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Kies voor een 
gebruiksvriendelijk CMS

Een van de grootste voordelen van een CMS is dat u de inhoud 

als platte tekst en zonder lay-out kan invoeren, de CSS code van 

de website zorgt ervoor dat de ingevoerde tekst en afbeeldingen 

in een mooi lay-out weergegeven worden.

Zorg dat je snel & gemakkelijk je website kan aanpassen en 

pagina’s en blogposts kan toevoegen.

2Maak een aantrekkelijk en 
overzichtelijk DESIGN

Zorg voor een logische navigatie

Maak een gebruiksvriendelijke 
website voor je doelgroep

We zoeken graag online en willen snel vinden wat we zoeken. 

Een mooi ontwerp is altijd leuk, zorg ervoor dat je ontwerp 

duidelijk is voor jouw doelgroep en jouw boodschap duidelijk 

weergeeft.

Bepaal een strategie samen met je webdesigner.  

Bepaal je doelgroep en beschrijf wat je met je site wenst te bereiken.

Je maakt een website om je klanten & potentiële klanten te 

informeren. Zorg ervoor dat je site voldoet aan de noden van 

je klanten en niet aan die van jezelf. 4
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Zorg voor een doeltreffende 
opbouw en elementen
Zorg dat je website doeltreffend en efficiënt in elkaar zit. 

Verwijder onnodige onderdelen die de aandacht van je 

bezoekers afleiden. Zorg dat de bezoekers van je site snel hun 

doel bereiken en niet te veel hoeven door te klikken.

6Denk aan de bezoekers via 
mobiele toestellen

Voorzie Call to Action (CtA)

Kies voor een betrouwbare 
& performante webhosting

Een goed design past zich aan de schermgrootte van de bezoeker. 

Dit niet alleen voor een gebruiksvriendelijke surfervaring, maar ook 

belangrijk voor je positie in Google zoekresultaten.

Vertel je klanten, met goede & logisch opgebouwde 

webteksten, hoe jouw dienst, product of merk een oplossing 

biedt voor hun probleem en vraag hen om een actie te 

ondernemen, dit meestal met een duidelijke knop.

Om snelheid en veiligheid te garanderen en ervoor te zorgen 

dat uw website altijd bereikbaar en online is, wordt uw hosting 

opgeslagen bij een hostingbedrijf. Kies voor een betrouwbare 

hostingpartner. 8
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Beveilig jouw website met 
een SSL-certificaat
SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen jouw website en de 

bezoeker. Als je website begint met “https” wilt het zeggen dat 

die over een SSL-certificaat beschikt.

Door deze beveiliging krijgt je website een slotje en opvallende, 

groene adresbalk in de browser. Dat schept vertrouwen en 

resulteert in 15% meer verkoop op je webshop!

SSL-certificaat helpt je beter scoren in Google.

10
Update regelmatig jouw 
website met nieuwe content
Post reglematig nieuwe informatie over je product, diensten 

of merk. 

Deel gratis nuttige tips en advies met je (potentiele) klanten in 

functie van je vakgebied. Zo groei je tot een expert in je sector 

en win je meer vertrouwen en sympathie.

Bovendien geeft Google meer aandacht aan de websites met 

actuele informatie en krijg je een hogere score.
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Lees meer over SEO op onze 
website en contacteer ons 

voor meer informatie.

www.fusiondotweb.be/seo

Zoekmachine optimalisatie ( Search Engine Optimization 
of SEO) zorgt ervoor dat jouw website bovenaan de lijst 
prijkt op Google. Met een enorme visibiliteit en hoge 
bezoekersaantallen als gevolg. 

Een karrevracht potentiële klanten kloppen bij je aan en zo 
ga jij - en niet je concurrent - met het prijzengeld lopen.

SEO
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Inderdaad! Als u deze whitepaper aandachtig gelezen hebt én u staat open 
voor groei en vooruitgang? Dan zit u nu waarschijnlijk met een aantal 
vragen. Hoe moet ik dit implementeren? Wat zijn de kosten-baten? Is dit 
wel allemaal haalbaar?

Wij van Fusion.web beschikken over technische expertise.  Daarom spreken 
wij graag met u af om na te gaan welke uw belangrijkste doelstellingen zijn 
en hoe we u hierin kunnen ondersteunen.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Allemaal goed 
en wel, maar…

Bart Dedecker

+32 477 76 48 35

bart@fusiondotweb.be

Pejman Foroudi

+32 479 83 30 84

pejman@fusiondotweb.be

Contacteer Bart of Pejman voor meer tips en advies


