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Sprokkelen 
Als je via je website elke dag één extra e-mailadres verzamelt, 

zijn dat er 365 per jaar. Twee? Ruim 700. Drie? Enfin, je snapt het. 

Dit is geen spectaculair e-bookje 

Ik leg alleen maar uit hoe je weggever elke dag één of enkele extra 

e-mailadressen kan sprokkelen. Of veel meer, afhankelijk van de 

bezoekersaantallen op je website.  

Simpelweg door je weggever beter en slimmer in beeld te 

brengen, op meer plekken op je website.  

Dat levert je zomaar honderden of zelfs duizenden extra  

e-mailadressen per jaar op. Jaar in, jaar uit. 

Het mooie is: het is allemaal niet ingewikkeld 

Maar het gebeurt ook niet vanzelf: het kost je wat tijd en inspanning, 

en misschien een beetje hulp van je webdesigner of VA. Je moet er 

dus wel wat voor doen, of laten doen.  

Maar hé: da's ondernemen. 

Zet 'm op, en als je over een tijdje een gestaag stijgende lijn in je 

lijstgroei ziet: laat het me weten. Vind ik leuk. ;-) 

 

Groet! 

Chris 

PS: Als je dit een briljant e-book vindt, deel het dan gerust. 

Liefst door mensen naar www.chrisrommers.nl/weggever te sturen. 

PPS: Heb je een vraag over dit e-book? Of over iets anders?  

Mail gerust: welkom@rommers.nl.  

http://www.chrisrommers.nl/weggever
mailto:welkom@rommers.nl
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First things first: maak een 
goede visual 
Zoiets bijvoorbeeld: 

 

Checklist: 

● Maakt de titel hebberig en nieuwsgierig? 

● Blijft de tekst leesbaar als je het plaatje klein maakt? 

● Steekt de visual goed af tegen de achtergrond van je site? 

● Lijkt je e-book op een 'echt' boek? 

● Staat je naam, bedrijfsnaam en/of logo erop? 

 

Bonustip 

Oud reclamewetje: foto's van mensen die je 'aankijken' trekken 

aandacht. Gebruik bijvoorbeeld een foto van jezelf. 

Hoe maak je zo'n mooi 3D covertje? 

Op Canva maak je makkelijk eerst een 'platte' versie. Via Adazing kun 

je die gratis omzetten naar 3D. Voor een tientje kun je daar ook een 

gevarieerde verzameling covers kopen. Die aanbieding krijg je 

vanzelf in de mail. Je kunt ook zelf knutselen, met Pixlr, een soort 

online Photoshop. Dit YouTube-filmpje geeft een goede uitleg. 

https://www.canva.com/create/book-covers/
http://www.adazing.com/cover-mocks/
https://pixlr.com/editor/
https://www.youtube.com/watch?v=hdDLC1G8Dzg
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Plek 1: maak een aparte 
pagina voor je weggever 
Op veel websites worden weggevers op allerlei plekken 

aangeboden: op de homepage, in sidebars, enzovoorts.  

Prima. Sterker nog: in dit e-book geef ik zelf ook een opsomming 

van alle plekken waar je je weggever kunt laten zien. 

Maar maak ook altijd een aparte pagina voor je weggever. 

Dat is om verschillende redenen handig: 

● Je hebt een vaste plek om naartoe te linken, vanaf verschillende 

plekken op je website. Maar ook van 'buitenaf', zoals op social 

media, in gastblogs en in je e-mailhandtekening. 

● De bezoeker wordt niet afgeleid: de focus ligt op conversie. Je 

kunt je weggever met wat meer argumenten "verkopen". Want 

ook al is het gratis, mensen laten niet zomaar hun e-mail achter. 

● In je statistieken kun je zien hoe vaak de pagina wordt bekeken. 

Als je dat weet, kun je ook het conversiepercentage meten en – 

indien nodig – werken aan verbetering daarvan. 

 

Voor gevorderden: remarket je weggever 

Heb je substantiële bezoekersaantallen op je website? Richt 

dan een remarketing Facebook-advertentie op iedereen die 

wél op je site is geweest, maar nog niet op je lijst staat. Het 

eerste regel je met een Facebook-pixel in je site, het tweede 

door je lijst te uploaden naar Facebook. Met Mailchimp en 

Active Campaign kun je tegenwoordig zelfs je lijsten realtime 

aan Facebook koppelen in plaats van die te uploaden. 
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Hoe moet die aparte aanmeldpagina eruit zien? 

De mijne ziet er zo uit: 

 

... en da's eigenlijk een prima stramientje, al zeg ik het zelf. 

Checklist: 

● Communiceer het probleem en de beloofde oplossing. 

● Zorg dat de invulvelden zonder scrollen in beeld staan. 

● Zet de tekst en velden links en de visual rechts. 

● Doet de pagina het ook goed op mobiele telefoons? 

 

 

Goed om te weten 

Volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) moet je duidelijk melden wat voor e-mails aanmelders 

kunnen verwachten. Lees dit artikel voor meer details 

 

  

https://www.chrisrommers.nl/weggever/?ref=weggever
https://www.chrisrommers.nl/anti-spam-regels/?ref=weggever


chris rommers  WEBSITE-ADVIES & CONVERSIEVERHOGING                     Pagina 7 van 19 

Intermezzo: hóe ga je je 
weggever overal laten zien? 
Ze komen er zo aan hoor, die andere zeven plekken om je weggever 

te laten zien. 

Maar laten we eerst even nadenken over hóe je je weggever gaat 

laten zien. 

We hebben al een visual, met een (goed leesbare) titel die hebberig 

en nieuwsgierig maakt. Die gaan we sowieso gebruiken.  

Maar het kan geen kwaad om er een extra tekstje bij te schrijven dat 

nóg duidelijker maakt waarom jouw weggever zo waardevol is. 

Zoiets, bijvoorbeeld: 

 

Dan missen we nog één ding, namelijk: de call-to-action. We willen 

dat mensen hun e-mailadres invullen, niet waar?  
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Dat kunnen we op twee manieren bereiken: 

Manier 1 

De bezoeker kan zijn  

e-mailadres direct invullen. 

 

Manier 2 

De bezoeker kan doorklikken  

naar de aparte aanmeldpagina. 

 

Wat is de beste manier? 

"Direct invullen natuurlijk!", hoor ik je denken. Maar dat is niet per 

definitie zo. Door mensen éérst te laten doorklikken naar een aparte 

pagina, laat je ze een actie beginnen. En onze hersens zitten zo in 

elkaar, dat we gestarte acties graag afmaken. 
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Aan de andere kant: dat betekent een extra handeling. En in het 

algemeen willen we bezoekers van onze website zo snel mogelijk 

hun doel laten bereiken. 

Dus wat is wijsheid? 

Ik zal eerlijk met je zijn: your guess is as good as mine.  

Dit soort dingen moet je eigenlijk testen. Maar testen is bewerkelijk 

en heeft alleen zin als je veel bezoekers en conversies hebt, anders 

krijg je geen betrouwbare resultaten. 

Zelf kies ik er meestal voor om de bezoeker door te laten klikken 

naar de aparte aanmeldpagina. Dan hoef ik niet overal formuliertjes 

neer te zetten, wat toch altijd een beetje 'gedoe' is. 

Let bij manier 2 wel op het volgende: 

Maak het extreem duidelijk waarop mensen kunnen klikken. 

Ik zie op veel sites alleen maar een plaatje van een e-book staan. 

Daar blijk je dan op te kunnen klikken.  

Dat is niet voldoende. Zet er een dikke button bij, of een 

duidelijke (onderstreepte) tekstuele link. 

Anders heeft de helft van je bezoekers überhaupt niet in de gaten 

dat ze kunnen doorklikken... 

 

Bon, we gaan verder: op naar de andere zeven plekken op 

je website waar je je weggever kunt laten zien. 
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Plek 2: je homepage 
Voor veel sites is de homepage de drukst bezochte pagina. Ideale 

plek om direct je weggever in de schijnwerpers te zetten, toch? 

Maar is dat wel zo? 

Heb je een ijzersterk 'treintje' achter je weggever zitten? Zo'n 

automatische mailserie die er onverbiddelijk toe leidt dat de 

ontvanger iets bij je gaat kopen? Dan zou ik zeggen: geef die 

weggever een prominente plek op je homepage. 

Hieronder de homepage van Brian Dean van backlinko.com:  

meer in your face kan het bijna niet... 

 

 

Voor Brian is dat logisch: hij lanceert zijn trainingen een paar keer 

per jaar via zijn e-maillijst. Op zijn site kun je niets direct kopen.  

Alles draait op backlinko.com om het verkrijgen van je  

e-mailadres: het is praktisch de enige conversie. 

  

https://backlinko.com/
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Maar waarschijnlijk heb jij wél andere conversie-doelen 

op je website 

Bezoekers kunnen bijvoorbeeld een offerte bij je aanvragen, contact 

opnemen of een kennismakingsgesprek boeken. 

Dus vraag jezelf af: wat is de belangrijkste taak van je 

homepage?  

Is dat het verkrijgen van een e-mailadres?  

Of wil je bezoekers laten doorklikken naar andere pagina's, om ze zo 

tot een van die andere conversies te verleiden? Of wil je misschien 

zelfs op de homepage al een van die andere conversies laten zien? 

Overweeg ook de manier waarop mensen op je homepage terecht 

komen. Vaak is dat omdat ze je website-adres direct intypen in hun 

browser. Dat kan betekenen dat ze meer geïnteresseerd zijn in jou, 

je bedrijf en je diensten of producten, dan in je weggever. 

Je hebt een paar keuzes: 

● Je zet je weggever wel op je homepage 

● Je zet je weggever niet op je homepage 

● Je zet je weggever hoger of lager op je homepage 

 

Weinig ondernemers hebben een business model zoals Brian Dean, 

waarin de verkoop 100% vanuit e-mail marketing gebeurt. 

Voor veel websites zal gelden dat het handig is om eerst wat andere 

informatie en doorkliks te laten zien, en pas daaronder de 

weggever.  

Andere websites hebben een veel belangrijkere andere conversie op 

hun homepage staan. 

Wat ik maar wil zeggen: denk er even over na. 
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Plek 3: je navigatie 
Fijn hè, dat we die aparte aanmeldpagina hebben gemaakt? Want 

daardoor kunnen we simpelweg een menu in de navigatie naar die 

pagina linken. En omdat je navigatie door je hele website zichtbaar 

is, is je weggever ook altijd bereikbaar. 

Lijkt een inkoppertje, maar veel websites doen het niet - omdat 

ze die aparte pagina niet hebben. Maar die heb jij straks wel. ;-) 

Zorg voor een aantrekkelijke menutitel. Het woordje "Gratis" doet 

wonderen. Je menutitel kan dus bijvoorbeeld zijn: 

● Gratis tips 

● Gratis e-book 

● Gratis training 

● Gratis download 

 

Je kan ook wat specifieker zijn, door een onderwerp te vermelden: 

● Gratis salestips 

● Gratis marketingadvies 

● Gratis ademhalingsoefeningen 

 

Wordt je websitenavigatie te lang door de toevoeging van een extra 

menu? Lees dan dit artikel over hoe je dat kunt oplossen. 

 

O ja: je blogartikelen? Dat zijn niet écht gratis tips 

Ik zie op sites vaak een menu 'Gratis tips' dat dan naar het blog 

leidt. Beetje verkeerd verwachtingsmanagement. Je blog is je 

blog, noem het ook zo. Je weggever, dat zijn écht gratis tips. 

https://www.chrisrommers.nl/primaire-en-secundaire-navigatie/
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Plek 4: de sidebar 
De meeste websites hebben een sidebar - je mag het van mij ook 

een zijbalk noemen - en meestal staat die aan de rechterkant. 

 

Da's een mooi plekje voor je weggever, zeker naast blogartikelen of 

op je blogoverzichtspagina. Zet 'm lekker bovenin je sidebar. 

Als je je weggever in de sidebar zet, kijk dan ook even kritisch naar 

wat er nog meer staat. Zijn die tagcloud / widgets / categorielinks / 

blogarchieflinks (enzovoorts) écht allemaal nodig? Less is more... 

En: je weggever is heel mooi op zijn plaats in de buurt van je blog, 

maar op andere pagina's in je site heb je misschien ook een sidebar. 

Soms kun je daar beter iets ánders neerzetten dan je weggever. Op 

een dienstenpagina vormen je contactgegevens of een link naar 

je contactformulier bijvoorbeeld een betere call-to-action. 
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Plek 5: direct onder je blogs 

Dit is een favoriet van me. Want als iemand je blog helemaal gelezen 

heeft, dan is hij geïnteresseerd in datgene waar je over blogt. En je 

weggever zal inhoudelijk ook wel binnen dat thema vallen, toch? 

Dus hup: laat onder elk blogartikel je weggever zien. 

Kitty Kilian van  

De Blogacademie doet het zo: 

 

En Evelien de Jong van 

Wilikeenkind.nl doet het zo: 

 

Moet je nu met terugwerkende kracht zo'n visual of een 

aanmeldformuliertje onder elk blogartikel gaan zetten? 

Euh ja, in een ideale wereld wel. Maar dat is makkelijker dan je 

denkt, want je kunt het in één keer centraal regelen, bijvoorbeeld 

met de WordPress-plugin Add Widget After Content.  

  

https://www.deblogacademie.nl/
https://wilikeenkind.nl/
https://wordpress.org/plugins/add-widget-after-content/
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Plek 6: in je blogs 

Huh? In je blogs? We hadden toch net al 'onder je blogs' gehad? 

Klopt, maar dit is iets anders.  

Dit gaat niet over je reguliere weggever maar over een speciale 

weggever die naadloos aansluit bij de inhoud van een blogartikel. 

Je doet dit niet bij al je blogartikelen, maar bij de artikelen waarvan 

je in je statistieken ziet dat ze meer bezoekers trekken dan andere. 

Ik speel een beetje vals: hiervoor moet je een aparte weggever 

maken.  

Maar dat is absoluut de moeite waarde, want deze tactiek - de 

content upgrade - converteert als een malle.  

En: het is veel minder werk dan je denkt. 

Op mijn website vind je er een uitgebreid blogartikel over.  

Daarin geef ik je verschillende tips hoe je dit kunt aanvliegen.  

PS: Brian Dean, ik noemde hem al eerder, is de King of Content 

Upgrades. Bekijk zijn blogartikelen voor inspirerende voorbeelden. 

PPS: Als je de content upgrade-tactiek toepast, is het handiger om op 

het eind van het blogartikel niet je reguliere, maar je speciale 

weggever te laten zien. Met de eerder genoemde plugin Add Widget 

After Content kun je per blogartikel een uitzondering maken op het 

tonen van je reguliere weggever. In plaats daarvan plaats je dan 

(handmatig) de call-to-action voor je speciale weggever. 

  

https://www.chrisrommers.nl/content-upgrade/
https://backlinko.com/blog
https://wordpress.org/plugins/add-widget-after-content/
https://wordpress.org/plugins/add-widget-after-content/
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Plek 7: in je footer 

Je weggever begint nu al aardig omnipresent te worden. Maar we 

gaan gewoon lekker door. Want de footer van je website, dat is ook 

zo'n plekje waar je je weggever prima kunt etaleren. 

Paar voorbeelden: 

Op www.saskiaslotboom.nl: 

 
 

En ik doe het zelf ook: 

  

 

Niet ingewikkeld toch?  

Snel door naar plekje nummer acht, de laatste. 

 

  

http://www.saskiaslotboom.nl/
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Plek 8: "voor" je site 
Je kent 'm wel: de pop-up. Je klikt 'm waarschijnlijk regelmatig weg 

op websites. Of: je vult je e-mailadres in. En als jij het niet doet, doet 

een volgende bezoeker het wel. 

Want of je ze nou leuk vindt of niet: pop-ups werken wel. 

Maar ik snap je mogelijke weerzin: dingen die je wegklikt op 

andermans site, wil je eigenlijk niet op je eigen website zetten.  

Mag ik dan je een tip geven? Gebruik een scoll-up in plaats van een 

pop-up. Dat is minder storend, maar ook erg effectief. 

Dit is het verschil tussen een pop-up en een scroll-up: 

 

 
 
←    Pop-up 'Popt' midden in beeld, vóór de 
content. Je moet 'm echt wegklikken (of je 
adres invullen) voor je verder kunt lezen. 
 

 

 
 
←    Scroll-up Schuift onder in beeld. Minder 
storend: je kunt door blijven scrollen en lezen. 

 

Heb je niet per definitie een hekel aan pop-ups?  

In dit artikel op Hubspot lees je hoe je pop-ups optimaal inzet. En 

zelf heb ik op mijn site ooit een blog geschreven over Mailmunch, 

een handig tooltje waarmee je makkelijk pop-ups, scroll-ups en 

andere formuliertjes op je website kunt zetten.  

 

  

https://blog.hubspot.com/marketing/pop-up-forms-analysis
https://www.chrisrommers.nl/mailmunch/
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Wat doe je ná je weggever? 
Je hebt nu alle informatie om te zorgen dat websitebezoekers je 

weggever downloaden… maar geen enkele garantie dat ze klant 

worden, of zelfs maar een stap in die richting gaan zetten. 

“Wát? En daar kom je nóu mee?” 

Yep, sorry. Maar ik denk dat je al snapte dat alleen een e-book niet 

genoeg is om je pijplijn te vullen met leads en nieuwe klanten. 

Daarom heb ik nog iets voor je, namelijk: 

👉 Mijn mini-training “Lazy Ass Email Marketing” 

Vrij vertaald: e-mail marketing voor luie donders. Dat is mijn eigen, 

geteste systeem voor 2 à 3 leads per week - elke week. 

Of dat systeem ook voor jou werkt? Zou zomaar kunnen.  

Wat ik sowieso durf te beloven: het maakt je e-mail marketing 

makkelijker, rendabeler en minder arbeidsintensief. 

Je kunt deze praktische en lekker compacte mini-training nu 

aanschaffen via mijn website. 

👉 Dit is de link: chrisrommers.nl/lazy 

Je krijgt direct toegang - en voor het geld hoef je het niet te laten. 

“Superfijne tips om meer continuïteit in je mails te 
krijgen en op het netvlies te blijven van je 
potentiële klant. Stap voor stap geïllustreerd met 
voorbeelden, dus heel goed te volgen hoe je dit zelf 
op kunt zetten.” ~ Hester Stasse 

 

https://chrisrommers.nl/lazy?ref=fromweggever1
https://chrisrommers.nl/lazy?ref=fromweggever2
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Heb je nog vragen? 
Misschien denk je ondertussen: Hm, die Rommers lijkt er verstand 

van te hebben. 

En misschien wil je dingen verbeteren aan je site of je online 

marketing. Of ben je net bezig met een nieuwe website. 

Daar kan ik je mee helpen.  

Ik adviseer zzp'ers zoals jij over hun website en online marketing.  

Op mijn website lees je er alles over, inclusief prijzen. 

Wil je het daar een keer over hebben? Dat kan. 

Mail me op welkom@rommers.nl, dan maken we een vrijblijvende 

belafspraak. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. 

 

 

https://chrisrommers.nl/website-advies/?ref=lastpageweggever
mailto:welkom@rommers.nl

