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Binnen zonder kloppen: hoe trek je klanten met je homepage?  

 

Stel je voor: je hebt een afspraak met mevrouw De Vries van het bedrijf ‘De 
Succes Groep’.  
Op de afgesproken tijd loop je het bedrijfspand binnen. De hal is werkelijk 
prachtig, met een marmeren vloer en smaakvolle meubels. Je bent diep onder de 
indruk van deze elegante ambiance. Je verheugt je nog meer op je afspraak met 
mevrouw De Vries.  
Er is één probleempje: er zit niemand achter de receptiebalie. Ook zie je geen 
bel waarmee je de receptioniste kunt attenderen op je aanwezigheid. Je ziet ook 
nergens een aanwijzing waar je mevrouw De Vries zou kunnen vinden.  
Wat moet je nu doen?  Plaatsnemen in een van die mooie stoelen en wachten tot 
de receptioniste terugkomt?  
Je gaat je wat ongemakkelijk voelen. Misschien zie je een paar deuren waar 
alleen voornamen op staan. Maar je hebt geen idee hoe mevrouw De Vries van 
haar voornaam heet. Je gaat je nog ongemakkelijker voelen …  
 
Wat ik hierboven heb beschreven zou in de fysieke wereld niet gauw voorkomen. 
Maar op het internet is dit schering en inslag. Ik heb het natuurlijk over de 
manier waarop organisaties de bezoekers van hun website ontvangen. 
 
Waarom is je homepage zo belangrijk? 
Het eerste dat de meeste bezoekers van je website zien, is je homepage. 
Daarom is het zo’n belangrijke pagina. Bezoekers die je homepage om welke 
redenen dan ook niet leuk vinden, klikken je website meteen weg. Die potentiële 
klanten komen niet meer terug.  
Bezoekers van een website moeten zich welkom voelen. Ze moeten meteen 
kunnen zien wat je bedrijf doet en waar ze gedetailleerde informatie kunnen 
vinden. 
Je vaste bezoekers (vaak je bestaande klanten!) moeten zich thuis voelen op je 
website. Een klant die zich elke keer ergert aan je website, is geen goede 
reclame voor je bedrijf.  
 
Eerst kloppen of meteen met de deur in huis? 
In mijn praktijk zie ik heel veel websites. Wat me opvalt, is dat er nog zoveel 
misverstanden zijn over de homepage. Ondernemers denken kennelijk nog vaak 
dat een homepage een lege pagina mag zijn met alleen de naam van hun bedrijf 
erop en verder niets. Als bezoeker sta je dan toch een beetje voor een gesloten 
deur. Blijkbaar moet je eerst aankloppen – oftewel wanhopig met je cursor 
zoeken naar een manier om binnen te komen. Wie kent dat niet?  
Het andere uiterste is de homepage die eruitziet alsof je direct midden in de 
website bent beland. Als bezoeker raak je dan in verwarring omdat de homepage 
je op allerlei informatie trakteert waar je nog niet aan toe bent. Vergelijk het 
maar met een eerste afspraakje: dan ga je samen iets drinken of uit eten. Maar 



als de ander je meteen aan zijn hele familie wil voorstellen, voel je je enigszins 
opgejaagd. 
  
Het begint met een goede navigatie 
Hoe vaak komt het niet voor dat je als bezoeker de weg kwijtraakt op een 
website? Misschien denk je dat dit aan jou ligt. Nee, hoor! Het komt vrijwel altijd 
doordat de site niet logisch in elkaar steekt – de navigatie deugt dus niet. 
De navigatie van een website begint bij de homepage. Op die pagina moet 
duidelijk worden aangegeven wat er verder op de website staat en waar je dat 
kunt vinden. Daarvoor dienen de menuknoppen. Deze verwijzen naar de andere 
delen van een website, bijvoorbeeld de Over ons-pagina, de Onze klanten-
pagina, de Onze werkwijze-pagina etc. Als zo’n wegwijzer ontbreekt of niet goed 
werkt, voelt een bezoeker zich in het oerwoud beland, of in een woestijn.  
 
Acht tips voor een succesvolle homepage 

• Zorg dat je homepage voor iedereen duidelijk herkenbaar is als 
homepage; en niet alleen omdat jij vindt dat het de homepage is. 

• Je homepage moet snel laden; te grote bestanden kunnen vertragend 
werken – en je bezoeker is altijd ongeduldig.  

• Je homepage moet overzichtelijk zijn: beschouw hem als de wegwijzer 
voor de rest van de website. 

• Zorg voor variatie in tekst en beeld, maar wel zo dat het één geheel blijft. 
• Maak je homepage niet te vol. Dat stoot bezoekers af.  
• Ververs tekst en beeldmateriaal van je homepage regelmatig (hier kom ik 

in een volgende nieuwsbrief uitgebreid op terug!). 
• Check regelmatig of eventuele externe hyperlinks nog wel werken. 
• Vraag bezoekers zo nu en dan eens om commentaar te geven op je 

homepage. 
 
Meer weten? Wil je weten hoe ik je kan helpen met het schrijven van 
(web)teksten? Of wil je feedback op een tekst die je geschreven hebt? Aarzel 
niet en mail me via info@anthana.nl.  
 
Hartelijke groeten, 
Lonette Wiemans 
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