
3 VALKUILEN WAAROM 
ONDERNEMERS GEEN 

WINSTGEVENDE WEBSITE 
HEBBEN.

Website Wonders

E-book voor ondernemers met een alledaagse 
website. Ontdek de 3 geheime valkuilen waarom 

deze niet winstgevend is.

3 valkuilen waarom 
ondernemers geen 
winstgevende 
website hebben.

E-book voor ondernemers met een alledaagse website. 

Ontdek de 3 geheime valkuilen waarom deze 

niet winstgevend is!

Website wonders

Wij leggen het je uit!
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INLEIDING.

Ha ondernemer,

Allereerst, super tof dat je dit e-book hebt gedownload. 

Ik ben Roy van den Berg, oprichter en hoofd strategie bij Website Wonders.

Na het omtoveren van talloze websites, ontdekten wij de 3 valkuilen waarom 
ondernemers geen winstgevende websites hebben. Deze deel ik met je in dit e-book.

Veel lees plezier,



VALKUIL #1: NIET GOED VINDBAAR

Je hebt een nieuwe website laten maken. Hij ziet er professioneel uit, vertelt een 
prachtig verhaal en probeert bezoekers aan te zetten tot actie. Maar… na een paar 
maanden heeft de Website nog geen enkele lead gegenereerd. Hoe kan dit? 

Een Website kan een goede uitstraling en hoge conversie hebben. Maar, als jouw 
Website niet gevonden wordt. Hoe wil je dan ooit leads genereren? Het antwoord is: 
niet.

Een website in de B2B markt converteert gemiddeld zo’n 2%. Dat betekent, dat je 
gemiddeld 50 websitebezoekers nodig hebt voor één lead via de website. Als jouw sales 
conversie (van lead naar klant) 25% is, heb je dus 200 websitebezoekers nodig voor één 
nieuwe klant. 

Dan is dus de vraag: hoelang duurt het voordat jij 200 bezoekers op jouw website hebt? 
Fun bezoekjes van vrienden, familie en kennissen tellen in dit geval natuurlijk niet mee. 
Je hebt dus flink wat traffic nodig om jouw Website daadwerkelijk winstgevend te maken. 
De exacte ROI van jouw website kun je zelf uitrekenen met de volgende formule:

Kosten Website 
———————————————————————————————————
Maandelijkse traffic * Website Conversie * Sales Conversie * Omzet per Klant



Een voorbeeldsom

- De website kostte €5.000,-
- De website trekt 50 bezoekers per maand
- De website conversie is 2%
- De sales conversie is 25%
- Gemiddelde klantwaarde is €1.000,-

€5.000 / (50 * 0,02 * 0,25 * €1.000) = 20

De ROI is in dit geval 20 maanden. 20 maanden! Dat is een hele lange tijd. 

Met een goede vindbaarheid strategie kunnen we het aantal websitebezoekers 
vertienvoudigen (naar 500 per maand). Dat betekent, dat de Website in 2 maanden is 
terugverdiend. Dat is 10x zo snel! Alle omzet die daarop volgt is extra, in dit geval 
€45.000,- (18 maanden * €2.500 per maand).

Zo zie je hoe belangrijk dit onderdeel voor jou als ondernemer eigenlijk is. Maar, wat is 
een goede vindbaarheid strategie nou eigenlijk? 

Om jouw Website winstgevend te maken moet deze goed vindbaar zijn. Maar, hoe doe 
je dat dan?



Een goede strategie
Je moet een goede strategie hebben om jouw Website vindbaar te maken. Hieronder 
zie je de belangrijkste onderwerpen hierin.

Onderzoek
Doe onderzoek naar het zoekgedrag van mensen. Waar zoeken zij naar? Waar liggen 
raakvlakken met mijn business? Welke informatie willen zij dan zien?

De content
Begin met het schrijven van content aan de hand van bovenstaand onderzoek. Zorg 
ervoor dat de content van hoge kwaliteit is, aansluit op de intentie van de bezoeker én 
SEO geoptimaliseerd is.

Uitvoering
De geschreven content moet gepubliceerd worden. Houdt rekening met de structuur, 
taxonomy, titles, metadescriptions, keywords en andere on page SEO kenmerken.

Analyseren
Het analyseren van de gepubliceerde content is een must. Zo kun je bepalen welk type 
content goed aanslaat, welke niet, en waarom dat zo is. Ook kan reeds gepubliceerde 
content geoptimaliseerd worden, zodat deze in de toekomst beter gaat ranken. 

Dus, kan een website die online niet gevonden wordt winstgevend zijn? Nee, eigenlijk 
niet. Daarvoor heb je een goede vindbaarheid strategie nodig. Hulp nodig bij een 
goede strategie? Grijp dan de unieke kans en neem deel aan het Wonder Assessment.

https://websitewonders.nl/wonder-assessment/


VALKUIL #2: GEEN GRATIS WEGGEVER

‘Neem contact op via het contactformulier’
‘Vraag een offerte aan’
‘Stuur ons een mailtje’
‘Geef ons een belletje'
‘Praat met onze chat’

Waarschijnlijk herken je ze wel. Dit zijn de meest gebruikte call to actions op alledaagse 
bedrijfswebsites. Het enige probleem: ze werken niet. Niet voor het overgrote deel van 
jouw websitebezoekers in ieder geval. 

Zou jij een bedrijf bellen of mailen als jij hen voor het eerst ziet en nog niet eens zeker 
weet of je een dergelijke dienst überhaupt wil afnemen? Waarschijnlijk niet. 

Dit geldt niet alleen voor jou, maar waarschijnlijk ook voor zo’n 90% van jouw eigen 
websitebezoekers. Zij zijn ‘nog niet klaar voor een aankoop’. Logisch ook, want ze 
kennen je niet. Sterker nog, zij weten nog niet eens of ze überhaupt gebruik willen 
maken van een dergelijke dienst. 

Zij zijn alleen aan het rondkijken, aan het oriënteren. Waarschijnlijk bekijken ze je 
diensten, lezen ze wat reviews en beoordelen ze je werkwijze. Vervolgens zijn ze 
benieuwd naar verdere informatie, die jij hen niet kan bieden.

Wat je eigenlijk doet, is een grote middelvinger opsteken naar het overgrote deel van je 
websitebezoekers. Zij reageren hierop door ergens anders verder te kijken. Gelukkig is 
hier een oplossing voor. En die is vrij simpel: geef de bezoekers wat zij willen. 9 van de 
10 keer is dat een laagdrempelige vorm van informatie.



Ik heb een vraag voor je.

Stel: jij bent aan het rondkijken bent voor zonnepanelen. Je hebt nog geen idee of het 
iets is, maar je vindt het wel interessant. Wat zou jij eerder doen?

1. Al je gegevens (naam, telefoonnummer, Emailadres, adres etc.) achterlaten voor een 
offerte
2. Je Emailadres achterlaten voor een gratis brochure over zonnepanelen

Waarschijnlijk kies je voor optie 2. Net als de rest die dit e-book leest. 

Het mooie aan dit verhaal is, dat er voor jou weinig veranderd. Je krijgt nog steeds een 
lijst met contactgegevens binnen. Alleen zijn het er 10x meer dan voorheen. Deze 
mensen kun je vervolgens verder opwarmen met geautomatiseerde Emailmarketing. 
Daarna kun je natuurlijk altijd nog contact met ze opnemen, mochten zij dit zelf niet 
gedaan hebben. Een win-win situatie voor iedereen. 

Betekent dit dat alle call to actions die met ‘direct contact’ te maken hebben weg 
moeten? Zeker niet. Sterker nog, deze heb je zelfs nodig om bezoekers die wel klaar 
zijn voor de aankoop op te vangen. Het gaat om de plaatsing en hoeveelheid van deze 
call to actions. 

Wil je weten hoe jouw bedrijf een gratis weggever kan inzetten? Neem dan eens een 
kijkje bij ons Wonder Assessment. Hierin kijken we één-op-één naar de mogelijkheden 
voor jouw bedrijf.  



VALKUIL #3: GEEN WOW-EFFECT

Kijk eens naar je eigen website. Welk cijfer zou jij de uitstraling geven op een schaal van 
1 tot 10? Haal hier twéé punten vanaf, dit is het cijfer dat jouw bezoekers je 
waarschijnlijk geven.

Heb jij jouw website een 6 (net voldoende) gegeven? Dan geven jouw bezoekers de 
website waarschijnlijk een 4 (zwaar onvoldoende). Hoe vind je dat? Voel jij je hier goed 
bij? Waarschijnlijk niet. En groot gelijk heb je. Niemand wil ‘onprofessioneel’ of 
‘amateuristisch’ overkomen. Het gaat ten slotte om de status van jouw bedrijf. 

De website is hét digitale visitekaartje van jouw bedrijf. Dit is dé plek waar je wil laten 
zien hoe gaaf jouw bedrijf is. Dé plek om jouw bedrijf te onderscheiden van 
concurrenten. Dé plek, om een wow-effect te creëren. Helaas gebeurt dit veel te weinig. 

Genoeg slecht nieuws. Gelukkig kunnen we hier wat aan doen. Ik ga je meenemen in 
een situatie die ook jouw bedrijf kan ervaren. Stel je eens voor dat: 

Iedereen die jouw website opent denkt ‘wow, dit is gaaf’. 
Mensen staan te springen om met je samen te werken. 
Jouw concurrenten zó jaloers zijn, dat ze je proberen na te apen.
Je jouw website met trots aan iedereen wil laten zien, en
De status van jouw bedrijf door het dak gaat.

Hoe zou jij je dan voelen? Waarschijnlijk een stuk beter. Daarom is het belangrijk om 
aan de uitstraling van jouw website te werken. Niet alleen om meer bezoekers te trekken 
en conversies te verhogen, maar vooral om de status van jouw bedrijf te redden!

Benieuwd hoe je dit kan doen? Neem dan eens een kijkje bij ons Wonder Assessment. 
Hierin kijken we één-op-één naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf.  



SAMENVATTING.

De 3 valkuilen waarom ondernemers geen winstgevende Website hebben: niet goed 
vindbaar, geen gratis weggever en geen wow-effect. Ze zijn alle 3 belangrijk en kunnen 
niet zonder elkaar.

Heb je een hoge conversie en goede uitstraling, maar is jouw website niet vindbaar? 
Dan draai je geen winst.

Heb je een goede uitstraling en vindbaarheid, maar een lage conversie? 
Dan draai je geen winst. 

Heb je een goede vindbaarheid en hoge conversie, maar een slechte uitstraling? 
Dan verpest je de status van jouw bedrijf (én draai je geen winst).

Als één van deze punten niet op orde is, valt het als een kaartenhuis in elkaar. Dat is 
natuurlijk niet wat we willen. 

Herken jij je in één van deze punten? Dan is het Wonder Assessment wellicht iets voor 
jou. Tijdens dit assessment nemen wij jouw website grondig door op het gebied van 
vindbaarheid, conversie en uitstraling. Je krijgt concrete tips en handvaten mee om aan 
de slag te gaan. 

Benieuwd of dit iets voor jou is|? Neem dan een kijkje op websitewonders.nl/wonder-
assessment/

https://websitewonders.nl/wonder-assessment/
https://websitewonders.nl/wonder-assessment/
http://websitewonders.nl/wonder-assessment/
http://websitewonders.nl/wonder-assessment/


CONTACT.

roy@websitewonders.nl
(0)6 18 95 84 59
websitewonders.nl 

Super tof dat je dit e-book hebt gelezen, hopelijk heb je er 

iets aan gehad. Voor verdere vragen of opmerkingen kun je 

altijd bij ons terecht. Neem dan via onderstaande gegevens 

even contact met ons op.


