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Maak je website winstgevender met 
conversie-optimalisatie en conversietesten 
 

Steek jij veel tijd in de website, maar zie je dit niet terug in de verkoopcijfers? 

Als je eenmaal weet hoe je de verkoopkracht van je website kan verbeteren, 

dan sta je op het punt om je online succes flink te laten stijgen. Worstel dus niet 

langer met de effectiviteit van je site, maar pas de tips en technieken uit dit  

e-book toe om de conversie van je website te optimaliseren. 

 

 

Wat is conversie-optimalisatie?  

Conversie-optimalisatie is het stapsgewijs verbeteren van de conversiekracht van je website. 

Elke aanpassing aan de site wordt getest om vast te stellen of het een positieve bijdrage levert 

aan de conversie van de website.  

Door de aanpassingen aan de site te onderzoeken met conversietesten, weet je exact wat wel 

en niet tot meer conversie leidt op jouw website en bij  jouw websitebezoekers.  

 

Het grote voordeel van conversietesten is dat websitebezoekers niet aan de site kunnen zien 

dat er een conversietest wordt gedraaid. Hierdoor meet je dus authentiek gedrag van je 

bezoekers. Deze informatie is goud waard, omdat je hiermee meer online succes behaalt. 

 

 

Welke conversietesten zijn er? 

Er zijn talrijke typen conversietesten zoals een A/B-test, multivariate-test, split-URL-test, geo-

behavioral targeting, usabilitytest en heatmap- en clickmaponderzoek. Elke test heeft zijn voor- 

en nadelen. Ook verschilt het per type test hoe eenvoudig de conversietest op te zetten is. In 

dit e-book hebben we daarom de keuze gemaakt om de drie belangrijkste conversietesten toe 

te lichten die ook nog eens eenvoudig op te zetten zijn voor beginners:   

 A/B-test;  

 multivariatie-test;  

 heatmap- en clickmaponderzoek.  
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Conversietest 1.   A/B-test 

Een A/B-test is de simpelste conversietest.  Je test twee (of meerdere) varianten van een 

element op de webpagina, om te bepalen welke variant van het element zorgt voor het 

hoogste conversiepercentage.  

 

 
De helft van de bezoekers krijgt een groene bestelbutton te zien (controlegroep) en de andere 
helft ziet een rode bestelbutton (variant 1).  

 

 

Conversietest 2.   Multivariate-test 

In een multivariate-test onderzoek je gelijktijdig twee (of meerdere) elementen op een 

webpagina. Wil je bijvoorbeeld tegelijkertijd de kleur van de bestelbutton én een afbeelding 

testen? Dan is een multivariate-test de oplossing.  

 

 

Bij een multivariate-test waarbij je twee elementen test, ontstaan er vier varianten van de 
webpagina. Je test immers twee maal twee elementen.   
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Conversietest 3.   Heatmap- en clickmaponderzoek 

In een heatmaponderzoek wordt vastgelegd waar de websitebezoekers kijken  (en vaak nog 

belangrijker) niet kijken. Dit onderzoek wordt doorgaans gecombineerd met een 

clickmaponderzoek, waarbij ook het klikgedrag van de websitebezoekers in kaart wordt 

gebracht.   

 

 

 

Voorbeeld hoe een heatmap eruit ziet. 
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Ideeën voor  
Conversietesten 
4  conversiekansen om te testen 
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Conversiekans 1.  Headline boven pagina 

Heb jij al een grote, duidelijke headline bovenaan elke webpagina? Dit is de 

manier om de bezoekers te prikkelen, activeren en motiveren de informatie op 

die pagina te lezen.  

 

Testideeën 

o Noem een ander unique selling point in de headline. 

o Opmaak van de headline; test lettergrootte en verschillende kleuren. 

o Maak van de headline een quote:  “headline”. 

  

Casestudie:  quote als headline  

De onderstaande website veranderde headline van de webpagina naar een quote. De 

resultaten van de A/B-test waren duidelijk: 23,31% meer conversie. Dit betekende in hun geval 

dat ze 23,31% meer aanmeldingen kregen voor hun nieuwsbrief. 

 

 

 

Case uit de Visual Website Optimizer Ideafactory
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Conversiekans 2.  Call-to-action button 

Met buttons laat je op elke webpagina zien wat de logische vervolgstap is voor 

de websitebezoeker. Het is daarom belangrijk om bezoekers duidelijk te maken 

wat de bedoeling is. Zorg dat de button opvalt en dat de tekst prikkelt en 

activeert tot klikken. Test hoe je bezoekers optimaal kan verleiden om te 

klikken op de button, zodat zij een vervolgstap nemen op weg naar een 

aankoop van een product in jouw website. 

 

Testideeën 

o Kleur van de button:  huisstijlkleuren of juist een contrasterende kleur. 

o Afmeting van de button: test of op een grote button vaker wordt geklikt dan op een 

normaal formaat. 

o Plaats een afbeelding in de button, bijvoorbeeld een winkelwagen of pijl. 

o Creëer urgentie: verwerk het woord nu in de tekst op de button. 

 

Casestudie: creëer urgentie én plaats een afbeelding in de button 

Op de site van ConsumPsy.nl hebben we het effect van verschillende call-to-action buttons 

getest met een multivariate-test. Een conversie betekent dat de websitebezoeker op de button 

klikt om meer te lezen over de aangeboden workshop.  

Alle drie varianten leverden meer conversie op dan de controle conditie. De button met de 

contrasterende pijl in combinatie met het toevoegen van het woord ‘nu’, leverde de hoogste 

conversie op: 33,33% extra kliks op de button. 

 

 
Case van ConsumPsy op consumpsy.nl
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Conversiekans 3.  Gazing & visual cues 

Met slimme afbeeldingen kun je de conversie van je site sterk verbeteren. Met 

foto’s en afbeeldingen kun je namelijk de kijkrichting van websitebezoekers 

sturen. Laat bezoekers hiermee dus kijken naar het element in de site die jij wilt 

dat ze zien. 

 

Testideeën 

o Laat iemand kijken of wijzen naar de belangrijkste call-to-action button op de pagina. 

o Motiveer bezoekers om naar beneden te scrollen op de pagina met een pijl die naar 

beneden wijst.  

 

Casestudie: motiveer websitebezoekers om te scrollen 

Met subtiele aanpassingen in de webpagina - er wijst een pijl naar beneden in de afbeelding - 

zorg je ervoor dat meer websitebezoekers naar beneden scrollen. 

 

 

 
Case uit de presentatie van Bart Schutz op conversion conference. 
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Conversiekans 4.  Weergave prijs 

De context waarin je de productprijs weergeeft,  heeft invloed op hoe hoog of 

laag de websitebezoeker de prijs ervaart. 

 

Testideeën 

o Plaats wel of niet het euroteken voor een bedrag. 

o Plaats wel of niet de productprijs op de site. 

o Plaats de productprijs prominent op de pagina (afwijkende kleur en grootte) of juist 

onopvallend (in huisstijl kleur en relatief klein). 

 

Casestudie:  wel of niet de prijs op de site plaatsen? 

MarketDialer vroeg zich af of het tonen van de prijs positief of negatief zou zijn voor de 

conversie (aanvragen). De A/B-test was duidelijk: het aantal bezoekers dat overging tot een 

aanvraag steeg met 100%. 

 

 

 

 
Case uit de Visual Website Optimizer Ideafactory 
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Wij verhogen de conversiekracht van jouw site 
 

ConsumPsy helpt succesvolle bedrijven en bedrijven die succesvol willen 

worden met de conversie-optimalisatie van hun website of webshop. Hiervoor 

hebben we 3 typen sessies ontwikkeld waarin we jou helpen en adviseren in 

verschillende fases van het conversie-optimalisatietraject. 

 

Master Online Overtuigen 

In onze online training leren we marketeers en ondernemers 

hun website gebruiksvriendelijker en winstgevender maken. 

We delen krachtige technieken uit de consumenten-

psychologie, neuromarketing en online persuasion, waarmee 

jij je online succes zal verbeteren. Wil je meer weten over 

onze online training? Kijk op: 

http://www.masteronlineovertuigen.nl 

 

Analyse van je website of webshop 

Ben je serieus bezig met je bedrijf en wil je de effectiviteit 

van je website of webshop verbeteren? In een 

conversiegerichte website-analyse sporen we de 

conversieknelpunten op in je site. De uitkomsten van de 

analyse worden gebundeld in een duidelijk rapport met 

daarin een lijst met prioriteiten om de conversie van je site 

snel te verbeteren. 

» Website-analyse vanaf 690,- 

  

 

Ontwikkeling van een testplan voor conversietesten 

Wil je onze gouden kennis over consumentenpsychologie inzetten om de conversie-

optimalisatie van je website of webshop naar een hoger niveau te tillen? Wij ontwikkelen een 

testplan waarmee je gegarandeerd de conversiekracht van jouw site of shop verhoogt. De 

testen worden gebundeld in een rapport waarmee je eigen marketingteam aan de slag kan. 

Door deze opzet houd je de kosten laag, maar gebruik je wel de meest krachtige technieken uit 

de consumentenpsychologie om jouw site te optimaliseren. 

» Ontwikkeling conversie-testplan vanaf 690,- 

http://www.masteronlineovertuigen.nl/
http://www.consumpsy.nl/diensten/advies-conversie-optimalisatie.html
http://www.consumpsy.nl/diensten/advies-conversie-optimalisatie.html

