
   Checklist

Als je deze 7 vragen niet 
stelt is je (nieuwe) website 
waardeloos!

Jij wil natuurlijk dat jouw (nieuwe) website eruit springt! Precies 
dat zegt wat jouw klanten willen horen en wat jij ze wil vertellen. 
Misschien wil je zelfs wel een marktleider worden en draagt jouw 
website daar een steentje aan bij. 

Hoe je zo’n website maakt? Door in je bedrijf te duiken! Terug naar 
de essentie van jouw onderneming. Met deze 7 onmisbare vragen 
geef jij antwoord op wat jouw (nieuwe) website écht nodig heeft! 
En zo leer je ook je bedrijf weer ultiem kennen. Dubbele winst dus! 
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Waarom doe je wat je doet?

Straalt jouw merk het juiste uit?

Hiermee kom je tot de kern van jouw bedrijf. Wij noemen dit het 
marketinggoud. Wat maakt jou uniek en waarom koopt de klant 
bij jou en niet bij je concurrent? Waarom doe je wat je doet? Hoe 
doe je dat? En uiteindelijk waarmee doe je dat? Dat lijken hele 
simpele vragen, maar probeer ze maar eens te beantwoorden. 
Keer je bedrijf binnenstebuiten en kom tot jullie essentie!

Jouw marketinggoud staat. Next question: Krijgt een potentiële 
klant in 0,4 seconden de juiste indruk van je merk? Design van je 
huisstijl en website is hierbij “key”. Om dit te bereiken moeten je 
natuurlijk wel weten waar je merk voor staat. Wat wil je bijdragen 
aan deze wereld en welke indruk laat je achter? Een écht goed 
merk verbind mensen en vertegenwoordigd waardes.  Het design 
van je website is gebaseerd op jouw: 

  Merkidentiteit 
  Doelgroep
  Waardepropositie
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Verover je met jullie verhaal en uitingen de harten van jouw 
klanten? Werk je vanuit een concept of schieten jullie maar 
wat losse flodders in de hoop dat dit wat raakt? 

Schrijf jij jouw teksten richting de klant of op basis van wat jij wil 
vertellen? En speel je hier ook in op hun behoeftes en pijnpunten? 
Check dat eens even goed en hou daarbij in je achterhoofd: 
klant is koning! Schrijf webteksten die de klant wil lezen.

Verover jij de harten van jouw 
klanten?
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4 Wat is jouw stip op de horizon?

Jouw bedrijf loopt hopelijk als een trein of is opzoek naar groei. Tof! 
Maar hoe zorg jij dat je jouw bedrijfsdoelstellingen behaalt? Heb 
je deze uberhaupt staan? Een stip op de horizon is essentieel voor 
jezelf, maar ook jouw werknemers. Zo weten jullie allemaal waar je 
naartoe werkt.

Kleine tip: kijk eens naar wat er moet gebeuren, wanneer en
binnen welk budget. 
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Werkt jouw online marketing 
als een doelpuntenmachine?

Haal jij jouw klanten binnen met killer online marketing? Scoor jij 
met jouw activatiefase dikke punten en daarmee meer omzet? 
Of heb je het idee dat je geld pompt in een bodemloze put? 

Met welke online marketing trucjes kun jij jouw klant binnenhalen? 
Moet er een weggever gedownload kunnen worden? (Zoals deze 
7 vragen!) Is er een behoefte aan een sterke landingspagina voor 
je adwords campagne? En ben je eigenlijk wel goed vindbaar 
op Google? 

Ben jij een digital leader in jullie 
branche?

Is jouw website up-to-date en bestelproces overzichtelijk en 
klantvriendelijk? 

Zijn er hier stappen die jullie kunnen zetten? Denk eens 
na over de stappen die een klant zet op jouw website. 
Welke processen moeten er hier plaatsvinden, kunnen 
klantvriendelijker of moeten echt geautomatiseerd worden? 
Doel? Minder werk voor jou en meer kennis over je klant.

Past jouw content en (huis)stijl nog wel 
bij jouw bedrijf?

Stel dat jouw website nu zou staan, vraag dan het volgende: 
Weet ik de vertaalslag te maken naar ijzersterke content, 
doelgerichte webteksten en geeft jouw huisstijl een goed beeld 
van je onderneming op jouw website?  

Het is van groot belang om altijd goed zichtbaar te zijn met 
een mega-sterk verhaal in beeld en tekst. Zo trigger je mensen 
om verder te kijken. En lukt je dat? Dan ben je binnen - kassa!5
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Je bent al lekker op weg.

Keep going!
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StandOut heeft in 10 jaar tijd al ruim 300 websites gebouwd, strategieën ontwikkeld, 

applicaties tot leven gebracht en online marketingtrajecten tot grote successen laten 

draaien. Wij hebben de expertise in huis om je van begin tot eind te helpen, van idee 

tot aan realisatie - en alles daartussenin. Samen brengen we in kaart hoe we jouw 

doelen gaan behalen. Hoe we zorgen dat jouw bedrijf gaat groeien? Door in gesprek 

te gaan, vol in jouw kern te duiken en te ontdekken wie jullie zijn voor jezelf en voor 

de klant. Wij worden jouw partner and are in it for the long run!

Samen maken wij jouw 
bedrijf nog succesvoller!

/ Wil jij met jouw bedrijf groeien 
door middel van een nieuwe 
website? Of ben je door deze 
vragen opzoek naar een sterk 
plan of nieuw design?

Jij bent de basis!

www.standout.nl/strategiegesprek/
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