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14 Musthaves voor iedere webshop 

Maak van jouw webshop een succes met deze 14 musthaves 

  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Webshop marketing wordt steeds belangrijker 

De online omzet in Nederland is groot en zal de komende jaren 
verder toenemen. Producten en diensten worden immers steeds 
meer online aangeboden en verkocht. Alle webshops willen 
natuurlijk een graantje meepikken van deze groei. Hoewel veel 
webshops hard groeien, zijn ze nog niet succesvol genoeg. De 
oorzaak? Veel webshop eigenaren hebben hun webshop 
marketing niet op orde. Een gemiste kans. Webshops die niet goed 
vindbaar zijn, worden overspoeld door de vele concurrenten. 

Een online shop die geoptimaliseerd is voor bezoeker én 
zoekmachine zou daarom het streven moeten zijn van iedere 
webshop eigenaar. Veel consumenten beginnen hun zoektocht 
naar een nieuw product of dienst namelijk via Google. Je webshop 
optimaliseren is gemakkelijker dan je denkt. In deze whitepaper 
geven we je 14 tips om maximale omzet te behalen. Hiermee krijgt 
jouw webshop gegarandeerd een boost! 

 



 
 

De feiten op een rijtje 
E-commerce in Nederland is booming. Het aantal webshops blijft hard groeien en consumenten kopen steeds vaker online. Maar waar 
spreken we eigenlijk over? Hoe presteerden Nederlandse webshops vorig jaar en wat zijn de verwachtingen voor 2020? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De boodschap is dus duidelijk: De Nederlandse consument koopt steeds meer online. Als jij wilt mee profiteren van de omzetgroei is er 
werk aan de online winkel. 

https://www.thuiswinkel.org/nieuws/4127/nederlandse-e-commercemarkt-stevent-af-op-jaaromzet-van-25-7-miljard-in-2019
https://www.ecommercenews.nl/omzet-webshops-groeit-12-in-2020/
https://www.thuiswinkel.org/nieuws/4192/online-b2c-bestedingen-groeien-in-hy1-van-2019-met-9-naar-12-5-miljard
https://www.customertalk.nl/nieuws/toenemend-aantal-aankopen-in-nederland-via-mobile-en-social/
https://www.emerce.nl/nieuws/online-bestedingen-groeien-eerste-half-jaar-125-miljard-euro
https://www.customertalk.nl/nieuws/toenemend-aantal-aankopen-in-nederland-via-mobile-en-social/
https://www.ecommercenews.nl/mobiele-shopper-wil-betere-zoekfunctie-en-productfotos/
https://www.ecommercenews.nl/nederland-weer-beste-ecommerce-land/
https://www.ecommercenews.nl/bezoekers-trekken-grootste-uitdaging-webwinkels/
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Zorg voor een heldere navigatie 
 
Maak productpagina’s die aanzetten tot verkoop 
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E-mailmarketing en automation 
 
Doe A/B-tests 
 
Bouw een merk op binnen jouw branche of niche 
 
Creëer vertrouwen 
 
Werk aan je klantloyaliteit 
 
Help je klanten als dat nodig is 
 
Vertel klanten waar ze recht op hebben 



 
 

 
 
 
 
1. Zorg voor een heldere navigatie 
De menustructuur van je webshop heeft veel invloed op de conversie. Gemak en snelheid staan immers bovenaan bij consumenten. 
Voorkom dan ook dat zij te veel door moeten klikken om bij het door hen gewenste product te komen. Dit doe je door een duidelijke 
hoofdstructuur voor ogen te hebben en uit te werken. Laat je bezoekers bijvoorbeeld een geslacht of andere algemene categorie kiezen, 
alvorens ze verder navigeren naar de productcategorieën. Welke algemene categorieën je kiest hangt natuurlijk af van het 
productaanbod en het zoekgedrag van de consument. Bovendien is een zoekbalk handig voor de klanten die al weten wat zij willen 
hebben, maar niet weten hoe ze bij dit product moeten komen. Kortom: kijk naar jouw webshop door de ogen van een bezoeker. Neem 
hen aan de hand mee zodat ze niet de weg kwijtraken en te veel door moeten klikken. 
 

 

 

 

2. Maak productpagina’s die aanzetten tot verkoop 
Goede productpagina’s zorgen voor meer klanten. Waarom? SEO geoptimaliseerde productpagina’s 
worden sneller gevonden en aantrekkelijke pagina’s zullen bezoekers aansporen om producten te kopen. 
Maar hoe maak je goede productpagina’s? Zorg dat de productnaam duidelijk in beeld staat en gebruik 
zoveel mogelijk productfoto’s en -video’s in hoge kwaliteit. Toon een duidelijke winkelwagen-knop in een 
kleur die gelijk in het oog springt. Zorg ook dat de prijs duidelijk in beeld is en ga na of er specifieke acties 
lopen. Is het product in meerdere maten en/of kleuren verkrijgbaar? Maak dan gebruik van dropdowns 
zodat klanten zelf de juiste kleur en maat op de pagina kunnen kiezen. Neem onderaan de pagina 
gedetailleerde productinformatie op en schrijf SEO geoptimaliseerde productteksten. Een goede 
productpagina bestaat tot slot uit voorraadinformatie, USP’s en ‘gerelateerde producten’ om 
geïnteresseerde klanten te verleiden tot extra aankopen. 



 
 

 

 

 

3. Creëer een goede mobiele ervaring 
Meer dan de helft van de consumenten doet aankopen via zijn of haar smartphone. Dat zal in de komende 
jaren alleen nog maar meer toenemen. Zeker omdat Google tegenwoordig een mobile first zoekmachine is. 
Dat betekent dat Google veel waarde hecht aan webshops die ook op smartphones goed te gebruiken zijn. 
Hoe beter de mobiele ervaring, hoe hoger je webshop zal ranken in de zoekresultaten. Zorg daarom voor een 
responsive design, snelle laadtijden en optimaliseer ook de checkout voor mobiele gebruikers. Het maakt 
niet uit of je duizenden productpagina’s hebt, het maken van een mobielvriendelijke ervaring voor je klanten 
zal de verkoop verbeteren. Net als de organische posities in zoekmachines zoals Google. 

 
 
 
 
 

 

4. Zorg voor een vloeiend checkout proces 
Wanneer bezoekers eenmaal een product aan hun winkelwagen hebben toegevoegd, willen ze dit natuurlijk zo snel mogelijk af kunnen 
rekenen. Het is dan ook belangrijk dat je zorgt voor een vloeiend checkout proces. Dat kan door het gebruik van accounts aan je webshop 
toe te voegen. Door in te loggen hoeven (terugkerende) klanten niet iedere keer hun persoonsgegevens in te vullen. Daarnaast vormen 
betaalmogelijkheden ook een belangrijk onderdeel bij checkout optimalisatie. Wanneer favoriete betaalmethoden (zoals iDeal, PayPal 
etc) ontbreken, kan een klant besluiten om het product uit de winkelmand te verwijderen. Laat dus overal in je webshop duidelijk zien 
welke betaalmethoden beschikbaar zijn. Geef ook aan of er aan bepaalde betaalmethoden kosten verbonden zijn. Het laatste dat goed 
geregeld moet zijn, zijn de verzendopties. Biedt bijvoorbeeld afhaalpunten aan van bekende bedrijven zoals PostNL en/of DHL. 



 
 

 

 

 
 
“Na een aantal gesprekken met Stramark wisten zij mij te overtuigen van 
de potentie van een betere vindbaarheid van mijn bloembollen webshop in 
Google.” 

S. Koeman – Directeur Florablom 
  



 
 

 

 

5. Maak van SEO een prioriteit 
Online vindbaarheid is enorm belangrijk binnen e-commerce. De concurrentie is 
moordend. Als je wilt overleven zul je goed vindbaar moeten zijn in de zoekmachines. 
Zeker omdat de meeste consumenten hun zoektocht naar een nieuw product of dienst 
starten in Google. Niet iedereen die wil hebben wat je verkoopt, gaat rechtstreeks naar je 
webshop. Wanneer de consument je webshop niet vindt doet hij zijn aankopen bij een 
concurrent. Maak daarom van SEO een topprioriteit binnen je marketingplan en schakel 
een team van specialisten in om de vindbaarheid van jouw webshop naar een hoger 
niveau te tillen. Van het gebruik van belangrijke zoekwoorden op webpagina's, tot het 
bijwerken van metatags en headers om relevant te blijven. Het is uiterst belangrijk om 
een complete SEO-strategie te hebben om de concurrentie voor te blijven! 

 

 

 

6. Promoot je producten via Ads 
Google Ads is een perfect kanaal om je webshop te laten groeien. Natuurlijk hoort hier een passende strategie bij. Uit ervaring weten wij 
dat een combinatie bestaande uit Google Shopping, Dynamic Search Ads, reguliere Search campagnes en een Dynamic (display) 
remarketing campagne bijdraagt aan een groeiende omzet. Met Google Shopping komen jouw producten in de reguliere zoekresultaten 
te staan wanneer Google een koopintentie kan herleiden vanuit de zoekopdracht. Dynamic Search Ads kunnen hele gerichte 
zoekopdrachten afvangen en tegelijkertijd zorgen voor waardevolle inzichten. Deze advertenties worden automatisch weergegeven op 
basis van de content op je website. Converteren je bezoekers niet direct? Met een remarketing campagne kan je ervoor zorgen dat je 
website (en het product) niet vergeten wordt. Op andere websites krijgen bezoekers advertenties hiervan te zien. Met deze 
productbanners kun je hen alsnog overtuigen om het product aan te schaffen. 

  



 
 

 

 

 

7. Schrijf blog berichten 
Het maken van een blog naast je webshop is een geweldige manier om een sterke en trouw 
klantenbestand op te bouwen. Met een blog hebben mensen een reden om de webshop dagelijks of 
wekelijks te bezoeken. En wanneer ze je webshop bezoeken is de kans groter dat ze overgaan tot het 
kopen van producten. Bovendien zijn blogs per definitie een uitstekende manier om klanten te laten 
zien hoe je een product kunt gebruiken. Zo verbeter je de eindgebruikerservaring en zul je meer waarde 
aan je klanten kunnen leveren. Vergeet niet je blogs SEO te optimaliseren. Gebruik relevante 
zoekwoorden en werk aan de autoriteit van je webshop. 

 

 

 

 

 

8. E-mailmarketing en automation 
E-mailmarketing is nog steeds een geschikt middel om jouw (potentiële) klanten te bereiken en je verkopen te stimuleren. E-
mailmarketing is op verschillende manieren in te zetten. Wanneer je webshop gebruikmaakt van accounts kun je bijhouden of ze hun 
aankoopproces hebben afgerond of wanneer zij deze hebben afgebroken. Wanneer bezoekers producten uit hun winkelwagen 
verwijderen of je webshop verlaten loop je geld mis. Stuur een e-mail met daarin een herinnering om hun aankoop te voltooien. Dit kan 
voldoende zijn om hen alsnog over te halen de producten te kopen. Een tweede optie is het maken van een mailinglijst. Met een 
mailinglijst kun je contact opnemen met klanten door hen speciale aanbiedingen en promoties toe te sturen. Een handige manier om 
abonnees toe te voegen is door e-mailadressen te verzamelen tijdens het betalingsproces of door iets waardevols weg te geven, zoals 
een handige whitepaper. Zorg dus dat e-mailmarketing onderdeel is van je webshop strategie. 



 
 

 

 

 

9. Doe A/B-tests 
Een webshop is nooit af. Er zijn altijd ontwikkelingen in de markt waar jij op in wilt spelen. Soms gaat het alleen maar om het verwijderen 
en toevoegen van nieuwe producten in je catalogus, een andere keer gaat het over het optimaliseren van het design van je website. Bij 
het optimaliseren van je webshop is het niet altijd duidelijk welke beslissing een hogere conversie op kan leveren. Dit is waar een A/B-test 
je perfect bij kan helpen. Met een A/B-test onderzoek je verschillende versies van bijvoorbeeld productpagina’s of e-mailcampagnes. 
Deze versies worden over twee groepen verdeeld. Hierbij kun je denken aan de bezoekers van je webshop en aan de abonnees van je 
mailinglijst. Met een A/B-test kun je snel zien welke versie het beste aansluit op jouw doelgroep. De ‘winnaar’ van de test kun je 
vervolgens als de standaard gebruiken. Binnen een webshop zijn zaken als titels, call-to-action knoppen, pagina teksten en design-
elementen goed te testen middels een A/B-test. 

 

 

 

10. Bouw een merk op binnen jouw branche of niche 
Bouw vanaf dag één aan je merk en laat de merkidentiteit van je webshop leidend zijn voor al 
je strategische beslissingen. Blijf dicht bij je doelgroep en kijk wat jij kunt doen om hun leven 
waardevoller te maken. Wees daar waar jouw doelgroep aanwezig is (social media, e-mail 
etc.) en vul dit op je eigen manier in. Concentreer je op één specifieke doelgroep en stem hier 
je boodschap op af. Zorg ervoor dat je een uniforme winkelervaring creëert en dat je overal 
hetzelfde uitstraalt. Zowel op de desktop als op mobiel, en in reclame-uitingen zoals 
advertenties en e-mailcampagnes. Inconsistentie kan namelijk het vertrouwen schaden en de 
online consument verwarren. 

  



 
 

 

 
 

 
 
 
“De samenwerking met Stramark bevalt ons erg goed. Wij zijn zeer 
tevreden met de resultaten die zij voor ons behalen op het gebied van SEO 
en SEA. Ook het onderling contact verloopt erg prettig, Stramark is goed 
en snel bereikbaar. Een fijn bedrijf om mee samen te werken.” 

Willem Jan Kraanen – Directeur Texelana 
  



 
 

 

 

 

11. Creëer vertrouwen 
Vertrouwen is dé sleutel tot een langdurige relatie met je klant. Dit is het natuurlijke resultaat van eerlijkheid en consistentie in al je 
uitingen. Het vertrouwen van de consument winnen is de eerste stap naar het creëren van een loyale klant die fan wordt van je webshop 
en zijn ervaringen met vrienden en familie deelt. Uit meerdere onderzoeken blijkt namelijk dat vrienden en familie vaak directe invloed 
hebben op de aankoopbeslissingen van consumenten. Dat is natuurlijk iets waar jij op in wilt spelen. Zorg dus voor heldere communicatie, 
van aankoopproces tot eventuele hulp bij klachten, retouren en reparaties. Door open en transparante communicatie win jij het 
vertrouwen van je doelgroep en bezoekers. 

 

 

 

 

12. Werk aan je klantloyaliteit 
Het is de droom van iedere webshop eigenaar: klantloyaliteit. Klanten die regelmatig terugkeren en fan zijn van je webshop. Klantloyaliteit 
kent twee aspecten, namelijk het gevoel en gedrag van een klant m.b.t. jouw merk. Deze aspecten zijn met elkaar verbonden. Zorg dan 
ook dat deze in balans zijn. Dat kan je doen door klanten te belonen voor hun loyaliteit. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een 
loyaliteitslidmaatschap. Hiermee kun je loyale klanten, door middel van bijvoorbeeld kortingen, belonen voor hun (herhaal)aankopen. 
Effectieve loyaliteitsprogramma’s zijn Directe VoordeelProgramma’s en SpaarProgramma’s. Voor beide programma’s geldt dat klanten 
direct worden beloond voor hun aankoop.  

  



 
 

 

 

 

13. Help je klanten als dat nodig is 
Goede klantenservice is de motor achter ieder merk. Zorg dus dat je snel bereikbaar bent en het liefst ook via zoveel 
mogelijk kanalen. Denk verder dan e-mail en telefoon. Tegenwoordig willen mensen kunnen chatten of WhatsAppen. 
Daarnaast kan een FAQ al veel vragen bij klanten wegnemen. Met een FAQ kun je veelgestelde vragen samenstellen en 
beantwoorden. Hiermee laat je zien welke kennis jij in huis hebt. Dat scheelt waarschijnlijk vele telefoontjes per dag. 
Ook contactformulieren spelen een belangrijke rol. Deze plaats je niet alleen op de contactpagina, maar ook op 
bijvoorbeeld de over ons pagina en andere algemene pagina’s. Verder is het aan te raden om de contactgegevens van 
jouw bedrijf in de footer van je webshop op te nemen. Naast een contactpagina is dit een veelgebruikte plek om 
dergelijke informatie te delen. 

 

 

 

 

14. Vertel klanten waar ze recht op hebben 
Het verkopen en op tijd leveren van producten is belangrijk. Maar het hebben van een eerlijk retourbeleid is een absolute must voor 
iedere webshop! Zeker omdat je je met een retourbeleid kunt onderscheiden van concurrenten. Een goed retourbeleid kan consumenten 
aanmoedigen om producten bij jou te kopen in plaats van bij de concurrentie. Communiceer op een specifieke retourpagina over jouw 
beleid en wees transparant. Zorg bovendien dat dit retourbeleid eenvoudig te vinden is. Bijvoorbeeld via een linkje in de footer van je 
webshop. Daarnaast is het aan te raden om het retourbeleid van je webshop ook mee te nemen in bevestigingsmails van bestellingen en 
andere communicatie-uitingen. 



 
 

Werk aan de online winkel! 

 

 

Succesvolle Webshop  
Marketing? 
 
Bel ons op 020 210 26 48 of laat je 
contactgegevens achter, dan 
reageren wij binnen een werkdag! 
 
 
 
 
 

Wil jij maximale omzet uit je webshop halen?  

Dan is een mooie webshop met een aantrekkelijk assortiment, 
een paar teksten, enkele linkjes en een sitemap niet genoeg. Met 
onze handige tips kun je nu zelf aan de slag met het optimaliseren 
van je webshop. Zo word je gemakkelijk beter gevonden, 
verbeter je de gebruikservaring van de bezoeker en verhoog je 
het aantal conversies. 

Een succesvolle webshop begint natuurlijk bij een doordachte 
webshop marketing strategie. Hierin neem je belangrijke 
onderdelen op zoals het design, de technische functionaliteiten, 
e-mailcampagnes en de invulling van je social media kanalen. 
Kom je er niet uit? Stramark helpt jou bij het bedenken van een 
ijzersterke online strategie. Samen kijken we waar de kracht van 
jouw webshop ligt en waar de potentie voor groei zit.  

Wil je weten wat er voor jou mogelijk is? Neem dan gerust 
contact met ons op. 

https://www.stramark.nl/contact/?utm_source=whitepaper&utm_medium=email&utm_campaign=Webshop%20Wednesday%20Whitepaper
https://www.stramark.nl/contact/?utm_source=whitepaper&utm_medium=email&utm_campaign=Webshop%20Wednesday%20Whitepaper

