerd door andere bedrijven. Het is daarom beter om een plan B of C te hebben 
om niet tegengehouden te worden.

Voordat u uw domeinnaam kiest, moet u uw onlinewinkel een naam geven. De naam van uw winkel zal de keuze van uw domeinnaam 
en uw aanwezigheid op sociale netwerken beïnvloeden. Bekijk deze website om na te gaan welke domeinnamen vrij zijn:

https://www.eurodns.com/ 

De domeinnaam komt overeen met het adres (de URL), terwijl de hosting de locatie definieert die u op Internet huurt om uw website 
toegankelijk te maken. Beide zijn van nature onontbeerlijk om online te bestaan.
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Als u uw domeinnaam wil reserveren, kiest u platforms zoals OVH, Register.be, GoDaddy of Infomaniak. De jaarlijkse kosten van een 
domeinnaam kunnen variëren tussen de 5 en 100 euro per jaar, afhankelijk van het domein en de extensies.
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Stel uw team samen

Maakt u zelf uw onlinewinkel? Dat is perfect mogelijk. Als dit uw 
wens is, bestaat er een veelheid van online tutorials die u stap voor 
stap zullen begeleiden, in functie van de tool die u kiest.

Hebt u een gebrek aan tijd of u bent niet comfortabel met de tools 
van het internet? Overweeg dan om de creatie van uw  website 
uit te besteden aan een professional. Maak een afspraak bij een 
marketing- of webdesigner agentschap en vraag een offerte. Wees 
voorzichtig. Het is essentieel om een lastenboek op te maken (deze 
bevat wat je nodig hebt en waarom) of om te worden geadviseerd bij 
het opstellen van dit lastenboek.
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Hier zijn de vaardigheden of middelen die nodig zijn om uw e-commerce tot stand te brengen:

Een ondernemer die het project positioneert en het waardevoorstel valideert. 

Een  webdesigner om uw identiteit te helpen ontwikkelen en toe te passen op de pagina’s van uw website.

Een developer om de website op te zetten en de betrouwbaarheid en veiligheid ervan te waarborgen.

Een copywriter om uw klanten aan de haak te slaan en te behouden met een aantrekkelijk taalgebruik.

Een webmarketeer om de website te promoten door middel van digitale campagnes.

Afhankelijk van de technologische keuze zijn niet al deze middelen noodzakelijk. 

De tijd die nodig is voor het opzetten van een e-commerce is natuurlijk variabel en specifiek voor de grootte van uw aanbod. 
Een website kan klaar zijn in minder dan 24 uur of 1 week tot 1 maand tijd in beslag nemen als het heel uitgebreid moet zijn. 
Niets weerhoudt u om alvast te starten, en vervolgens geleidelijk aan nieuwe functies toe te voegen. Dit is zelfs aangeraden!
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Start met de bouw van uw website

Zoals  u  weet,  is   digitale   marketing voortdurend in ontwikkeling 
en verschijnen er voortdurend nieuwe oplossingen op de markt. 
Dus, wat kiezen? Er bestaat een veelheid aan tools om u te 
helpen uw website of onlinewinkel te maken tegen lage kosten.  
We groeperen ze in twee categorieën: SAAS en CMS.

Platformen (SAAS) 
Software-as-a-Service

Websitemaker (CMS) 
Content Management System

Typeform
Ligthspeed

Shopify

WooCommerce
Squarespace

Wix

We kunnen prestashop of Magento ook noemen, die zeer stevige oplossingen bieden, maar die de tussenkomst van meer technische 
profielen vereisen om de implementatie te beheren.

Ontdek elk van hen om te zien welke het beste aan uw behoeften voldoet.
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De voorkeur geven aan SAAS-tools biedt u een aanzienlijk voordeel in kosten, tijdspanne voor het opzetten, maar 
ook in onderhoudskosten. Pas de technische oplossing dus aan uw ambitie en middelen aan.  

Houd rekening met een trainingsperiode om te leren hoe u met deze nieuwe digitale tools moet werken. Er bestaan 
veel gratis tutorials op het internet en opleidingssubsidies kunnen verkregen worden in de verschillende regio’s in 
België.

Voor deze platforms zijn zeer veel extra toepassingen en extensies beschikbaar om u een gebruikerservaring te 
bieden zoals degene die u in gedachte hebt. Er is dus geen nood om een op maat gemaakte toepassing te kopen.
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Het ontvangen van de eerste betalingen

Het aanbieden van een goede klantervaring

Onlinebetaling is een essentieel onderdeel van het creëren van een onlinewinkel. Er bestaan verschillende betalingsplatforms:  Adyen, Mollie, 
Stripe, Ingenico, PayPal.

Al deze oplossingen zijn compatibel en geïntegreerd in de bovengenoemde platforms. In minder dan 4 uur zal u al bestellingen kunnen 
ontvangen. Hou er rekening mee dat deze systemen niet gratis zijn. Denk eraan om de verschillende  commissies na te vragen.

In feite hebben de meeste van deze platforms hun eigen mobiele applicaties, zodat u continu op afstand de prestaties van uw website kan 
volgen en beheren.

Uw onlinewinkel is een nieuwe ervaring voor uw (nieuwe) klant. Houd het dus zo makkelijk mogelijk voor uw nieuwe klanten door het 
volgende allemaal te vermelden: beschrijving van het bedrijf, telefoonnummer, online bereikbare klantendienst, verkoopsvoorwaarden, 
getuigenissen, follow-up van reviews op Google en Facebook, leveringsinformatie, verzendkosten, deadlines, enz.

Met de conversie als hoge inzet, is het cruciaal om uw bezoekers te verwelkomen in een omgeving die vertrouwen inspireert en ze terug laat 
komen. Denk er dus aan om getrouwheids- en personalisatietactieken op te zetten om uw kosten voor klantenwerving te  verminderen.
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Zorgen voor een vlekkeloze logistiek

Verkoopt u producten? Hoe gaat u uw voorraad beheren?

Zelf uw opslagruimte beheren of uitbesteden aan een professional

Bereidingstijden en -methoden (dozen, verpakking, etiketten)

Bezorgmethoden (postdienst, afhaal netwerk, koeriers)

Retourbeheer (behandeling, terugbetaling, cashback)

Al deze elementen moeten goed worden voorbereid voordat de website online wordt gezet, want vanaf de eerste transactie, zal uw klant 

alert zijn voor alle details die door uw dienst worden aangeboden. Wees gerust, de meeste logistieke professionals hebben plug-ins 

ontworpen die rechtstreeks geïntegreerd zijn in native e-commerceplatformen (bijvoorbeeld Shopify).  
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Voldoen aan de wetgeving

Versterk de aantrekkelijkheid van uw vitrine

Om geschillen te voorkomen, moet uw website conform de huidige wetgeving zijn. 
Lees meer of krijg advies over het beantwoorden van de AVG-regels (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming),  om nog maar te zwijgen over het beschikbaar 
stellen van de volgende documenten:

Privacybescherming charter

Wettelijke vermeldingen

Cookiebeheer

Algemene  voorwaarden

Uw e-commercewebsite kan uw eerste vitrine worden. Om dit te doen, is het noodzakelijk om kwalitatieve foto’s voor elk product te 
hebben en er een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving aan toe te voegen. Korte video’s, GIF’s, 3D-visuals zijn cruciaal om de conversie 
te stimuleren.  Vergeet niet dat deze aspecten ervoor zorgen dat uw klanten hun winkelwagentje willen vullen en bestellen.
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Uw winkel promoten

Eens de visuele identiteit gecreëerd is, de domeinnaam gereserveerd en het platform geconfigureerd, wacht er een nieuwe uitdaging u op. Een 
onlinewinkel hebben is niet alles, u moet voor bekendheid zorgen om zo veel mogelijk bezoekers aan te trekken en deze om te zetten in klanten. 
Hier zijn enkele technieken die u zullen helpen:

1 Natuurlijk zoekverkeer (SEO)
Waarbij de semantische structuur en technische architectuur van uw website worden geoptimaliseerd om deze te 
positioneren in de eerste zoekresultaten van Google. Door alle gebruikelijke conventies toe te passen, zal u snel in staat zijn 
om gratis en duurzaam organisch verkeer te verwerven. 

2
3

Inkomende links (backlinks)

Betaald zoekverkeer

Om uw natuurlijke verwijzing te verhogen via partners die de URL van uw website binnen hun eigen webpagina’s vermelden. 
Het is ook mogelijk om de lokale pers te gebruiken of zelfs om influencers te contacteren voor een samenwerking. 

via Google Ads bijvoorbeeld. In dit geval betaalt u op basis van specifieke zoekwoorden die door uw doelgroep worden 
gezocht. Wij adviseren u om de kosten van de beoogde zoekwoorden te controleren en om uzelf te positioneren op die 
woorden die een goede prijs-kwaliteitverhouding bieden.
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4
5
6
7
8

Sociale netwerken 

Influencers 

Bied een nieuwsbrief aan 

Video’s 

Uw fysieke winkel

zijn  zeer goede tools om uw onlinewinkel te promoten. Facebook biedt ook een eigen verkoopplatform, terwijl Instagram u 
toestaat om interactieve knoppen op de foto’s toe te voegen om de gebruiker rechtstreeks naar de productvermelding van 
uw website te brengen. 

hebben een community, en als u hun aandacht kan krijgen, kunnen ze u naambekendheid brengen (meestal testen ze graag 
concepten en ontvangen ze geschenken). Dit kan een directe impact hebben op uw verkopen. Maak een promocode en nodig 
influencers uit om deze te delen met hun eigen community.

het is een goede manier om uw klanten te behouden en contact met hen op te nemen. Nieuwe producten of flash sales, 
er zijn tal van mogelijkheden om uw database te herlanceren met een reeks van promotionele codes op maat van elke 
doelgroep.

helpen de aandacht van de gebruiker te trekken, aarzel dus niet om er een te maken die een product of dienst in de 
schijnwerper zet. Sommige video’s kunnen zelfs live worden gefilmd, bijvoorbeeld om de komst van een nieuw product aan 
te kondigen, uw nieuwe collecties te tonen, te communiceren over een dienst, … 

is ook een startpunt voor uw klantenbestand voor uw onlinewinkel. Sommige mensen waarderen het comfort van 
online shopping, andere voorbijgaande klanten zullen blij zijn om ook thuis uw producten te kunnen ontvangen, het 
zogenaamde ROPO-effect (Research Offline, Purchase Online).
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Regelmatig prestaties meten

Nu uw winkel online is, is het tijd om de ROI (Return on investment) te meten en de impact van uw acties te analyseren:

Uw advertentieprestaties

Uw aanwezigheid op Google

Uw conversieratio

De kosten van klantenwerving 

De waarde van een klant

De gemiddelde winkelmand

Het verlaten van de winkelmand

De frequentie van de aankoop

Zoveel KPI’s zijn handig om te integreren in een dashboard en regelmatig te monitoren.

Gebruik de gratis tools van Google Analytics om de prestaties van uw acties te meten en te analyseren. De 
tool van Google biedt al veel gratis dashboards waarmee u promoties kan bijsturen in functie van de resultaten 
die worden waargenomen.

Tip:
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Het zorgvuldig beheren van uw budget

De kosten van het opzetten van een onlineshop variëren sterk 
en zijn afhankelijk van de gekozen formule. Deze varieert van 
ongeveer 30 per maand tot een investering van enkele duizenden 
euro’s.  Begin met het investeren van kleine hoeveelheden geld in 
een simpele en lichte website voordat u verder investeert op basis 
van de inkomsten die u hebt gegenereerd.

De kosten van het maken van een grafische identiteit

Het technische ontwerp van de website

De productie van multimedia-inhoud 

Betalende reclamecampagnes 

De waarde van promotiecodes

Transactiekosten

Logistieke kosten (ook voor retourbeheer)

Houd rekening met het volgende in uw budget:

Al deze kosten moeten worden 
gekoppeld aan de waarde die 
wordt gegenereerd door uw 
e-commercewebsite. Uw dashboard 
begeleidt u bij het analyseren van de 
winstgevendheid.

Enkele fundamentele concepten 
die u onder de knie moet hebben: 
de CAC (Customer Acquisition 
Cost), conversieratio, gemiddelde 
winkelmand, omzet, uitvalpercentage, 
frequentie van aankoop, enz.

Zoals vermeld in het begin van 
deze gids, is budgetmanagement 
een integraal onderdeel van 
uw digitaliseringsproject. Houd 
de ontwikkeling van uw project 
nauwlettend in de gaten en pas 
deze onderweg aan op basis van de 
indicatoren die in uw dashboard zijn 
ingebouwd.
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Nu is het aan u! De beste manier om aan de slag te gaan is... om 
eraan te beginnen! Ga ervoor: test, interview uw klanten en 
prospects, verfijn uw strategieën, experimenteer en aarzel niet 
om, indien nodig, u te laten begeleiden door professionals. 

E-commerce is onmisbaar geworden voor veel kmo’s en 
brengt heel wat opportuniteiten met zich mee.

Klaar om te starten?

48

Inleiding De basisprincipes van een goede online zichtbaarheid De sleutels tot succes om aan deslag te gaan in de 
e-commerce



www.axa.be
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