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GEWENSTE DOELEN BEHALEN DOOR 
WEBSITEOPTIMALISATIE MET DE 

HEURISTIEKEN VAN JAKOB NIELSEN

In de financiële sector
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De ideale droom van vrijwel elk bedrijf, is dat bezoekers doen waar uw 
website voor bedoeld is. Het genereren van meer aankopen, leads of 
meer inschrijvingen voor uw nieuwsbrief. Er zijn tal van 
manieren om een website in te zetten. En om uw bezoekers nou op 
de juiste manier te beïnvloeden, waarvoor uw website bedoeld is, zijn 
er verschillende beïnvloedingstechnieken. Dit whitepaper richt zich op 
het beïnvloeden van potentiële leads in de financiële sector. We gaan 
kijken naar het inzetten van de heuristieken van Jakob Nielsen. 

Gewenste doelen behalen door 
websiteoptimalisatie met de 
heuristieken van Jakob Nielsen
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Wat is persuasive design?
Persuasive design, de naam zegt het eigenlijk al: overtuigend ontwerp. Hiermee 
wordt bedoeld dat u een interface zodanig aanpast dat het gedrag van de 
bezoeker wordt beïnvloed. Denk hierbij aan het koop- of beslisgedrag van de 
bezoeker. Doordat de designprincipes worden ontwikkeld en toegepast, wordt 
het (onbewuste) gedrag beïnvloed zodat de bezoeker uw gewenste doel 
waarschijnlijk uitvoert.

De heuristieken van Jakob Nielsen

Jakob Nielsen, dé man die zich richt op gebruikersvriendelijkheid van 
interfaces. Hij heeft verschillende designprincipes ontworpen. Wij gaan kijken 
naar de 10 heuristieken, oftewel biassen. Dit zijn vuistregels die men kan inzetten 
bij het ontwerpen en optimaliseren van een website. Deze zijn dan ook 
voornamelijk bedoeld om gebruikersgedrag te beïnvloeden. Hier worden kort de 
heuristieken besproken. 

1. 
Zichtbaarheid 

van de systeemstatus

Open communicatie is een belangrijk 
punt. Laat de bezoekers zien wat de 

status van het proces is. . Zo wordt de 
bezoeker op de hoogte gehouden en zal hij 

niet meteen de website verlaten. 2. 
Match uw 

systeem met de echte 
wereld

Ken uw doelgroep goed. Wat is hun
 manier van praten? Probeer de woorden 

en concepten zo goed mogelijk aan te 
passen aan de taal van de gebruiker. 

Onderzoek welke termen uw 
websitegebruikers juist wél en niet

 gebruiken. Zo spreekt u als het 
ware de taal van uw gebruikers.
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3. 
Gebruikers-

controle en gastvrijheid

Het gebeurt vaak. U klikt net op een 
verkeerde pagina en het lukt u niet om 

terug te gaan naar de pagina waar u net 
was. U bent opzoek naar de “uitgang”. Plaats 

daarom een duidelijk button om terug te 
keren naar de voorafgaande pagina of om 

een actie ongedaan te maken voor uw 
bezoekers.

5. 
Gebruik 

consistentie en  
standaarden

Kijk goed naar de lay-out en witruimte van 
uw website. Voldoet alles aan de 

huisstijl van je bedrijf? Het is belangrijk om 
daar consistent in de zijn. Een goede User 

Experience mag natuurlijk ook niet ontbreken. 
Voor de websitegebruiker is het van belang 
dat hij gemakkelijk de gewenste informatie 

kan vinden. Kijk dus ook naar de
 informatiehiërarchie.

4. 
Error 

preventie

Voorkom problemen. 

6. 
Erkenning in 

plaats van 
herkenning

Onthoud informatie die 
belangrijk is voor de 

bezoekers. Of plaats extra 
informatie waar nodig.  
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8. Flexibilty en 
efficienty 

Stem uw website af op de 
verschillende bezoekers. Nieuwe 

bezoekers hebben vaak behoefte aan meer 
informatie dan terugkerende bezoekers. 

7. 
Hou het 

minimaal en
verfijnd

Probeer irrelevante
 informatie en design te 

vermijden.

10. 
Help en 

documentatie

Wees de helpende hand voor uw 
websitebezoekers. Door documentatie
 of het menu “help” kunnen bezoekers 

gemakkelijk vinden naar waar zij 
op zoek zijn.  

9. 
Maak 

foutmeldingen 
minder eng
Vervang een 

404-foutmelding op 
een leuke, speelse 

manier. 
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Het toepassen van de heuristieken van 
Jakob Nielsen op een lead generation 
website

De heuristieken worden vaak toegepast op webshops, maar deze 
kunnen natuurlijk ook ingezet worden op lead generation websites. 
Want hoe beinvloedt u uw websitebezoekers zodanig dat zij het 
gewenste doel uitvoeren? Zojuist hebben we de 10 heuristieken 
besproken. Aan de hand van de meest belangrijke heuristieken laten 
wij zien hoe u deze het best kunt toepassen op een lead generation 

website. Hieronder volgen zes voorbeelden. 

Zichtbaarheid van de systeemstatus
Wanneer uw potentiële leads een 
gewenste actie hebben uitgevoerd, 
zoals het maken van een afspraak of 
het invullen van een formulier, laat dan 
aan de klant zien dat de actie is 
ondernomen met bijvoorbeeld een 
bedankt-pagina. Ook 
kleurverandering kan de bezoeker 
duidelijkheid geven. Klikt hij op een 
link? Geef dan feedback door 
middel van een kleurverandering of 
voortgangsindicator. Doet u dit niet? 
Dan kan dit voor onzekerheid zorgen 
bij de websitebezoeker. 

1.

2. Maak 404-foutmeldingen minder eng
Laat zien waar uw leads zich bevinden op 
uw website. Kan de pagina niet gevonden 
worden? Wees dan duidelijk waar het aan 
ligt en hoe de klant terug naar de 
homepagina kan. Het kost veel tijd voor 
de klant om de pagina terug te zoeken en 
vaak haken ze dan ook af. 

(ABN AMRO)

(ING)

(Laudus & van Maurik hypotheken)
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3.

4.

5.

Help en documentatie
Vooral bij financiële websites, 
zoals hypotheekverstrekkers, is een 
pagina met documentatie handig. 
Dit toont expertise en vakkundigheid. 
De lead krijgt zo meer 
vertrouwen in de organisatie 
en zal eerder geneigd zijn om 
voor deze organisatie te kiezen.  

Match uw systeem met de echte wereld
Spreek dezelfde taal als uw 
gebruikers. Probeer jargon te 
vermijden. Heeft u het over 
belangrijke vaktermen die 
noodzakelijk zijn, zoals een 
bepaalde hypotheekvorm, 
leg die term dan uit aan uw 
potentiële leads.
Als hulpfunctie raden 
wij u aan om een  kopje met 
veelgestelde vragen toe te 
voegen en een chatbot te installeren.  

Hou het minimaal en verfijnd
Voorkom overbodige content en 
illustraties. Wees duidelijk wat voor 
financiële service u uw klanten 
aanbiedt. Maar ook financiële aspecten, 
zoals rentestanden, zijn belangrijk om 
op uw website te plaatsen.  Zo krijgen 
potentiële leads meteen een duidelijk beeld 
van uw services en actuele rentestanden. 

(Rabobank)

(De Hypotheekshop)

(SNS Bank)

(De Hypotheekshop)
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6.

Conclusie

Dus hoe zorgt u er nu voor dat u uw leads zodanig beïnvloedt dat zij een 
gewenste actie uit gaan voeren? Wilt u als hypotheekadviseur zijnde dat 
starters een afspraak gaan maken op uw website? Of bent u een 
geldverstrekker en wilt u dat mensen via de website zich inschrijven voor de 
nieuwsbrief en misschien wel later overstappen naar uw bank? Als u de 
heuristieken van Jakob Nielsen op de juiste manier inzet, kunt u uw potentiële 
leads beïnvloeden. Spreek dezelfde taal als je gebruikers, toon relevante 
content, leg moeilijke financiële termen uit en laat altijd zien aan de gebruiker 

hoe hij kan terugkeren naar de homepagina. 

Error preventie 
Laat aan de bezoeker zien wat hij fout doet. Is hij tijdens het maken van 
een afspraak een veld van het formulier vergeten invullen? Of heeft hij een 
e-mailadres ingevuld dat niet bestaat? Laat dat aan de websitebezoeker 
weten anders bestaat de kans dat hij de pagina verlaat. In het 
onderstaande voorbeeld kan men alleen een leeftijd tussen 18 en 67 jaar 
invullen om de maximale hypotheek te bereken. Dit wordt hier goed 
aangegeven. 

(De Hypotheker)
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Wilt u meer weten? 
Wilt u meer informatie over het 
toepassen van behavioural design en de 
heurstieken van Jakob Nielsen? Neem 
dan contact met ons op via:

Telefoon:  06-23237175
E-mail:  nathaly.hoogeterp@hva.nl
LinkedIn:  Nathaly Hoogeterp

Nathaly Hoogeterp
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