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Inleiding
Online shoppen is dé opkomende trend van afgelopen jaren. Mensen willen 
alles sneller, makkelijker en beter, waardoor kleding bestellen achter de lap-
top veel aantrekkelijk is dan eindeloos door de stad banjeren. Grote en kleine 
bedrijven slaan hun slag en ontwikkelen online platforms waar vraag en aanbod 
samenkomen. Klanten ontvangen uitstekende service, betalen steeds minder 
vaak voor verzending en kunnen kiezen uit miljoenen items. 
Dit heeft helaas tot gevolg dat fysieke winkels het moeilijk krijgen. Er zit niets 
anders op dan meegaan met de trend: adopteer een webshop naast de winkel 
of stap geheel van offline af. Het is belangrijk om hierbij strategische stappen 
te zetten en goed naar de doelgroep te luisteren. Hoe vang je je klanten in een 
wereld vol miljoenenbedrijven? 

Dit whitepaper gaat over één van de belangrijkste aspecten aan een webshop: 
de homepage. Zoals iedereen weet blijft de eerste indruk altijd bij mensen 
hangen en is het van belang dat alles zoals verwachting klopt. Het allerbeste 
is daarnaast als de homepage van een webshop de gebruiker voor is wanneer 
er vragen opkomen. We willen een startpagina ontwikkelen waar geen enkel 
persoon op afhaakt.

Natuurlijk is elk persoon verschillend en is het onmogelijk om iedereen tevreden 
te stellen. Maar het is daadwerkelijk een vak om een interface zó te ontwerpen 
dat deze de onderbewuste verlangens van de gemiddelde persoon ‘streelt’. Dit 
vak heet behavioural design. En we gaan het gebruiken voor het ontwerpen van 
een fantastische homepage. Korte samenvatting

In dit whitepaper onderzoeken we wat de oorzaken en gevolgen zijn van een 
hoge bounce rate en hoe we dit met Google Analytics kunnen analyseren. 

Door gebruik te maken van behavioural design, een techniek om het gedrag 
van mensen op positieve wijze te beïnvloeden, ontwerpen we vervolgens een 
homepage met genoeg call-to-actions, content en visuals voor de juiste doel-

groep. Deze homepage gaat helpen de bounce rate omlaag te krijgen.
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1. Probleemanalyse: een hoog 
bouncepercentage
Wanneer een webshop onvoldoende omzet genereert of niet function-
eert naar behoren, is het een goed idee om eens goed achter de scher-
men te kijken. Het gaat hier niet alleen over het kijken naar de grafieken 
die het softwaresysteem zelf aanbiedt; de beste manier om te zien hoe 
de onlinve winkel presteert is door middel van Google Analytics. Hier-
voor een account aanmaken en dit goed instellen is stap één van de 
probleemanalyse, als dat niet al is gedaan. Daarna gaan we kijken of de 
tekortkomingen van de webshop daadwerkelijk door de bounce per-
centage komen of dat het een andere oorzaak heeft. 

1.1. Wat is de oorzaak?
Een mogelijke oorzaak van het niet behalen van doelstellingen kan een 
hoog bounce percentage zijn. De bounce percentage of bounce rate 
van een website is het percentage mensen dat deze website op de 
eerste pagina verlaat zonder andere pagina’s te bezoeken. De volgende 
acties worden door Google Analytics gerekend als bounce:
- Sluiten van de browser
- Klik naar de vorige pagina
- Intypen van een nieuwe URL
- Geen interacties binnen 30 minuten.

Een hoge bounce rate kan, afhankelijk van het type website, een goed 
of slecht teken zijn. Bij nieuwssites kan het bijvoorbeeld betekenen dat 
bezoekers het welbekende nieuwsartikel hebben gevonden, gelezen en 
daarna tevreden zijn vertrokken.
Bij webshops is het meestal wel een ander verhaal. Hier belanden 
bezoekers op een startpagina met allerlei afbeeldingen, aanbiedingen 
en andere call-to-actions, waarvan doel is dat de bezoeker ergens op 
klikt. Een hoog percentage paginaverlaters kan hier betekenen dat de 
verkeerde doelgroep wordt aangetrokken, die er dus op de website pas 
achter komt dat de content voor hen niet relevant is. Maar het kan ook 
zijn dat het lijkt alsof de content op de pagina niet relevant is, maar het 
dat wel is. Bezoekers verlaten door gebrek aan vertrouwen, enthousi-
asme of bevestiging de website omdat zij simpelweg de toegevoegde 

waarde van het bedrijf niet (snel genoeg) kunnen achterhalen. Dit is een 
probleem dat zo snel mogelijk moet worden aangepakt.

Om erachter te komen of er sprake is van een hoge bounce rate zijn 
er een aantal grafieken en tabellen in Google Analytics om te bestu-
deren. Heeft u (nog) geen Google Analytics account? Maak er één 
aan, of gebruik de demo (https://support.google.com/analytics/an-
swer/6367342?hl=nl)  van de Google Merchandise Store om toch in te 
kunnen zien hoe alles werkt.
Onder het kopje Gedrag: Nieuwe/Terugkerende Bezoekers is direct een 
tabel zichtbaar met een aantal gegevens. Hieronder ziet u een afbeeld-
ing van de tabel uit het demo-account van Google Analytics. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen nieuwe bezoekers (New Visitor) en ter-
ugkerende bezoekers (Returning Visitor). Er is uiteraard sprake van veel 
meer nieuwe bezoekers dan terugkerende. Onder Bouncepercentage 
staat het percentage bezoekers dat na pagina 1 deze website verlaat. 
Voor nieuwe bezoekers is dat hier dus 47,5%.

Nu weten we de bounce rate, maar is dit eigenlijk hoog? We kunnen 
uitgaan van de volgende gemiddelde richtlijnen van Google Analytics 
zelf om te kijken of het allemaal goed gaat:

- Landingspagina’s: 70 - 90%
- Blog: 70 - 98%
- Content sites: 40 - 60%
- Leadgeneratie sites: 30 - 50%
- E-commerce: 20 - 40%
- Online diensten: 10 - 30 %.
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Een bounce ratio lager dan 40% bij E-commerce sites is dus gewenst, 
maar let op dat Google Analytics de juiste gegevens ontvangt (is alles 
goed ingesteld?) Bent u hier zeker van en is uw bounce ratio (te) hoog? 
Kijk dan goed naar de SEO (Search Engine Optimalisation) en SEA 
(Search Engine Advertising) zodat u zeker weet dat u de juiste doelgroep 
aantrekt. Daarnaast kan de homepage van uw webshop waarschijnlijk 
wel een opknapbeurt gebruiken. Hier kunt u door middel van dit white-
paper alles over leren.

1.2. Wat is het gevolg?
Afhankelijk van de ernst van de situatie kan een te hoge bounce rate 
kleine of grote gevolgen hebben. Bij een bounce van rond de 50% is er 
nog niet veel aan de hand. Kijk goed naar de conversieratio (meer hi-
erover in paragraaf 1.3) van de bezoekers die wél op de website blijven 
en trek een conclusie. Is de conversie ook erg laag? Dan zou het kunnen 
dat veel klanten ergens onderweg op de webshop stranden. Het is een 
goed idee om te onderzoeken waar dat precies is. Is de conversie wel 
voldoende? Dan is de webshop zelf waarschijnlijk prima, maar dan zou 
optimalisatie van de homepage voor nóg meer succes kunnen zorgen.
Heeft uw webshop een bounce van meer dan 60%? U loopt hier klant-
en en serieuze inkomsten mis. Bedenk dat van elke tien klanten die uw 
webshop binnenwandelen, er dan maar vier (of minder) blijven hangen. 
Ook al is het onwaarschijnlijk dat alle klanten die voorbij de homepage 
klikken daadwerkelijk iets kopen, toch is het belangrijk het vangnet te 
vergroten. Misschien heeft de webshop precies in huis waar een klant 
naar op zoek is, maar is de homepage zó onaantrekkelijk dat de klant 
direct de website verlaat!

Als u dit leest omdat u problemen met uw webshop heeft, dan zal u zelf 
wel een idee hebben van een mogelijk gevolg van een hoge bounce 
rate. Zoals al eerder vermeld, is Google Analytics een goede tool om de 
ins en outs van de webshop verder te onderzoeken. Hieronder ga ik hier 
dieper op in en geef ik een aantal handvatten om de werkzaamheid van 
de oplossing uit dit whitepaper te controleren.

1.3. Meer over Google Analytics
Google Analytics biedt ontzettend veel mogelijkheden om de pijnpun-

ten en succesfactoren van een website 
te ontdekken. Je kunt hier hele boeken 
over schrijven, maar in dit whitepaper 
gaan we in op de relevante onder- wer-
pen voor een homepage.
De meeste inzichten zullen worden 
opgedaan uit het kopje ‘Doelgroep’ 
onder ‘Rapporten’. Bij ‘Doelgroep: 
Overzicht’ staan de diagrammen en 
grafieken met gegevens die de eigenaar 
van de webshop het meest relevant 
vinden.  Deze gegevens komen weer uit 
de andere onderdelen vandaan. Zie de 
afbeelding hiernaast voor alle onderdel-
en onder het kopje ‘Doelgroep’. 

Benieuwd naar welke doelgroepen de 
webshop trekt? Dan zijn de onderdelen 
‘Demografie’ en ‘Interesses’ interessant. 
Bij ‘Demografie’ komen de leeftijd en 
het geslacht van de bezoekers aan het 
licht, en bij ‘Interesses’ komt u meer 
te weten over waar de aangetrokken 

doelgroep affiniteit mee heeft. Als u hier ziet dat een groot deel van de 
bezoekers wordt gerekend onder een categorie die niet echt relevant is 
voor de webshop, dan weet u dat er iets misgaat in de acquisitie van de 
doelgroep. Hier is een apart kopje voor onder ‘Doelgroep’. 

Een ander interessant onderdeel is ‘Gebruikersstroom’. Dit geeft een 
overzicht van de manier waarop gebruikers zich door de webshop banen 
en welke pagina’s ze bezoeken. Het handige hieraan is dat precies te 
zien is waar bezoekers stranden. 
Bekijk de afbeelding hieronder. Dit zijn de gebruikersstromen van de 
Google Merchandise Store (demo-account van Google Analytics).  Hele-
maal links staat het land van waar mensen de website bereiken. Daar 
rechts naast zijn de beginpagina’s zichtbaar waarop mensen hun zoek-
tocht op de website beginnen. Zoals op de afbeelding is dit meestal de 
homepage.
De rode blokjes naast de groene betekenen percentages bezoekers die 
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wegklikken. Onder de beginpagina’s betekent dit natuurlijk de bounce 
rate. Het staat ook in cijfers direct onder ‘Beginpagina’s’: hier (ongeveer) 
9,8K verlatingen van de 19K sessies. 
Neem eens goed tijd voor deze gegevens, want er valt hier veel te 
ontdekken. Welke pagina’s zijn populair, en op welke pagina haken (in 
verhouding) de meeste mensen af? Hoeveel interacties voeren mensen 
uit? Het is mogelijk om in te zoomen op een bepaalde pagina of op een 
doelgroep afkomstig uit één bepaald land. Ook kunt u bovenaan met de 
knop ‘+ Segment toevoegen’ meer inzichten krijgen over bezoekers die 
een specifieke actie hebben uitgevoerd. Bijvoorbeeld: welke weg leg-
gen mensen af die uiteindelijk iets kopen?

 Als laatste is het relevant om te bekijken of de website wel responsief 

genoeg is. Dat betekent dat het geschikt is voor verschillende ap-
paraten, dus voor desktop, mobiel en tablet. Tegenwoordig bezoeken 
steeds meer mensen het internet via mobiele apparaten, dus als dit 
niet lekker loopt is er ook grote kans dat veel bezoekers afhaken op de 
eerste pagina.
Onder het kopje ‘Doelgroep’ staat het onderdeel ‘Mobiel’. Bij het over-
zicht staat een mooie tabel met een verdeling tussen dekstop, mobile en 
tablet. Ook hier is een bouncepercentage te vinden. Wees niet te streng 
(meestal is de bounce van mobile en tablet iets hoger dan die van desk-
top), maar het is wel goed om dit getal serieus te nemen. 

Gebruik de genoemde tools ook om te controleren of de homepage na 
herindeling goed werkt. Blijf ermee experimenteren en maak persona’s 
van de doelgroepen die de webshop ontvangt (en die u wilt ontvangen).
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In het kort
We hebben nu onderzoek gedaan 
naar het probleem en zijn erach-
ter gekomen dat de oorzaak een 
te hoge bounce rate is. Dit kan 
op verschillende manieren schade 
toebrengen aan een webshop. Om 
dit aan te pakken gaan we aan de 
slag met het de responsiviteit en 
het design van de homepage: we 
maken gebruik van behavioural 
design om te voldoen aan de ver-
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2. Oplossing: een ijzersterke 
homepage
De homepage van elke website is bepalend voor de algemene indruk 
bij de doelgroep. De bezoeker moet in één oogopslag kunnen zien 
wat de webshop aanbiedt en wat ze er kunnen vinden. Niet alleen de 
juiste plaatjes zijn belangrijk, ook de samenstelling van fonts/kleuren/
call-to-actions en verhoudingen tussen tekst/beeld hebben invloed op 
de onderbewuste waardering van de klant over de website. Iets om over 
na te denken, zodat de doelgroep dat juist niet hoeft te doen bij het 
bezoeken van de webshop.

2.1. Behavioural design: wat is het?
Behavioural design is een techniek waarbij wordt ingespeeld op het on-
derbewustzijn van anderen. Meestal heeft dit als doel om de doelgroep 
over te halen tot een bepaalde actie. Het is belangrijk om te onthouden 
dat dit niet gebeurt onder dwang, maar door gebruik te maken van de 
aangeleerde gedragspatronen van een persoon om een bepaalde actie 
uit te lokken.
Behavioural designers gebruiken hierbij het CAR-model. Dit staat voor 
Cue (instructie) -> Action (actie) -> Reward (beloning). De gebruiker 
neemt bepaalde instructies waar die dankzij aangeleerd gedrag leiden 
tot het uitvoeren van een actie om een beloning te ontvangen. Er zijn 
drie typen beloningen waar de doelgroep onbewust op uit kan zijn:

1. Beloningen van de Zelf (verlangen naar bekwaamheid en zelf-
standigheid)
2. Beloningen van de Jacht (verlangen naar overwinning)
3. Beloningen van de Stam (verlangen erbij te horen). 

Het is goed om te weten dat deze beloning direct van toepassing moet 
zijn op de gebruiker. Wanneer de gebruiker weet dat de beloning pas 
na een bepaalde tijd ingaat (bijvoorbeeld wanneer een student voor een 
toets leert (actie) om een goed cijfer te halen (beloning)), dan is er geen 
sprake van behavioural design en is het minder effectief. Die student zou 
namelijk het leren waarschijnlijk verafschuwen en zoveel mogelijk uitstel-
len. Het doel van behavioural design is juist het vermijden van denken 
via het rationele brein.

Beïnvloedingsprincipes van Cialdini
Dit zijn 6 beroemde punten die binnen behavioural design heel goed 
van toepassing zijn. In 1984 schreef hij ze en nog steeds zijn ze relevant. 
In augustus 2016 schreef hij er zelfs een boek over. Het gaat om de vol-
gende principes:

1. Sociale bewijskracht: wat vinden anderen van het merk?
2. Autoriteit: hoe is de expertise van het merk?
3. Schaarste: is het product/dienst zeldzaam of exclusief?
4. Consistentie en commitment: ben ik up-to-date?
5. Sympathie: voel ik me verbonden met het merk?
6. Wederkerigheid: wil ik iets terugdoen voor het merk?

We gebruiken deze principes in paragraaf 2.2 bij het ontwerpen van de 
homepage.
Toepassingen
Behavioural design heeft een heleboel toepassingen. Niet alleen het 
ontwerpen van klantgedrag, ook het ontwerpen van financieel-, ge-
meenschaps- en stemgedrag kan een doel zijn. Politici maken bijvoor-
beeld heel deskundig gebruik van behavioural design om hun uitspraken 
tijdens debatten meer impact te geven. Wilders snijdt niet voor niets 
heftige en emotionele gebeurtenissen aan bij zijn anti-Islamitische plei-
dooien: hij zorgt er hiermee voor dat luisteraars of kijkers automatisch de 
twee onderwerpen met elkaar gaan verbinden.
Voor het uiterlijk van websites, magazines, folders of reclames werkt dat 
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niet anders. Door gebruik te maken van bepaalde triggers associëren 
gebruikers het product of dienst met iets dat goed, leuk, belonend of 
prettig is. Ook kunnen zij dus overgehaald worden om iets te doen, 
bijvoorbeeld om op een afbeelding te klikken of om iets te delen op 
sociale media. Dit zorgt dan uiteraard ook weer voor brand awareness 
(hoeveel mensen weten van het bestaan van jouw bedrijf?) en, als je het 
goed doet, voor merkwaardering.

In de afbeelding hierboven is een reclamespotje van Heineken te zien. 
Dankzij de associatie met de stoere James Bond uit de film Skyfall heeft 
het biermerk grote aandacht gekregen. Ook door hier en daar een biert-
je in de film te plaatsen (product placement) met een duidelijk logo erop 
is de kijker geneigd dit biertje meer te waarderen (‘want James Bond 
drinkt het ook’).

2.2. Het ontwerpen van een homepage
Nu gaan we onze kennis over behavioural design in een mooie start-
pagina gieten. Hiermee zorgen we ervoor dat het doel van de website 
duidelijk is, dat gebruikers goed kunnen vinden wat ze zoeken, dat geb-
ruikers weten wat voor content ze kunnen verwachten en dat ze interac-
teren met de visuals.

De basis
Het begint allemaal met een mooie opzet. Bovenaan de homepage 
(onder de merknaam natuurlijk) bevindt zich altijd een navigatiemenu, 
waar gebruikers op terug kunnen vallen wanneer zij iets zoeken. Het lijkt 
aantrekkelijk om dit menu te verplaatsen voor wat ‘opfrissing’, maar dit 
werkt averechts: juist omdat alle websites zo zijn ingericht, zitten veel 
onderdelen vast in het verwachtingspatroon van de gebruiker waardoor 
zij zonder na te denken makkelijk hun weg kunnen vinden. Wanneer er 
iets verandert zorgt dit voor verwarring en frustratie. Niet doen!
Houd het menu dus (links) bovenaan met duidelijke koppen. Zet hier in 
de buurt ook een zoekfunctie. Het duidelijkst kan dit met een witte balk 
en een icoontje van een vergrootglas erop, zoals op het voorbeeld van 
H&M hieronder.
Onder het menu bevindt zich altijd een hero image. Dat is de hoof-
dafbeelding van de homepage, die meestal in de volledige breedte 
reikt en in de hoogte de helft van het scherm bedekt. Dit blok kan ook 
verdeelt zijn onder meerdere afbeeldingen. Let er in elk geval op dat u 
geen gebruik maakt van een carrousel (afbeeldingen die elkaar afwis-
selen): uit onderzoek is gebleken dat dit zorgt voor te veel onrust en te 
weinig interactie. 
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Onder deze hoofdindeling kunt u vrijuit bepalen wat er te zien is op de 
homepage. Waarschijnlijk wilt u hier productfoto’s plaatsen, reviews, 
informatie over het bedrijf of iets anders. Om hieruit een keuze te maken 
en te bepalen welke afbeeldingen het beste zijn voor op de homepage, 
gaan we eerst kijken welke soorten bezoekers er zijn.

Soorten bezoekers
Het design van een homepage moet worden afgestemd op het soort 
bezoeker dat de website aantrekt. Deze acquisitie heeft alles te maken 
met SEO en SEA. Uiteraard is al onderzocht of deze doelgroep wel de 
juiste is voor de website. Zo nee, dan moet er hier eerst iets aan gedaan 
worden voordat er veranderingen plaatsvinden aan de homepage. 

We maken even onderscheid tussen vier soorten bezoekers. De com-
petitieve bezoeker beslist graag snel maar juist. Hij of zij bezoekt in korte 
tijd veel verschillende soorten websites om de beste keuze te kunnen 
maken. Deze bezoeker verwacht op de homepage voldoende feiten en 
cijfers te zien om een conclusie te kunnen trekken van het product, maar 
het mogen er niet teveel zijn. Als u denkt dat u veel van deze bezoekers 
heeft (al helemaal wanneer u een uitgelicht item aanbiedt dat veel 
andere webshops ook aanbieden), dan is het een goed idee om eens 
kort te vermelden waarom uw bedrijf de beste keuze is. De competiti-
eve bezoeker laat zich bij gelijkspel tussen twee webshops ook nog wel 
eens overhalen door brand awareness (sociale media), dus bij een sterke 
socialmedia-strategie heeft u een streepje voor.
Daarnaast hebben we de methodische bezoeker: ook deze bezoeker 
kijkt naar feiten en cijfers, maar doet dit langzaam en zorgvuldig. De 
methodische bezoeker is op zoek naar meer bewijs dan de competitieve 
bezoeker. Denk hierbij aan reviews, influencers, details, vergelijkingen 
etc. Zorg ervoor dat alles op de homepage klopt (geen leugens of fake 
reviews) en dat er genoeg te zien en vergelijken is.
Als derde is er de spontane bezoeker. Deze bezoeker laat zich leiden 
door gevoel bij het maken van een vlugge beslissing. Vertrouwen van 
de website (kloppende voorwaarden) en andere bezoekers (reviews) zij 
belangrijk, evenals aantrekkelijke aanbiedingen en bekende logo’s. 
Dan hebben we als laatste de humanistische bezoeker. Deze bezoeker 
maakt ook gebruik van zijn of haar gevoel, maar neemt hier rustig de 
tijd voor. Wie is de eigenaar van het bedrijf? Wat is de missie, visie en 
USP (Unique Selling Point)? Een goede Over Ons-pagina is voor deze 
bezoeker erg waardevol, maar op de homepage is het ook al mogelijk 

om een gezicht of uitspraak te tonen die bij het bedrijf past.

Natuurlijk overlappen deze doelgroepen elkaar vaak. Het is echter af te 
raden om álle doelgroepen tegelijkertijd te proberen aan te spreken. 
Dit maakt de homepage chaotisch en onaantrekkelijk. Less is more, dus 
bepaal welke doelgroep voor de webshop het relevantst en belangrijkst 
is en baseer hier de content op. 

Toepassing van de beïnvloedingsprincipes van Cialdini
1. Sociale bewijskracht
U wilt laten zien dat andere kopers tevreden zijn met hun keuze voor 
deze webshop. Een mogelijkheid is om direct reviews te presenteren 
op de homepage. Zorg er hierbij wel voor dat deze realistisch zijn: te 
enthousiaste reviews zorgen voor verlies van vertrouwen. Gebruik er dan 
meteen ook meerdere, want één bericht zegt niet zoveel.
Ook kunt u ervoor kiezen de algemene waardering door een derde partij 
als TrustPilot te laten beoordelen en dit te presenteren op de homepage. 
Onbewust vertrouwen mensen dit beter dan wanneer het bedrijf dit zelf 
roept. Het is dan wel belangrijk dat de waarderingsscore goed is, anders 
jaagt het juist mensen weg.
Een andere hele goede optie is gebruik maken van influencers of foto’s 
van andere klanten zoals in het voorbeeld hieronder (AboutYou). Ook al 
zijn de dames op de foto niet bekend voor iedereen, toch heeft de doel-
groep het idee dat zij hun keuze ergens op baseren.
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2. Autoriteit
U weet veel van uw product af en wilt dit graag laten zien. Dit kan onder 
andere door bij afbeeldingen interessante beschrijvingen te zetten. 
Baseert u uw collectie op trends? Plaats een (mooie!) foto van een model 
met een outfit aan met bijvoorbeeld de header ‘De kleur van dit seizoen: 
okergeel’. De gebruiker krijgt hierdoor het gevoel te kunnen vertrouwen 
in de beoordeling van het merk. Ook koppen met kwalitatieve samen-
stellingen van producten en vermelding van het aantal jaren bestaan van 
de webshop scheppen een gevoel van expertise. 

3. Schaarste
Iedereen weet dat klanten hebberig worden van goede aanbiedingen. 
Dit komt niet eens door de afprijzing, want het zou niet meer werken als 
dit het hele jaar door zou zijn. Het feit dat de aanbieding tijdelijk is, of 
dat een product slechts in een kleine voorraad beschikbaar is, maakt dat 
iedereen het wil hebben. Hoe creëren we dat effect?
Natuurlijk: plaats aanbiedingen op de homepage. Hoe beter de aan-
bieding, hoe belangrijker de plek van de visual moet zijn. Is het (bijna) 
Black Friday? Zorg er dan voor dat de hero image een grote pakkende 
kop bevat. Kort maar krachtig: de klant moet meteen kunnen zien dat er 
op deze webshop goede deals te vinden zijn. Zie het voorbeeld hi-
eronder.

4. Consistentie en commitment
Dit principe is moeilijker uit te voeren met een homepage, omdat het 
voornamelijk gaat over klantretentie. Toch zijn er nog een aantal ding-
en mogelijk. Ten eerste is het belangrijk dat de stijl (van de content) op 
sociale kanalen ook op de homepage terugkomen. Heeft u een logo 
met rood en blauw, ontwikkel hiermee dan templates voor bijvoorbeeld 
YouTube thumbnails, Instagramposts én afbeeldingen op de webshop. 
Hetzelfde geldt voor het gebruik van bepaalde slagzinnen of afbeelding-
en.

5. Empathie
Een webshop moet niet overkomen als een ongeïnteresseerde, on-
menselijke geldfabriek. Om gebruikers warm te maken voor een merk 
is het goed om persoonlijke informatie te vermelden op de website. Dit 
kan heel aanwezig zijn, bijvoorbeeld met een paar foto’s van medewerk-
ers met beschrijvingen op de homepage. Of houd het klein met enkel 
een vermelding dat u (bijvoorbeeld) ook een fysieke winkel heeft dat al 
tien jaar bestaat. Maak het menselijk en tastbaar.

6. Wederkerigheid
De beste manier om mensen een goed gevoel te geven en een beetje 
een band met hen te scheppen is door hen tegemoet te komen. Geef ze 
bijvoorbeeld bij binnenkomst meteen een coupon met 10% korting, heet 
ze welkom of doe iets anders attents. Grote kans dat u er meteen voor 
zorgt dat het merk meer bekendheid krijgt dankzij mond-tot-mondrec-
lame.
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Visuals
Waarschijnlijk voor de hand liggend, maar let er op dat alle afbeeldingen 
van goede kwaliteit zijn en dat kleurgebruik een achterliggende reden 
heeft. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kleuren invloed hebben op 
het gedrag en verwerken van informatie van mensen. Dit zijn de uitgang-
spunten:
- Geel: geluk, plezier
- Groen: natuur, gezondheid en jeugd
- Blauw: kalmte, vertrouwelijkheid, rustgevendheid
- Rood: kracht, gevaar en warmte.
- Zwart en wit: professionaliteit en kracht + neutraal en even-
wichtig.

Daarnaast is een belangrijke tip: plaats call-to-actions op de homepage. 
Knoppen, afbeeldingen, zoekfuncties, categorieën, acties etc!

In het kort
Afhankelijk van de doelgroep is 
de homepage op veel verschil-
lende manieren in te richten.
Er zijn nog veel meer aspecten 
aan een homepage, zoals het 
benoemen van voorwaarden, 
de lettergrootte etc. Waar ik 
op in ben gegaan is slechts het 
‘beïnvloedings’gedeelte van 
een homepage. Vergeet dus 
niet nog onmisbare punten 
op de homepage te plaatsen.
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3. Conclusie

Het ontwerp van de startpagina of homepage van een webshop 
is niet zomaar iets wat je even in elkaar flanst. Elke keuze moet 
onderbouwd zijn, want de homepage maakt of breekt de rest van 
de website. Als een hoge bounce rate de reden is van een slechte 
conversie op een webshop, is het een goed idee te onderzoeken 
welke doelgroep moet worden aangetrokken en hoe die wordt 
uitgenodigd om door te klikken op de webshop. Dankzij kennis 
van behavioural design kunnen we een keuze maken tussen ver-
schillende soorten ontwerpen en triggers. Het voornaamste doel is 
om het onderbewuste gedragspatroon van een persoon wakker te 
maken en de doelgroep op vriendelijke wijze over te halen actie te 
ondernemen.

4. Over de auteur
Lees meer over mij op MICWatching.nl op

 https://micwatching.nl/2019/09/10/sara-mannaert/.

Ook ben ik bereikbaar op de volgende kanalen:

Facebook: https://www.facebook.com/sara.mannaert

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sara-mannaert-2a7242175/

Mail: s.mannaert97@gmail.com
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