BUSINESS TO BUSINESS

Website Checklist
Jouw bedrijfswebsite is de sleutel tot jouw online succes. Laat daarom niets aan ’t toeval over en
controleer of jij kansen laat liggen. Met deze checklist! Hulp nodig bij het invullen? Ga dan naar
https://www.ocjanssen.nl en maak een afspraak.

1. Identiteit
1.1 Jouw bedrijfsnaam en/of logo zijn (altijd) zichtbaar
1.2 De kernwaarden van jouw bedrijf zijn beschreven
1.3 Het onderscheidend vermogen van jouw bedrijf is beschreven
1.4 Alle medewerkers van jouw bedrijf zijn vermeld, idealiter mét afbeelding, functie en
LinkedIn-profiel
1.5 De vormgeving van de website sluit aan op de huisstijl van jouw bedrijf
1.6 De contactgegevens van jouw bedrijf zijn eenvoudig vindbaar
1.7 De social media kanalen van jouw bedrijf zijn vermeld
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2. Propositie
2.1 De doelgroep van jouw bedrijf is helder gedefinieerd
2.2 Alle producten / diensten die jouw bedrijf aanbiedt zijn individueel genoemd &
beschreven
2.3 De toegevoegde waarde van de diensten / producten die jouw bedrijf aanbiedt is
duidelijk beschreven
2.4 De tarieven die je hanteert zijn vermeld óf er wordt een heldere verwachting geschept
over de kosten
2.5 De propositie van jouw bedrijf wordt ondersteund door voorbeelden van projecten die
jouw bedrijf in het verleden heeft uitgevoerd
2.6 De propositie van jouw bedrijf wordt ondersteund door beoordelingen van bestaande
klanten
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3. Gebruikerservaring
3.1 Alle tekst op de website is duidelijk leesbaar
3.2 De website bevat waar mogelijk beeldmateriaal (afbeeldingen, logo’s en iconen)
3.3 De website heeft een professioneel ontwerp
3.4 De website heeft een logische menustructuur
3.5 De laadtijd van jouw website is < 3 sec. via WiFi *
3.6 De laadtijd van jouw website is < 4 sec. via mobiel internet (4G) *
3.7 De website is geschikt voor gebruik op Laptops & Desktops
3.8 De website is geschikt voor gebruik op Tablets in Portret- & Landschapsmodus
3.9 De website is geschikt voor gebruik op Smartphones
* Test beschikbaar op https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
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4. Call-to-Actions
4.1 De website heeft een contactformulier
4.2 De website heeft de mogelijkheid direct een afspraak in te plannen
4.3 De website heeft een formulier voor offerteaanvragen
4.4 De website heeft een formulier voor nieuwsbriefinschrijvingen
4.5 Formulieren hebben een aantrekkelijke uitstraling
4.6 Formulieren beschrijven duidelijk hoe ingevulde informatie wordt gebruikt
4.7 Formulieren bevatten foutmeldingen in het geval de bezoeker een vergissing maakt bij
het invullen
4.8 Inzendingen (conversies) worden gemeten in Google Analytics
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5. Zoekmachines & Social Media
5.1 Alle pagina’s hebben een (meta) titel
5.2 Alle pagina’s hebben een (meta) beschrijving
5.3 Alle pagina’s kunnen mét titel & afbeelding worden gedeeld via Social Media
5.4 Alle afbeeldingen hebben een alternatieve tekst (“alt text”)
5.5 De website maakt gebruik van HTML Tags (H1, H2, etc.) die de hiërarchie van de pagina
aanduiden
5.6 De website heeft een sitemap
5.7 De website bevat een actuele instructie voor crawlers (robot.txt)
5.8 Het eigendom van de website is geregistreerd in Google Search Console
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6. Techniek & Veiligheid
6.1 De website heeft een geldig SSL-certificaat (te herkennen aan “https”)
6.2 Het standaard wachtwoord van het beheer-paneel is gewijzigd
6.3 Het CMS (bijv. Wordpress), en ev. plugins, zijn up-to-date
6.4 De website maakt gebruik van analyse software (bijv. Google Analytics)
6.5 De website maakt gebruik van gzip compressie
6.6 Alle afbeeldingen worden automatisch geminimaliseerd
6.7 De website heeft een 404 pagina voor ’t geval een oude link wordt bezocht
6.8 De website is getest op Google Chrome
6.9 De website is getest op Microsoft Edge
6.10 De website is getest op Mozilla Firefox
6.11 De website is getest op Apple Safari
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7. Wetgeving
7.1 De website bevat een cookie-melding
7.2 Er worden geen ongeoorloofde cookies geplaatst tot bezoekers hier expliciet
toestemming voor hebben gegeven
7.3 De algemene voorwaarden van jouw bedrijf zijn gemakkelijk vindbaar
7.4 Het privacybeleid van jouw bedrijf is gemakkelijk vindbaar
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Download jouw gratis Website Checklist op www.ocjanssen.nl

