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In 10 stappen naar je eigen webshop  - inleiding 
 

 

 

en eigen bedrijf is de droom van veel mensen. Een eigen webshop, een online 
advies dienst of met affiliate marketing makkelijk geld verdienen. Het lijkt 
allemaal heel eenvoudig om met behulp van internet vanuit je luie stoel een 

eigen bedrijf op te starten. Maar er komt nogal wat bij kijken. Deze gids gaat je daarbij 
helpen. Niet alleen moet je een goed idee hebben, maar ook moet je over de juiste 
inzet beschikken om een webshop te kunnen lanceren. Daarbij heb je software nodig. 
Ten eerste om een mooie webshop te maken, ten tweede om het betalingsverkeer 
te regelen en ten derde om je administratie op orde te houden. Heb je alles in huis, 
dan kun je van start. Houdt daarbij vooral voor ogen wie je klanten zijn en hoe jij in kan 
spelen op hun behoeften.  

Bij het inrichten van je website moet je er dus niet vanuit gaan wat jij mooi of belangrijk 
vindt, maar je klanten. Je website is meer dan alleen je visite kaartje, het is ook een 
manier om kennis en ervaring te etaleren en een vertrouwensband met je klanten te 
krijgen. Last but not least moet je je webshop zichtbaar èn vindbaar maken op het 
internet. Want je webshop kan nog zo mooi zijn, zonder bezoekers geen omzet. 
Welke tools je daarvoor moet gebruiken vind je ook terug in deze gids. Voor het 
gemak bestaat deze uit twee delen. In het eerste deel staan de 10 stappen. In het 
tweede deel komen veel gestelde vragen aan bod die te maken hebben met het 
beginnen van een eigen webwinkel. 

 

 

 

 

 

 

 

E 



 

 

 

In 10 stappen naar je eigen webshop 

5 

 

Deel 1 stappenplan 
 

 

 

Wie een webshop wil beginnen heeft de neiging zich meteen te storten op het 
inrichten van de website. Maar een webshop begint natuurlijk met een goed idee 
waarvan je hoopt dat het ook levensvatbaar is. Tegenwoordig kun je met bijvoorbeeld 
Wordpress gratis (of voor weinig) prachtige websites én webwinkels maken, maar 
waar begin je en bovenal, waar eindig je. Want het is natuurlijk geweldig om je 
website op te tuigen met allerlei prachtige foto’s en andere toeters en bellen, maar 
alles wat je online niet nodig hebt is ballast. En aangezien je wilt dat je website snel is 
en snel blijft, moet je daar van af het begin af aan rekening me houden. Dus ga eerst 
eens rustig zitten en bedenk wat je wilt en vervolgens wat je nodig hebt aan 
functionaliteit. Verderop in dit E-book lees je daar mee over. Maar we beginnen bij het 
begin: wat bied je aan op het web en hoe ga je jezelf in de markt zetten? 

 

Stap 1: Wat moet je in huis hebben? 
Een webshop begint altijd met een idee of een product waarmee je geld denkt te 
kunnen verdienen. Ga bij je zelf na hoe serieus je bent en hoeveel tijd je erin wilt en 
kunt investeren. Doe marktonderzoek en kijk hoe het met de concurrentie zit. Bedenk 
ook of er voldoende marge is, zodat je winst kunt maken, niet alleen op de korte 
termijn, maar ook de lange termijn.  
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In Nederland heb je te maken met allerlei regeltjes zodra er geld bij komt kijken. Want 
hoewel het heel aanlokkelijk lijkt de webwinkel als een extraatje te beschouwen, 
moet je niet vergeten dat je deze inkomsten ook bij de Belastingdienst moet opgeven. 
Zolang je je webwinkel als hobby beschouwt en de omzet niet meer is dan €6000 
per jaar doet de belastingdienst niet zo moeilijk, daarboven moet je gaan voldoen aan 
allerlei administratieve verplichtingen. Wie van de inkomsten van de webshop wil 
gaan leven is al snel een ondernemer of ZZP-er. Het grote verschil tussen die twee is 
dat er minder belastingvoordeel is voor de ZZP-er dan voor de ondernemer.  Je moet 
je inkomsten altijd opgeven bij de belasting, ook wanneer het slechts een bijbaantje 
is. 

 

Stap 2: Wat moet je weten? 
Bij de Kamer van Koophandel vindt 
je veel nuttige informatie. Wanneer je 
plannen hebt voor een eigen bedrijf, 
is daarom de volgende stap de 
Kamer van Koophandel. Daar vind je 
allerlei nuttige informatie over het 
ondernemerschap. In principe moet 
je je altijd inschrijven wanneer je 
“goederen of diensten levert met de 
bedoeling om winst te maken”. 
Inschrijven bij de Kamer van 
koophandel kost een paar tientjes. Nu 
kun je natuurlijk ook een webwinkel beginnen als hobby en eerst eens rustig kijken 
of jouw idee aanslaat. Eventuele verdiensten geef je op als extra inkomsten bij de 
inkomstenbelasting. In dat geval breng je natuurlijk geen BTW in rekening. Wanneer 
je inschrijft bij de KvK krijg je automatisch een BTW nummer en weet de 
Belastingdienst van het bestaan van jouw bedrijf af. Houd daar rekening mee. 

Levensvatbaarheid van je idee. Doe marktonderzoek en praat met anderen over je 
plannen. Dit geeft een indicatie over de levensvatbaarheid van je idee of product. Kijk 
ook kritisch naar jezelf, is dit wat je wil? Want voor jezelf beginnen is één ding, 
ondernemer worden en dus risico’s nemen, is een tweede. Vroeger was je verplicht 
een ondernemersplan op te stellen voor je een eigen zaak kon beginnen. Dit om te 
kijken of je voldoende aan alle ins en outs hebt gedacht. Ook bij het starten van een 
webshop is het handig om marktonderzoek te doen en een ondernemingsplan op te 
stellen. Zeker wanneer je aanvullende financiering nodig hebt. Eén van de 
belangrijkste dingen van je eigen zaak en dus ook je eigen webwinkel is continuïteit. 
Je wilt toch niet dat je je klanten straks “nee” moet verkopen, om wat voor reden dan 
ook?. 
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Kun je het alleen aan? Wellicht twijfel je of je voldoende kennis, tijd en geld hebt. Dat 
geeft niet, want hoewel je waarschijnlijk in eerste instantie een eenmanszaak zult 
hebben, betekent dat niet je er in je eentje voor staat. Wanneer je weet waar jouw 
sterke punten liggen en natuurlijk ook je zwakke punten, dan kun je op zoek gaan 
naar ondersteuning. Het is goed om als startende ondernemer of kleine zelfstandige 
of Zzp’er bijeenkomsten te bezoeken waar je andere starters tegenkomt. Dergelijke 
bijeenkomsten zijn meestal het begin van talrijke vruchtbare samenwerkingsvormen, 
wellicht met gesloten portemonnee. Denk aan webdesign, fotografie, marketing, 
administratie en wellicht software en ICT.  

 

Stap 3: Schrijf je in bij kamer van Koophandel 
Inschrijven bij de Kamer van Koophandel is een vereiste wanneer je serieus aan de 
slag gaat met je webshop en je geld vraagt voor je producten of diensten. Het geeft 
toekomstige klanten ook een veilig gevoel dat je een bonafide onderneming bent. 
Jouw aanmelding wordt ook gelijk door gesluisd naar de belastingdienst. Je krijgt dan 
automatisch een BTW nummer en je bent verplicht een goede, degelijke 
administratie te voeren. Dat betekent onder meer dat je facturen doorlopend 
genummerd en dat je op facturen je KvK nummer en BTW nummer vermeld. Voor je 
administratie is het handig een aparte zakelijke rekening te openen zodat je gelijk al 
je inkomsten en uitgaven op één rekening hebt staan. 

 

Stap 4 Zorg voor een goede administratie 
Omdat je waarschijnlijk spullen gaat inkopen en verkopen zul je een deugdelijke 
administratie bij moeten houden. Niet alleen omdat de Belastingdienst dat van je eist, 
maar ook omdat dat prettig is voor jezelf. Met een administratiesysteem houd je 
overzicht in je inkomsten en uitgaven, weet je wat je aan BTW moet afdragen en heb 
je de jaarlijkse belasting aangifte zo rond. 
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Stap 5 Webdesign en webshop  
Ben je eenmaal er echt van 
overtuigd dat jouw webwinkel 
levensvatbaar is, dan wordt 
het tijd om te gaan kijken naar 
het inrichten van de online 
webshop en wat je daarvoor 
nodig hebt. Het is handig 
wanneer je nu beschikt over 
een huisstijl en een logo, 
zodat je webshop in jouw stijl 
wordt ingericht. Dat kun je 
misschien zelf, maar je kunt 
het ook uit besteden. In het 
laatste geval moet je goed 
kunnen overbrengen wie jouw 
doelgroep is en wat je verkoopt en in welke stijl. Wanneer je er klaar voor bent, kun 
je beginnen. Je hebt in ieder geval een domeinnaam nodig, een “webhost” ofwel 
een plek waar jouw website bewaard wordt, Software om je webwinkel in te richten 
en eventueel aanvullend beeldmateriaal. 

◉  De domeinnaam is de naam van je online webshop. Bij de naamgeving moet 
je er rekening mee houden dat het handig wanneer de domeinnaam duidelijk 
is. Dit komt de vindbaarheid door de zoekmachines ten goede. Vermijd het 
gebruik van de underscore (_), om de één of andere duistere reden heeft de 
Google zoekmachine een hekel aan de underscore. 

◉  Webhosting zijn servers waarop jouw website gaat draaien. Het is handig om 
een betrouwbaar platform te kiezen en ook eentje waarbij je ruimte hebt on te 
groeien. Niets is vervelender dan websites die voortdurend “uit de lucht” zijn 
vanwege storing bij de webhost. Wissel binnen je netwerk ervaring hierover uit. 
Vaak beginnen mensen met het hosten bij de eigen internetprovider, maar dat 
is niet noodzakelijk. 

◉  Software heb je natuurlijk nodig om je website te bouwen. Heb je geen kaas 
gegeten van programmering dan kun je tegenwoordig kiezen uit verschillende 
lay-outs volgens het “drag en drop” principe, zodat je al snel iets hebt wat lijkt 
op een website. Vergis je echter niet. Wie een professionele website wil 
hebben die berekend  is op honderden, wie weet duizenden bezoekers, moet 
dat echt door een deskundige laten ontwerpen. Niets is vervelender als een 
webshop die “plat’ gaat op het moment dat het storm loopt. 
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◉  Fotografie is de kers op de slagroom. Met goede kwaliteitsfoto’s kun jezelf 
onderscheiden van de concurrent. Want zelfs als je dezelfde software en lay-
out gebruikt, dan kun je met foto’s het verschil maken. Je kunt er natuurlijk ook 
voor kiezen productfoto’s van de leverancier te gebruiken. Maar wanneer die 
niet voor handen zijn zul je zelf materiaal moeten maken of gebruik maken van 
stockfoto’s. Dit zijn foto’s die je tegen betaling mag gebruiken op je website. 

Soms zijn foto’s gratis. Wanneer je gebruik maakt van Wordpress sjablonen of 
thema’s kun je ook kiezen uit een groot aantal foto’s voor de opmaak van je website, 
dit is inbegrepen bij het gekozen thema. Vergeet niet dat teveel afbeeldingen je 
website onnodig zwaar en dus traag maken. Er zijn wel weer technische foefjes om 
dit om zeilen, maar dan heb je echt een programmeur of webdesigner nodig.  

Uiteraard kun je de fotografie ook uitbesteden. Net als het schrijven van teksten zijn 
er genoeg (semi-) professionele fotografen te vinden die jouw bedrijf én je complete 
voorraad op de foto willen zetten. 

 

Stap 6 Content management 
Da’s een duur woord voor het 
beheren en updaten van de website 
en heeft alles te maken met SEO en 
vindbaarheid van je website maar ook 
met de veiligheid van de je site. 
Wanneer je het ontwerp klaar hebt, 
moetje ervoor zorgen dat alle 
producten en diensten overzichtelijk 
in het systeem komen. Dat is vaak een 
behoorlijke klus. Er komt ook heel wat 
tekst bij kijken. Hiermee vertel je niet alleen je klanten wat je verkoopt, maar ook 
Google. Per slot van rekening kunnen zoekmachines geen plaatjes kijken, dus je zult 
moeten omschrijven wat er te zien is op jouw website. Wil jouw website hoog ranken 
op een zoekterm dan moet je de pagina’s optimaliseren. Idealiter heb je voordat je de 
website gaat vullen, uitgebreid zoekwoorden onderzoek gedaan. Dat wil zeggen 
gekeken naar de manier waarop mensen naar jouw product of dienst zoeken. Je kunt 
dan de pagina’s zo schrijven dat ze gevonden worden op specifieke zoektermen. Dit 
heet SEO en is een vak apart trouwens. Wanneer je nog geen expertise hier in hebt, 
is het handig om je hierin te laten bijstaan of adviseren. 
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Stap 7. Voorbereiden van versturen en betalen 
Wanneer jouw webwinkel gaat draaien, moet je natuurlijk nadenken over betaling en 
de verzending. Zolang je nog kleinschalig bezig bent kun je dat prima zelf doen. 
Bestelling komt binnen, betaling afwachten en dan pakket naar de post brengen. Je 
begrijpt dat dit al snel een hele klus wordt wanneer je dagelijks meerdere 
verzendingen moet verzorgen. Dan kun je kiezen uit verschillende opties. iDeal is de 
meest gebruikte online betaal methode. Maar online geld incasseren is voor jou als 
aanbieder niet gratis! Op zich niet zo vreemd want anderen zorgen ervoor dat jij je 
geld krijgt, en daarvoor moet betaald worden. Er zijn online verschillende 
betaalmethodes en payment providers. Elk systeem heeft zijn eigen regels en 
tarieven. Dus wanneer je een bepaalde betaal methode aanbiedt moet je hier in je 
prijsstelling mee rekening houden. 

 

Stap 8 Test je website en werkprocessen 
Voordat je daadwerkelijk online gaat, moet je de webshop uitgebreid testen. Ook de 
rest van de afwikkeling van de bestellingen moet vlotjes verlopen. Je moet ook een 
plan hebben voor als het storm loopt, heb je hulptroepen achter de hand om bij te 
springen? Zo nee hoe ga je dan om met calamiteiten? 

 

Stap 9 Promoot je website 

 

Nu je eigenlijk alles op orde hebt, is het wachten op de klanten. Maar die komen niet 
zomaar aanwaaien, je zult ze moeten lokken. Bij een “echte” winkel heb je ook een 
spectaculaire opening, dus verzin iets waarmee jouw webshop onder de aandacht 
komt. Producten verkopen nou eenmaal niet zichzelf en als startend bedrijf hoef je er 
ook niet op te rekenen dat je meteen op nummer 1 van de zoekmachines verschijnt, 
al heb je je domeinnaam nog zo slim gekozen. Eén van de belangrijkste criteria die 
de zoekmachine Google gebruikt is betrouwbaarheid en populariteit van een website 
en wanneer je net begint, scoor je daar natuurlijk niet op.  
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Daarom kun je als startende ondernemer met een klein budget je toevlucht nemen 
tot de volgende populaire on- en offline marketing methoden, voordat je je gaat 
storten op SEO (dit is optimalisatie van je website waardoor je beter gevonden wordt 
door Google). 

◉  Adverteren op het web. Je moet er dus op een andere manier voor zorgen dat 
je bezoekers krijgt. Een van de meest interessante opties is adverteren met 
Adwords. Jouw advertentie verschijnt boven de zoekresultaten, tenminste 
wanneer je de juiste zoektermen hebt opgegeven. Het leuke van Adwords is 
dat je betaalt per klik. Dus alleen wanneer mensen daadwerkelijk op je 
advertentie klikken en op jouw website terecht komen betaal je een bepaald 
bedrag. Het is een beetje ingewikkeld systeem waarbij je biedt op bepaalde 
zoektermen. De kunst is zoektermen te kiezen die niet te algemeen voorkomen 
anders is je budget er zo doorheen. Voordeel is wel dat je een maximum kan 
instellen zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan. 

◉  Persberichten versturen. Het klinkt een beetje ouderwets, maar niet 
geschoten is altijd mis. Wanneer je denkt dat jouw webwinkel nieuwswaarde 
heeft, maak er dan een mooi berichtje met foto van. 

◉  Benut Social Media. Facebook, Google +, Instagram, Pinterest en Twitter zijn 
enorm belangrijk om je website bekendheid te geven. Ook bij  Instagram 
(tegenwoordig van Facebook) en Twitter heb je mogelijkheden om te 
adverteren zodat bepaalde doelgroepen jouw foto’s & tweets zien. Je 
aanmelden bij Google + of Google mijn bedrijf is raadzaam, zodat jouw bedrijf 
gevonden wordt bij lokale zoekopdrachten. Laat andere mensen reviews 
schrijven en achterlaten op de verschillende platforms. Bedenk wedstrijden 
waarmee mensen jouw website moeten bezoeken om een antwoord  te 
vinden. Op Facebook kun je je eigen pagina maken en te communiceren met 
je likers. Je kunt bijvoorbeeld een(week) aanbieding plaatsen. 

◉  Verhoog de vindbaarheid van je website door geen mogelijkheid onbenut te 
laten door je website op te nemen in registers. Laat je link naar jouw website 
opnemen bij allerlei startpagina’s en natuurlijk ook naar de formele 
informatiepagina’s zoals Bedrijvengids.nl en telefoonboek.nl. Ook 
vergelijkingssites zoals Kieskeurig.nl en Beslist.nl zijn mooie platforms om je 
website te promoten. Uiteraard moet je hiervoor wel betalen en is daarom voor 
een startende ondernemer misschien minder interessant. 
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◉  Affiliate of e-mail marketing. Hierbij schakel je anderen in om jouw product te 
verkopen. In ruil hiervoor krijgen ze een vergoeding. Gebruik bijvoorbeeld 
populaire blogs om jouw producten aan de man of vrouw te brengen. Er zijn 
ook systemen waarmee je direct een groot aantal verkopers kunt bereiken, 
zoals Tradedoubler en Daisycon. 

◉  Link naar je website. Zorg dat je website op al je offline reclame uitingen 
duidelijk aanwezig is. Dus niet alleen op je visite kaartjes, maar ook op je 
postpapier, je facturen, folders, flyers en persberichten. Gebruik ook aparte 
accounts op social media of maak zelf een blog waarin je kunt linken naar je 
webshop. Bloggen is informatief voor je klanten en heeft ook een positieve 
uitwerking op de vindbaarheid van je website, want het blog verschaft jouw 
website tegelmatig nieuwe content (zie ook stap 10: SEO). 

◉  Nieuwsbrieven. Als het goed is kun je met je website eenvoudig 
emailadressen van bezoekers verzamelen. Bijvoorbeeld door korting aan te 
bieden op je producten wanneer mensen zich inschrijven. 

◉  Last but not least: marktplaats. Onderschat dit platform niet want het is de plek 
bij uitstek waar mensen op zoeken gaan naar goederen en diensten. Als bedrijf 
betaal je een bepaald bedrag voor je advertentie, maar de doelgroep bestrijkt 
heel Nederland (en daarbuiten). 

 

Stap 10 Hang de vlag uit! 
Wanneer je alles voor elkaar hebt, je website draait, je voorraad is klaar en je 
administratie is op orde, dan kun je je webshop openen. Uiteraard mag je zoveel 
toeters en bellen gebruiken als je wilt. Kijk nog even bij de promotie mogelijkheden 
wanneer je je afvraagt hoe je dat voor elkaar krijgt. Gebruik je eigen netwerk en dat 
van anderen, bedenk een leuke wedstrijd waarbij mensen je webshop moeten 
bezoeken en koppel er een leuke prijs aan! Vraag een lokale bekende medelander 
om je producten te testen etc. Begin je al een beetje te snappen hoe het werkt? Nee? 
Nog vragen? Kijk dan bij het volgende deel, daar hebben we een groot aantal vragen 
met antwoorden op een rijtje gezet. 
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Deel 2 
 

 

In het vorige deel heb je gezien wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van een 
eigen webshop. Ongetwijfeld zijn er bij jou onmiddellijk vragen gerezen. We zetten 
hier de meest gestelde vragen op een rij.   

 

Welke software heb ik nodig? 
Welke software het beste is om een webshop mee te beginnen, hangt af van de 
omvang en aard van je bedrijf. Als je een soort franchise nemer bent, kun je wellicht 
gebruik maken van reeds bestaande software van de winkel- of bedrijfsketen.  

◉  Kant en klare software 

MijnWinkel.nl is een online aanbieder waar je alleen een account aanmaakt en 
dan direct kunt beginnen, zonder programmeerkennis. Als startende 
ondernemer is het handig om te beginnen met een bestaande formule, de 
zogenaamde software onder licentie. Dit is een kant en klaar ontwerp voor een 
webwinkel en daarvoor betaal je huur. Vaak is dit een vast bedrag per maand. 
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Voordelen hiervan zijn dat je een programma hebt dat uitgebreid getest is en 
hoogstwaarschijnlijk foutloos draait, gebruiksvriendelijk is en er professioneel 
uit ziet. 

Dergelijke kant en klaar software heeft als enige nadeel dat je er weinig aan 
kan veranderen. Misschien de lettertypes, de afbeeldingen en de 
achtergrondkleur maar voor de rest ligt de lay-out tamelijk vast. Ook is het niet 
mogelijk speciale functionaliteit toe te voegen maar daar heb je als starter 
waarschijnlijk ook nog geen behoefte aan. 

◉  Open source software 

Dit is een programma met alle mogelijkheden voor een webwinkel. Je kunt het 
geheel naar eigen inzicht in richten. Het vereist daarom wel iets van creativiteit 
van jouw kant of van een webdesigner. Wordpress is daar een goed voorbeeld 
van. Samen met de plug in Woocommerce. Maar ook Magento en Weebly 
bieden frameworks aan waar binnen je eenvoudig, zonder al te veel 
programmeer kennis, een eigen webwinkel kunt maken. Vergis je echter niet 
in het werk. Een goed werkende website maken kost veel tijd. Je kunt dit ook 
uit besteden aan een ontwerper of programmeur. Zelfs hele grote bekende 
websites zijn soms gebouwd met deze software. Nadeel van opensource 
software is dat ze het doelwit lijken te zijn van hackers. En juist kleine, minder 
bezochte websites zijn vaak aantrekkelijk omdat deze minder onderhouden 
worden en een beveiligingslek dus minder snel zal opvallen. 
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Wat zijn de meest gebruikte programma’s? 
 

Voor het maken van een website had je voeger 
op zijn minst HTML kennis nodig. Tegenwoordig 
hoef je nauwelijks kennis te hebben van 
programmering of codering en toch kun je je 
eigen website maken. Alles waarmee je je 
website vult, noemen we “Content”, inhoud dus.  

◉  Wordpress. Het content management 
systeem van Wordpress is op dit moment 
één van de meest gebruikte platforms. De 
betrouwbaarheid en 
gebruiksvriendelijkheid heeft zich in de 
praktijk bewezen. Er zijn inmiddels 60 
miljoen websites gemaakt met 
Wordpress. Van kleine, hobbymatige 
websites tot grote professionele sites, bijvoorbeeld die van het Witte huis. Je 
kunt als startende ondernemer gebruik maken van gratis thema’s waarmee je 
zelf je website kunt maken. Omdat ook ontwerpers actief zijn met wordpress, 
komen er dagelijks nieuwe thema’s bij waarvoor je een kleine vergoeding 
betaalt. Momenteel zijn er over de 1500 professionele wordpress thema’s 
waaruit je kunt kiezen. Dat is fantastisch, maar ook weer lastig, want hoe weet 
je als startende webondernemer, welk thema de juiste functionaliteit biedt? 
Gelukkig kun je op het internet heel veel informatie vinden en is er ook zo iets 
als een top 15 van de beste wordpress thema’s. Op nummer 1 staat, niet 
verrassend eigenlijk Avada, een wordpress thema waarin Woocommerce al is 
geïntegreerd. Want woocommerce is de plugin die van je website een 
webwinkel maakt. 

◉  Woocommerce voor de startende ondernemer. Iedere hobby-ondernemer 
heeft er inmiddels in ieder geval over gehoord. Woocommerce. Hiermee kun 
je van je Wordpress website een echte professioneel ogende webwinkel 
maken. Het voordeel van Woocommerce is dat het heel eenvoudig werkt en 
het geen zwaar programma is. Je website wordt er dus niet trager van en je 
hostingskosten blijven laag. En ofschoon het de perfecte software is voor 
startende ondernemers, kunnen de meeste webwinkeliers er tot de lengte van 
de dagen mee uit de voeten.  

◉  Wie nog meer eisen heeft gaat voor Magento, een zwaarder pakket. 
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Hoe werkt Woocommerce 
 

 

Het gaat om een plug-in ofwel een soort programmaatje dat je aan een website kunt 
koppelen en waarmee je online je producten en diensten kunt verkopen. Die website 
moet liefst met Wordpress gemaakt zijn. Aan Woocommerce alleen heb je dus niets, 
je moet eerst een basis website hebben. Wanneer je jouw website wilt maken op een 
ander platform, dan doe je er goed aan om te kijken of deze ook Woocommerce 
ondersteunt. Weebly is zo een ander platform dat je ook kunt combineren met 
Woocommerce. 

Kun je Woocommerce naar eigen inzicht inrichten? 

Ja dat kan. Met deze plug-in kun je je webwinkel een persoonlijk tintje geven. Per slot 
van rekening wil je je wel kunnen onderscheiden van je concurrenten. 

Waarom zou je voor Woocommerce kiezen? 

 



 

 

 

In 10 stappen naar je eigen webshop 

17 

 

Er zijn natuurlijk nog tal van andere plugins beschikbaar waarmee je een Wordpress 
webwinkel kunt maken. Dus waarom zou je kiezen voor Woocommerce? Dit komt 
omdat deze plug-in continu verbeterd wordt. En voor Nederland is deze erg 
interessant vanwege de koppeling met betalingsmogelijkheden als Ideal. 

 

Wat biedt Woocommerce? 

◉  Basis is de productcatalogus welke je kunt onderverdelen in categorieën en 
subcategorieën  

◉  Attributen of producteigenschappen waarop je kunt filteren en prijzen kunt 
bepalen (bijvoorbeeld tonen van alle blauwe jurken of prijzen 
verhogen/verlagen van alle bruine schoenen met maat 44 en hoger) 

◉  Beperkt voorraadbeheer. Het systeem kan je een seintje geven wanneer 
dingen op dreigen te raken. Hiermee voorkom je dat dingen te koop zet die 
niet meer verkrijgbaar zijn 

◉  Zoekfunctie en Prijsfilter zodat gebruikers makkelijk kunnen zoeken èn 
vinden natuurlijk 

◉  Rapportages waarmee je bijvoorbeeld direct inzicht krijgt in je verkopen per 
dag of maand, totale omzet, of best verkopende product 

◉  Je kunt van alles verkopen met Woocommerce. Je kunt verschillende 
producttypen beneomen zodat je onderscheid kan maken tussen 
bijvoorbeeld downloads, virtuele of affiliate producten 

◉  Invoeren van verschillende verzendmethoden en tarieven 

◉  Het omvat standaard een aantal betaalmethoden die je kunt uitbreiden met 
plugins voor bijvoorbeeld Ideal. De volgorde kun je aanpassen met drag en 
drop. 

◉  Productbeoordeling waarmee gebruikers een review kunnen geven van een 
gekocht product. 
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Wanneer kan ik het beste Magento gebruiken? 
 

 

Magento bestaat al langer dan woocommerce en biedt meer functionaliteiten, maar 
is ook veel complexer dan Woocommerce. In 2012 draaide 26% van de webshops op 
deze software. Het wordt beschouwd als het meest optimale e-commerce 
programma voor B2B en B2C ondernemers. Maar het vereist veel meer geheugen en 
server capaciteit, alhoewel een recente update (2.1) daar verandering in heeft 
gebracht. 

Als groot voordeel wordt genoemd dat het Google vriendelijk is oftewel je webshop 
wordt makkelijk gevonden. Aangezien Google op een groot aantal factoren let bij het 
beoordelen van de positie van je website, maar professionaliteit toch wel heel erg 
belangrijk vindt, is dat een belangrijk aandachtspunt. Het geeft daarom ook aan dat 
Magento een kwaliteitsproduct levert met een goede gebruikerservaring. Het kost 
alleen wel wat meer moeite en vaak ook geld om tot een eindresultaat te komen dan 
bijv. met Woocommerce. 

Een ander voordeel is de aanwezigheid van een grote community. Hier kun je terecht 
met al je vragen en tegelijkertijd heb je natuurlijk weer een netwerk te pakken. 

Ook voor startende ondernemers kan Magento interessant zijn, omdat het de 
mogelijkheid biedt klein te beginnen en langzaam te groeien. Je bent ook verzekerd 
van een groot aantal standaardfunctionaliteiten. Maak hierbij wel de aantekening dat 
wanneer je zoiets nog nooit gedaan hebt, het lastig kiezen is. 

Nog een punt in het voordeel van Magento is dat het ook Marketing opties bevat. 
Hiermee kun je je producten promoten, werken aan de conversie(dat is de 
verhouding tussen bezoekers van je website en het aantal aankopen dat gedaan 
wordt, hoe hoger die is hoe beter natuurlijk, liefst wil je van elke bezoeker een klant 
maken) en internet marketing. 
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Hoe maak ik een goede website? 
 

 

Wie professioneel wil en moet overkomen, heeft te maken met meer dan een leuk 
ontwerp. De website moet ook nog voldoen aan een aantal vereisten.  

◉  Snelheid. De website moet snel laden. Banners en prachtige foto’s zijn leuk 
voor het oog, maar wanneer je site daardoor traag laadt, loop je het risico de 
aandacht van je bezoeker te verliezen 

◉  Leesbaarheid. Natuurlijk zijn je teksten in correct Nederlands of misschien 
zelfs in meerdere talen, maar vergeet niet dat ook verschillende browsers de 
site moeten kunnen openen. Bovendien moeten de zoekmachines snel 
kunnen zien waar een pagina overgaat.  

◉  Veiligheid. Zorg ervoor dat de gegevens van je klanten en vooral de privacy 
gewaarborgd is. Beveilig je website daarom goed. 

◉  Contact gegevens. Zorg ervoor dat bezoekers eenvoudig je contactgegevens 
kunnen vinden. Zeker wanneer je een lokaal bedrijf bent. Dit is niet alleen 
belang voor je bezoekers maar ook voor Google om te verifiëren waar je zit.  
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◉  Algemene voorwaarden. Als webwinkel moet je duidelijk aangeven wat de 
rechten en plichten zijn en hoe het zit met levering, garantie en retouren. Hou 
er trouwens rekening mee dat je de verzendkosten van retouren verplicht bent 
te betalen, tenzij je hierover andere zaken hebt opgenomen in je 
leveringsvoorwaarden. 

◉  Betalingsopties. Bezoekers willen graag kunnen kiezen uit verschillende 
opties en schrap de mogelijkheid van contant betalen maar. Ideal, 
overschrijving, acceptgiro, paypal, creditcard en nog zo een paar. 

◉  Reviews. Zorg dat er een mogelijkheid is waar bezoekers of klanten hun 
reviews kunnen plaatsen. De beste reclame is nog altijd de mond op mond 
reclame. Houd trouwens ook andere platforms in de gaten zoals Google mijn 
bedrijf, waar klanten ook reviews kunnen plaatsen. Deze kunnen je helpen bij 
het vergroten van je naamsbekendheid, maar als de review niet zo positief 
uitvalt moet je tijdig in actie komen.  Reageer altijd rustig en beleefd, ga nooit 
online in discussie met een klant! 

◉  Keurmerk. Dit is niet meteen noodzakelijk en gebruikers zijn inmiddels aardig 
gewend aan online kopen en betalen. Toch is het handig om te kijken of jouw 
webwinkel in aanmerking komt voor een erkend keurmerk, het kan jou net 
onderscheiden van je concurrenten. 
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Wat is SEO en hoe werkt het? 
 

 

 

De software van Woocommerce en Magento bieden standaard de mogelijkheid om 
de productpagina’s te optimaliseren voor de zoekmachines, want dat is waar SEO 
voor staat: Search Engine Optimizing. Hierbij gaat het er om dat je Google “helpt” met 
vaststellen waar jouw website overgaat en wat jij aanbiedt. Want Google wil maar één 
ding en dat is haar klanten, de zoekers, bij de juiste en meest betrouwbare pagina te 
laten uitkomen. Google let daarbij ook nog op tal van andere aspecten, zoals de 
populariteit en autoriteit van je site maar ook of je regelmatig “werkt” aan het 
verbeteren van je site. Raadpleeg daarom regelmatig Google Analytics. Google heeft 
een hekel aan verouderde sites dus zorg dat je altijd up to date bent.  

Belangrijke punten waar je zelf direct invloed op kunt uitoefenen: 

1. De website moet snel laden, zowel op de pc als op mobiele toepassingen. 
Wanneer je site niet snel genoeg laadt, haken mensen als snel af, hiermee 
verlies je potentiele klanten en neemt jouw bounce rate toe. Een hoge 
bouncerate hoeft niet altijd slecht te zijn overigens, want het kan ook 
betekenen dat mensen heel snel hebben gevonden wat ze zochten. Echter, bij 
een webshop wil je uiteraard dat ze wat langer blijven hangen om al jouw 
producten te kunnen zien. 
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2. Een duidelijke structuur van de website, liefst voorzien van een sitemap en niet 
meer dan drie niveaus. Vergelijk het met de opbouw van een tekst: Een 
inhoudsopgave met hoofdstukindeling maakt het de lezer gemakkelijk. De 
bezoeker moet altijd kunnen zien waar hij zich bevindt. Gebruik interne links 
om de gebruiker te helpen snel te navigeren van de ene pagina naar de andere.  

3. Helder taalgebruik. Dat wil zeggen, gebruik geen lange of passieve zinnen en 
vermijd tangconstructies.  

4. Benut je afbeelden door er tags bij te zetten, Google kan geen plaatjes kijken 
maar wel “lezen” wat er op staat als jij gebruik maakt van tags (trefwoorden) en 
een duidelijk bijschrijft. 

5. Update je site regelmatig en zorg, liefst dagelijks, voor nieuwe content. 

Dit zijn zaken waaraan Google afleest hoe goed, betrouwbaar en actief jouw site is. 
Uiteraard telt Google ook het aantal bezoekers en wordt er gekeken naar de 
populariteit: hoeveel mensen “praten” erover. Dit doet Google bijvoorbeeld aan de 
hand van externe links naar jouw website. Overigens veranderen dergelijke zaken 
continu omdat ook Google constant in beweging is. Onthoud één ding en dat is dat 
Google het niet fijn vindt om belazerd te worden. Vermoedt Google dat je op de één 
of andere manier de boel flest, dan zijn de rapen gaar en kan je website op de zwarte 
lijst komen en nergens meer in de zoekresultaten getoond worden. Dat zou toch 
zonde van al het geld en inspanningen zijn. 
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Hoe zit het met de veiligheid? 
 

 

 

Heb je eenmaal een werkende webwinkel dan moet je er dus voor zorgen dat je deze 
goed onderhoud. Regelmatig updaten van site en plug-ins is daarvoor noodzakelijk. 
Zonder regelmatige updates kunnen hackers je site binnenkomen. Daarna gebruiken 
ze jouw domeinnaam om Spam te versturen, soms wel honderdduizenden mails per 
dag uit jouw naam. Ook kan het zijn dat je website gehackt wordt omdat ze jouw 
webruimte gebruiken om andere websites aan te vallen en uit de lucht te halen. Hoe 
dan ook, een gehackte site betekent de doodsteek voor jouw business dus zorg 
ervoor dat je je website goed onderhoudt anders heb je kans dat de host jouw 
website zelf afsluit. 
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Moet de webwinkel een keurmerk hebben? 
 

Als ondernemer moet je aan regels voldoen en dus ook je webshop. In het verleden 
zijn er verschillende keurmerken op gericht om de betrouwbaarheid van winkels aan 
te tonen. Consumenten willen graag gerustgesteld worden. Maar inmiddels zijn er 
zoveel keurmerken dat de consumenten door de bomen het bos niet meer zien. 
Bovendien zegt een keurmerk niet zoveel en geeft het al helemaal geen garanties. 
Wanneer een consument online benadeeld wordt is maar de vraag of die ooit zijn 
geld terug krijgt. 

Toch zijn er nog genoeg mensen die wél waarde hechten aan een keurmerk, want 
het blijkt conversie verhogend te werken. Zelfs bij minder gunstige keurmerken. 

De grootste en bekendste is het Thuiswinkel Waarborgkeurmerk. Deze geeft een 
keurmerk uit maar is ook een belangenvereniging voor webwinkels. De organisatie 
zet zich in voor een goed imago van de webwinkel en verleent ook advies wanneer 
er iets mis is gegaan. Deelname is niet gratis, maar zeker de moeite waard van het 
overwegen. 

Ook zonder keurmerk kun je vertrouwen en veiligheid uitstralen door open en eerlijk 
te zijn over je bedrijf. Vermeld op de homepage klantreviews, niet goed-geld terug 
garanties en hoe eenvoudig retourneren is. Vermeld je contactgegevens en ook het 
KvK gegevens. Een goede, professionele opmaak van je webshop draagt bij aan een 
gevoel van betrouwbaarheid. Het loont dus de moeite en het geld om je website er 
gelikt uit te laten zien. 
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Hoe verzend ik mijn producten? 
 

 

 

Snelle verzending 
Ga er maar vanuit dat je klant zijn bestelling binnen 24 uur wil ontvangen, dus doe er 
ook alles aan om dat voor elkaar te krijgen. Op dit moment is PostNL allang niet meer 
de enige aanbieder, dus het loont de moeite om te kijken welke aanbieder het beste 
bij jouw werkwijze past. Wanneer je meer dan 100 pakketten per jaar verzend kun je 
al korting krijgen op de verzendkosten, bijvoorbeeld bij DHL. De optie om online 
pakketten te verzenden is heel handig wanneer je nog niet zoveel bestellingen hebt. 
Dit kan o.a. bij PostNL en DHL. De pakketten worden dan bij je thuis opgehaald (tegen 
extra betaling). 
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Gratis verzending en retourneren 
Neem bij je keuze ook de retour afhandeling in beschouwing. Kopen bij een 
webwinkel is één ding, maar klanten moeten natuurlijk ook de mogelijkheid hebben 
producten te retourneren. Hoe makkelijker je het ze maakt, hoe eerder ze geneigd 
zijn om iets bij je te kopen. Het “gratis” verzenden en retourneren is een sterk 
verkoopargument. Je zorgt er uiteraard voor dat de verzendkosten verwerkt worden 
in je prijs, anders ben je binnen de kortste keren failliet.  

 

Wat als er niet betaald wordt of zendingen niet aankomen? 
De verhalen over zoek geraakte pakketten zijn een dankbaar onderwerp op borrels 
en verjaardagen, maar als ondernemer word je daar natuurlijk niet vrolijk van. Ook 
internetfraude neemt toe, waarbij personen aankopen doen op andermans account. 
Deze krijgt de rekeningen maar heeft nooit iets ontvangen. Meestal kun jij naar je geld 
fluiten. Een andere vorm van internetcriminaliteit heeft plaats met creditkaarten. 
Aankopen worden met een creditcard gedaan, maar na ontvangst van de spullen 
wordt de betaling terug gedraaid. Thuiswinkel.nl heeft uitgerekend dat de totale 
schade 85 miljoen euro per jaar bedraagt. Je kunt het risico beperken door uitsluitend 
verzekerd te verzenden, hierbij moet de ontvanger tekenen voor ontvangst en weet 
je dus zeker dat het pakket is aangenomen. Ook kun je aangeven dat het pakket 
uitsluitend op het aangegeven adres bezorgd mag worden, dus niet bij de buren. 
Verder is kun je onder rembours verzenden, maar dat is erg kostbaar voor de klant.  

ID check is een dienst van Post.NL waarbij fraude wordt voorkomen door de ID van 
de ontvanger te checken. Ook dit kost extra geld.  
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Hoe verloopt de cashflow? 
 

 

Wanneer je webwinkel draait is het wachten op de eerste betalingen. Uieraard heb je 
een zakelijke rekening geopend zodat je privé en je webshop makkelijk uit elkaar kunt 
houden. Ook heb je je BTW administratie op orde en heb je (liefst) een 
boekhoudprogramma waarin je inkomsten en uitgaven bijhoudt. Op je website kun je 
de klant verschillende manieren van betalen aanbieden. 

 

iDeal 
Dit is ondertussen de standaard betaalmethode geworden. Bijna 75% van de mensen 
betaalt online het liefst met iDeal. Voor de klant is dit gratis, de aanbieder moet er 
echter voor betalen. De hoogte van de kosten zijn afhankelijk van je (verwachtte) 
omzet. Je moet je vooraf aanmelden. Het duurt ongeveer twee weken voor je 
aanmelding verwerkt is. 

Achteraf betalen 
Veel mensen prefereren betaling na ontvangst, ook de klant heeft te maken met 
miskopen en internetfraude. Hiermee kun je je omzet vergroten is gebleken uit 
onderzoek. Bij gebruik van een acceptgiro betaal je als ondernemer per transactie 
een klein bedrag vanaf €0,20.  
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Andere manieren om achteraf te betalen zijn Afterpay, Klarna, Buckaroo en 
Betaalgarant. Bij Afterpay ontvangt de klant na bezorging een mail met daarin een 
betaalknop. Betaalt de klant dan wordt er een incassobureau ingeschakeld door 
Afterpay en Klarna. Buckaroo werkt met een garantieverstrekking. Zodoende krijg jij 
als ondernemer altijd je geld. 

 

Creditcard 
Dit is wereldwijd nog steeds het meest gebruikte betaalmiddel, ondanks het feit dat 
de kosten nogal hoog liggen. Je betaalt niet alleen maandelijks een bedrag voor het 
gebruik, maar krijgt ook te maken met chargebackkosten (wanneer een klant zijn 
betaling na ontvangst terug draait) tussen de 10 en 20 euro per aankoop. 

 

Paypal 
Lijkt enigszins op de betaalomgeving van iDeal, maar jij betaalt hiervoor €0,35 per 
transactie plus provisie (tussen de 2 en 4). 

 

Google checkout 
Werd in 2011 gelanceerd maar kwam niet van de grond en werd toen opgevolgd door 
Wallet, maar ook dat sloeg niet aan. Nu is er Android pay, maar dat is vooralsnog 
alleen in Amerika beschikbaar. Voor de geavanceerde internetshoppers. Klanten 
konden met hun creditcard via hun Google account betalen. Jij moet je hiervoor 
aanmelden en vervolgens verschijnt het Google Checkout icoontje naast je Adwords 
advertentie (als je die tenminste hebt, zie het hoofdstuk over marketing en ook 
verschijnt je Google notering. Twee belangrijke verkoopargumenten ineen! De 
verkoper betaalt  €0,20 cent per transactie plus 1,9% van het aankoopbedrag. 

 

CheckPay (niet meer voorhanden 2016) 
Een idee van PostNL in 2011 dat echter niet van de grond kwam. Hierbij moest de 
klant aan Postnl betalen en pas na aflevering van het pakket ging het geld naar de 
leverancier. Bij niet levering kreeg de klant zijn geld terug. Eigenlijk een beetje een 
motie van wantrouwen over eigen prestaties, maar welke klant wil zomaar betalen 
aan een derde partij die blijkbaar weinig vertrouwen heeft in eigen afleverservice? 
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Sisow ebill 
Verzorgt de digitale acceptgiro voor een gering bedrag per mail. Makkelijk voor de 
klant en makkelijk voor jou. De klant ontvangt een factuur met daarin een link naar 
een online betaalsysteem. Een soort Afterpay dus. 

 

Payment providers 
Wil je van al het gedoe rondom de betalingen af zijn, dan kun je dit gedeelte van je 
bedrijf laten uitvoeren door een payment service provider. Vooral geschikt als je veel 
facturen hebt. 

 

Regelgeving rond betalen 
Wanneer je je op het ondernemerspad begeeft krijg je direct te maken met allerlei 
regeltjes. Velen hebben te maken met consumenten bescherming. Zorg ervoor dat 
je voldoet aan de wettelijke eisen. Vermeld op je website altijd je KvK en BTW 
nummer, je algemene voorwaarden, wettelijke bedenktijd van 14 dagen en het 
retourbeleid. Voor de algemene voorwaarden geldt dat kopers deze altijd eerst 
moeten accepteren voordat ze overgaan tot de koop. 

 

Administratie en betalen 
Als ondernemer moet je je administratie op orde hebben. Begin met het openen van 
een zakelijke rekening om te voorkomen dat zakelijk en privé door elkaar heenlopen. 
Bewaar daarom alle relevante papieren op overzichtelijke wijze. Denk aan 
inkoopbonnen, kassabonnen, ontvangen en verzonden facturen, contracten 
overeenkomsten en correspondentie. Bij eventuele belastingcontrole moet je tot 7 
jaar terug de relevante gegevens kunnen tonen. Daarbij neemt deze geen genoegen 
met een sigarendoos vol bonnetjes, de belastingdienst verplicht je een voor hen 
controleerbaar systeem bij te houden. Gelukkig is hiervoor inmiddels de nodige 
software op de markt gekomen. Money Bird is een gratis programma (tot een bepaald 
maximum aantal facturen), voor Accumulus betaal je een tientje per maand en hoef 
je je nergens meer druk om te maken, zelfs de belastingaangifte verzorgt dit 
programma. 
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Hoe zit dat met de BTW? 
 

De kamer van Koophandel kan je hier alles over vertellen. Bij inschrijving krijg je 
automatisch een BTW nummer. Vanaf dat moment moet je BTW in rekening brengen 
op de facturen, maar kun je ook BTW terugvragen op door jouw aangeschafte 
voorraden en kantoorinventaris. Je moet hiervoor een administratie bijhouden.  

Verschillende Tarieven. Als je spullen verkoopt via je website ben je meestal BTW 
plichtig, het tarief hangt af van de aard van de goederen. Sommige diensten en 
goederen zijn vrijgesteld van BTW. Heb je een webshop met financiële 
dienstverlening, dan betaal je geen BTW. Een aantal klussen en diensten valt onder 
een ander BTW tarief. Bijvoorbeeld voedingsmiddelen, kunst, of boeken vallen onder 
het 6% tarief, andere goederen worden voor 21 % belast. Voor de exacte en meest 
actuele informatie bel je de Belastingtelefoon of raadpleeg je de site. 

Vrijstelling Kleine ondernemersregeling. Kleine ondernemers kunnen vrijstelling 
krijgen van de administratieve verplichtingen. Wanneer je kunt aantonen dat je per 
jaar niet meer dan €1345,- in rekening brengt aan klanten kom je voor deze vrijstelling 
in aanmerking. Dus wanneer je tot ca €6000 per jaar verdient (uitgaande van het hoge 
tarief van 21%) hoef je geen BTW inrekening te brengen maar mag je ook geen 
facturen met BTW uitschrijven. Je profiteert ook niet van belastingvoordelen die 
andere (startende) ondernemers genieten. Ook kun je geen BTW terug vragen. Dat 
kan nadelig uitpakken wanneer je grote investeringen moet doen voor je bedrijf. Even 
rekenen dus. 

  



 

 

 

In 10 stappen naar je eigen webshop 

31 

 

Wat is affiliate marketing? 
  

Bij affiliate marketing zorg je ervoor dat je 
andermans producten of diensten promoot. 
Je krijgt pas inkomsten wanneer er 
daadwerkelijk omzet is. Bijvoorbeeld door 
advertenties op je website te plaatsen. 
Wanneer dit werkelijk lijdt tot een aankoop, 
dan krijg je daar inkomsten over. Een soort 
van provisie zeg maar. Dit is vooral lonend 
wanneer je een website hebt of weblog die 
al veel bezoekers trekt. Maar je kunt 
natuurlijk ook een website maken 
uitsluitend met het oog op affiliate 
marketing. Je richt je website of webshop 
zo in, dat het veel bezoekers trekt. 
Bijvoorbeeld door artikelen te schrijven 
over de producten of diensten die je op deze manier onder de aandacht brengt. 

 

Slapend rijk worden 
Met affiliate marketing zou je slapend rijk kunnen worden. Dat is dan ook de reden 
dat heel veel mensen websites oprichten uitsluitend met het doel inkomsten te 
verwerven door advertenties te plaatsen en links naar andere websites. Mensen die 
kaas gegeten hebben van SEO kunnen er inderdaad hun voordeel mee doen, maar 
het is minder makkelijk dan het lijkt. 

 

Hoe werkt affiliate marketing? 
De eenvoudigste manier is het plaatsen van advertenties of banners op jouw website. 
Wanneer een bezoeker van jouw website dan op de advertentie klikt en vervolgens 
iets aanschaft, krijg jij provisie. Stel dat je al een goed bezochte pagina of blog hebt, 
dan kun je hiermee een aardig zakcentje verdienen. Vaak werkt het zelfs omgekeerd, 
dat bloggers of populaire websites betaald worden om producten aan de man te 
brengen. Let maar eens op alle links die je vindt in blogs. Je kunt er dan bijna altijd 
van uitgaan dat de blogger geld krijgt wanneer jij op de link klikt en vervolgens iets 
aanschaft op de website waar je naar gelinkt bent.  
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Een shop op je website 
Soms kun je zelfs een hele shop op je website krijgen. Zo lijkt het alsof jij die 
producten verkoopt, maar je hebt helemaal geen eigen winkel. Je bent uitsluitend 
een vangnet voor bezoekers. Het enige wat jij moet doen is zorgen dat de bezoekers 
ook daadwerkelijk op je site komen. 

 

Like us! 
Het is eigenlijk de drijfveer achter vele zogenaamde “gezellige” community’s, fora en 
platforms. Namelijk hoe meer bezoekers of “volgers”, hoe meer inkomsten 
advertenties opleveren. Alleen hoe kom je nou aan veel bezoekers? Dat is weer een 
kwestie van goed je website promoten, werken aan je naamsbekendheid en zorgen 
dat je je website aantrekkelijk maakt en houdt. Je kunt je publiek alleen binden 
wanneer je constant iets nieuws te bieden hebt. Met een nieuwsbrief kun je èn je 
publiek boeien èn tegelijkertijd adverteren. Eigenlijk hetzelfde wat een echt bedrijf 
continu moet doen, dus denk niet dat je slapend rijk kunt worden. 

 

Wat kun je verkopen met affiliate marketing? 
De mogelijkheden zijn natuurlijk talrijk. In feite net zo talrijk als de opties zijn voor het 
starten van een webshop. Maar het ene product zal beter of makkelijker verkopen 
dan het anderen. Digitale producten (bijvoorbeeld ebooks, software, afbeeldingen en 
andere zaken die je kunt downloaden) verkopen makkelijker al was het maar omdat 
er niets verzonden hoeft te worden. Meer en meer zijn ook andere zaken prima te 
verkopen, want de consument koopt steeds meer online. Kleine dingetjes die niet te 
veel waarde hebben lopen makkelijker dan dure, ingewikkelde apparatuur waar 
technische kennis bij komt kijken. Maar ook die laatste categorie wordt steeds kleiner. 
Een helpdesk is ook zo in gericht per slot van rekening. Bovendien heb je daar als 
affiliate marketeer niets mee te maken. Je hebt immers niet rechtstreeks contact met 
de klant. Houd er wel rekening mee dat de klant je wel kan benaderen indien er 
onverhoopt iets mis gaat met een bestelling. Zorg er daarom ook in dit geval voor dat 
je duidelijk je algemene voorwaarden en retour beleid op de site vermeld. 
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Hoe maak ik een succes van mijn webwinkel? 
 

Wees jezelf, dan ben je uniek. Een 
andere webshop na-apen heeft 
weinig zin. Besef dat er heel veel 
webshops zijn en dat jouw webshop 
alleen kan opvallen wanneer je 
anders bent dan de rest. Wat maakt 
jouw webshop uniek, wat biedt jij dat 
andere webshops niet hebben? 
Wanneer je daar goed over nadenkt 
komen vanzelf jouw UPS naar boven 
drijven. Dat is marketing taal voor 
Unique Selling Points. Bij het 
ontwerpen van je website en het 
schrijven van je teksten moet je daar ook op letten. Je hebt maar een paar seconden 
om de aandacht van de websurfer te trekken, dus wees helder en duidelijk in je 
boodschap. Een goed design bepaalt de eerste indruk, dus besteed daar d nodige 
zorg aan. Overdrijf niet, want veel foto’s en opsmuk vertraagd de snelheid van je 
website, en zeker van de mobiele versie. De kunst is om het juiste evenwicht te vinden 
dus functies, inhoud en vorm. 

Er leiden meerdere wegen naar Rome. Oftewel, focus niet alleen op het 
besteltraject, er zijn meer manieren om klanten te vangen en te binden. Wanneer je 
ervoor kunt zorgen dat bezoekers zich aanmelden voor een nieuwsbrief of webinair, 
heb je de eerste hobbel van de conversie al genomen. Conversie betekent letterlijk 
omzetten, en in de marketing wordt ermee bedoelt het “omzetten” van bezoekers in 
klant. Dat kan dus het aantal mensen zijn dat daadwerkelijk iets bij je koopt, maar ook 
het aantal dat zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of chatsessie. 

Geef openheid van zaken. Bij een webshop is het heel belangrijk dat de bezoeker 
ziet wie je bent en wat je doet, waar je bedrijf is gevestigd en hoe “officieel” je bent. 
Vermeld daarom altijd je inschrijfnummer bij de KvK, je BTW nummer en andere 
gegevens. Denk ook aan de Algemene voorwaarden, retourbeleid en garantie. 
Hiermee wek je vertrouwen. Zorg ook dat je webwinkel zichtbaar is op Google maps. 
Webshops met alleen een mobielnummer boezemen weinig vertrouwen in en 
bezoekers zullen niet snel geld overmaken wanneer ze niet kunnen verifiëren dat 
jouw webshop “echt” is . 
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Overtuig je bezoeker Niet alleen wat je verkoopt, maar hoe je het verkoopt is 
belangrijk om de bezoeker te overtuigen. Besteed daarom veel aandacht aan tekst 
en uitleg. Overtuig je klanten dat je verstand van zaken hebt en dat je hen kunt helpen 
met wat hij zoekt. Natuurlijk is dat niet voor alle producten even belangrijk, maar 
wanneer je bijvoorbeeld vitamine supplementen verkoopt en dergelijke, dan zijn 
ondersteunende blogs over het hoe en waarom van het gebruik en gezondheid heel 
belangrijk om de bezoeker ervan te overtuigen dat hij bij jou goed zit. Je laat hen 
inhoudelijk door de bomen het bos weer zien. 

Maak het de bezoeker gemakkelijk. Door een duidelijke navigatie loods je de 
bezoeker door je winkel. In de supermarkt doet men dat met een duidelijke strategie, 
zodat de klant ook loopt langs producten die ze niet op hun boodschappenlijstje 
hadden staan. Nu zullen klanten niet snel verdwalen in de supermarkt maar bij een 
webshop is het des te belangrijker aan te geven waar wat staat. Heldere menu’s en 
sprokkelpaden zorgen ervoor datje bezoeker direct kan vinden wat hij zoekt. Een 
overdaad aan selectiemogelijkheden is alleen maar verwarrend. Uiteraard mag een 
zoekveld niet ontbreken, zodat de bezoeker binnen enkele minuten vindt wat hij of zij 
zoekt. 

Verzorg je bestellingen tot in de puntjes. Al is je website nog zo mooi, uiteindelijk 
word je beoordeeld op wat je levert en hoe je het levert. Zorg bij digitale producten 
of diensten voor een begeleidend briefje waar je de klant bijvoorbeeld bedankt voor 
zijn aankoop of het vertrouwen dat hij in je stelt. Wanneer je zaken per  post of koerier 
laat bezorgen, besteed dan ook aandacht aan het pakketje. Een mooie doos, een luxe 
verpakking, een leesbare factuur of een kleine attentie, al die dingen zijn van belang 
voor de beleving van jouw winkel en dus jouw bedrijfsnaam.  

Beloon je klanten met attenties, dan komen ze terug. Het zal niet voor alle producten 
gelden, maar wanneer je kortingsbonnen bijvoegt voor een volgende bestelling dan 
vergroot je de kans dat klanten nog een keer bij je kopen. Je kunt natuurlijk ook 
andere acties bedenken, maar zorg er voor dat je je klanten warm houdt.  

Image: https://flic.kr/p/9MoRCY 

Goed bereikbare klantenservice. Zorg ervoor dat de klanten je kunnen bellen of 
mailen met vragen. En neem klachten en verzoeken serieus. Los problemen op en 
doeniet moeilijk over retouren. Dit verlaagt de drempel tot aankopen en verhoogt je 
naamsbekendheid. En mond-op mond reclame is natuurlijk de mooiste reclame en 
nog gratis ook. 
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Maak betalen eenvoudig. Bezoekers die een bestelling plaatsen willen die zo snel 
mogelijk afrekenen en in huis hebben. Houd er rekening mee dat niet iedereen iDéal 
heeft of behoefte om klant te worden. Ook vervelende pop-ups die het 
betalingsproces verstoren, moet je vermijden, hiermee jaag je klanten weg. Niet 
iedereen wil zich uitgebreid registreren en wachtwoorden aanmaken, dus biedt 
verschillende mogelijkheden. Dit geldt ook voor de betaling. Bedenk maar eens hoe 
vaak jezelf bent afgehaakt omdat je uitsluitend met creditcard kon betalen. 

Gebruik Google Analytics. Deze tool helpt je om je website te monitoren, het is je 
dashboard. Hiermee kun je zien hoeveel bezoekers je trekt, wat voor bezoekers en 
wat ze doen op site. Het geeft zicht op zoekwoorden die bezoekers gebruiken om op 
je site te komen. Je kunt hiermee campagnes in stellen om meer bezoekers te trekken 
en doelen bepalen. Heel belangrijk om in de gaten te houden en indien nodig, 
pagina’s van je website aan te passen of je campagne te wijzigen. Wanneer je 
adverteert op Google met AdWords, kun je hier ook het succes van je campagne in 
de gaten te houden en bijstellen. 

Maak het persoonlijk. Denk aan de tijd dat de bakker en de slager je nog bijnaam 
noemden. De ondernemer wist wat de klant kwam kopen, hoeveel en wanneer. Ook 
bij ene online webshop is het belangrijk je klant te kennen zodat je kunt inspelen op 
zijn wensen en behoeften. Bedenk acties waardoor je je klanten kunt prikkelen hun 
mening te geven en houd kleine marktonderzoekjes waarmee je de beleving van je 
webshop kan peilen en natuurlijk verbeteren. Wanneer bezoekers merken dat hun 
mening telt, dan schept dat een band. En dat werkt omzet verhogend. 

Gebruik SEO. Met SEO kun je meer bezoekers naar je website trekken. Daarmee 
bedoelen we dat je je website zou inricht dat bezoekers automatisch door Google 
naar jouw pagina’s gestuurd worden na het invoeren van een zoekwoord of zoekterm. 
Gebruik de juiste trefwoorden, duidelijk leesbare teksten en optimaliseer je website 
ook technisch. Een langzame website is de nekslag voor jouw business. Benut sociale 
media om je website in het voetlicht te krijgen en zorg voor zowel interne als externe 
links. Met de interne links help je je bezoeker en met de externe links geef je vorm 
aan het internet waar iedere bezoeker snel de juiste informatie kan vinden. En dat is 
wat Google voor ogen staat. Daarom worden “goede” websites beloond met een 
hoge notering in de zoekresultaten. Staar je overigens niet blind op wat Google “wil”, 
maar op wat de klant wil. Voordat je met je website begint is een zoekwoorden 
onderzoek daarom heel erg belangrijk. 
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Hou het simpel. Een bezoeker die voor het eerst op jouw website komt moet zonder 
uitleg kunnen bestellen. Ook wanneer degene digibeet is. Vermijd moeilijke woorden 
en raadseltjes (sommige webshops maken er een sport van om contactinformatie, 
maar ook zoek- en bestelknoppen te verstoppen, heel storend). Dat werkt snel een 
eenvoudig. De bezoeker moet op de tast kunnen vinden wat hij zoekt zonder 
daarvoor de klantenservice te moeten bellen. Jij kunt je klant daar mee helpen door 
een helder zoekpad op te nemen in je website. 

Adverteer ook in gedrukte media. Als online winkel kun je jezelf ook prima promoten 
via de traditionele marketing kanalen. Denk aan advertenties in de krant, visitekaartjes 
met je website, flyers, aanbiedingen en nieuwsbrieven. Wees creatief en benut ALLE 
kanalen in de juiste mix die past bij jouw webshop. 
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Hoe kies ik het juiste webdesign en logo? 
 

 

Een goed begin is het halve werk. Daarom beginnen veel ondernemers met het logo. 
Ze bedenken iets dat ze zelf mooi vinden zonder zich te verdiepen in wat de klant 
aanspreekt. Maar je bent er niet alleen met een logo. Want een logo moet niet alleen 
je klanten aanspreken, maar ook precies passen bij jouw webshop en je huisstijl (denk 
aan facturen, nieuwsbrieven en pakbonnen).  

Doe eerst marktonderzoek. Zoals je in het eerste deel hebt kunnen lezen moet je je 
eerst heel goed verdiepen in je klant en in de markt. Pas daarna ga je bedenken hoe 
jouw product of dienst daar het beste op aansluit. Niet in alle branches is het design 
even belangrijk, althans dat wordt gedacht. Toch wijst onderzoek uit dat mensen altijd 
eerder voor een mooi design kiezen als ze de keuze hebben. Wanneer je daarbij 
voegt dat jouw website in luttele secondes beoordeeld wordt door de bezoeker, dan 
is het duidelijk dat je ook over het design van je website goed moet nadenken. Voor 
een goed logo is dat niet anders, het is jouw bedrijf in een notendop, dus maak als 
het kan gebruik van symbolen die refereren aan jouw business. Het ontwerp moet 
rustig en duidelijk zijn en, als het even kan, indruk maken. Probeer dus door kleur of 
lettertype je van je concurrenten te onderscheiden. 

Bedenk een herkenbaar logo. Wanneer je yoga workshops aanbiedt kun je een yoga 
symbool opnemen in je logo, maar dat is niet herkenbaar voor outsiders. Een poppetje 
in lotus zit is wel herkenbaar, maar schrikt weer mensen af die niet zo lenig zijn. En 
zijn dat niet net de mensen die je wil binnen halen? Een goed logo is dus heel 
belangrijk voor de herkenbaarheid en naamsbekendheid. Maar je kunt de waarde ook 
overdrijven. Want vraag mensen naar hoeveel logo’s ze kennen en ze komen 
waarschijnlijk niet verder dan Apple en een paar auto merken. 
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Moet ik me aansluiten bij een vergelijking site en zijn 
daar kosten aan verbonden? 

 

 

Je kent ze vast wel, kieskeurig.nl en  beslist.nl. Van die sites waarop consumenten 
producten kunnen vergelijken. Ze worden meestal gebruikt om de goedkoopste 
aanbieder te kiezen. Of je hiervan gebruik wilt maken hangt af van het soort webshop 
dat je hebt. Diensten en tweede hands artikelen lenen zich niet voor vergelijkingstest. 
Ook wanneer je een uniek product hebt, hoef je hier niet aan te beginnen. Maar 
dergelijke sits trekken veel bezoekers (kieskeurig honderdduizenden per dag) en 
misschien kun je daar een graantje van mee pikken. 

De kosten hangen af van je keuze. Bij kieskeurig betaal je €175 aansluitkosten en 
vervolgens een bedrag per click (CPC). Bij beslist.nl betaal je per sale (CPS). Het CPS 
percentage bepaalt de positie van je artikelen dus onafhankelijk is de site niet. Ook 
kun je een starters account maken waarbij je de eerste 1500 clicks naar jouw website 
gratis krijgt. De vraag rijst dan wel op welke positie jouw artikelen verschijnen. 
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Last but not least 
 

Je bent een startende ondernemer die van plan is een webshop te beginnen. Je hebt 
kunnen lezen dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is, het meeste kun je zelf 
doen.  

Vergis je echter niet in het werk dat dat met zich mee kan brengen. Als je ooit hebt 
gedacht slapend rijk te worden, dan ben je nu vast ontwaakt uit die droom. Voor je 
weet ben je 24 uur per dag druk met je webshop, dus bedenk alvast welke dingen je 
aan anderen kunt overlaten. Besteed sowieso zaken uit die anderen beter of 
goedkoper kunnen. Steek je energie in de kwaliteit van je webshop en denk niet dat 
je ooit “klaar” bent.   

Zodra je webshop online is moet je deze gaan onderhouden. Een webshop is niet iets 
statisch maar moet continu geüpdatet worden, al was het maar voor de 
zoekmachines. SEO betekent onder andere dat je regelmatig nieuwe dingen 
toevoegt en dat jij je strategie regelmatig met Google Analytics bijstelt. Google wil 
eigenlijk hetzelfde wat jij wil: een perfecte webshop die klanten eenvoudig kunnen 
vinden.  

Beschouw je webshop als een winkel die ook onderhoud behoeft en regelmatig iets 
anders in de etalage heeft. Ruim regelmatig op, voorzie de bezoeker van leuke 
aanbiedingen en geef informatie en feedback indien nodig. Op die manier ontstaat in 
het beste geval een “community” en hoef je over nieuwe content in ieder geval niet 
meer wakker te liggen. 
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