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Intro

Voor je ligt hét feestdagen handboek van 2020. Een handout waarmee we je 

helpen om het meeste uit de drukste periode van het jaar te halen. Want druk 

zijn de komende maanden zeker: al jarenlang worden van oktober tot en met 

december de meeste orders geplaatst op ons platform.

Nu online shoppen dit jaar alleen maar belangrijker is geworden, zal dit record 

opnieuw worden gebroken. Sinds Corona is er al 69 miljard (!) meer uitgegeven 

dan vooraf verwacht*. Ook worden feestdagen zoals Black Friday steeds 

belangrijker in Nederland. Dit biedt veel kansen en mogelijkheden.

Als (kleine) webshop eigenaar wil je hier natuurlijk van meeprofiteren. Maar hoe 

zorg je dat je opvalt tussen de grote namen? Het goede nieuws is dat mensen 

steeds liever shoppen bij originele webshops. Ook heb je zelf veel invloed op 

de mate van succes. Met behulp van deze gids vertellen we je alles wat je moet 

weten: van vormgeving tot handige tips voor extra zichtbaarheid. 

Samen maken we een feestje van de feestdagen!

Liefs, 

Team Mijnwebwinkel

* Bron: Statista
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Hoofdstuk 1
Steek je webshop in een feestelijk jasje

Het lijkt nog zo ver weg, maar als winkelier kun je niet vroeg genoeg zijn met de voorbereidingen 

voor de feestdagen. Aan het einde van het jaar trekt iedereen de portemonnee net even wat 

vaker en daar wil jij als webwinkelier natuurlijk graag van meeprofiteren. 

Als eerste kijken we naar de vormgeving van je webshop. Dit is namelijk het eerste wat je 

bezoekers zien als ze je webshop bezoeken en is in grote mate bepalend of ze in je webshop 

blijven om iets te kopen of niet. Om je klanten is de feestdagen stemming te brengen, is 

het belangrijk om je webshop in een feestelijk jasje te steken. Dit kan op veel verschillende 

manieren. 

Algehele look and feel

Om in de feestdagen stemming te komen, 

is het belangrijk om de algehele look and 

feel van je webshop hierop aan te passen. 

Denk aan je logo, header achtergrond*, 

de achtergrond van de webshop*, een 

slideshow*, een banner of zelfs een 

stickertekst* om het extra feestelijk te 

maken. Dit kan een kwestie zijn van wat 

kleuren aanpassen of nieuwe afbeeldingen 

in de juiste sfeer maken en plaatsen. Je 

kunt natuurlijk ook bestaande afbeeldingen 

bewerken. Bijvoorbeeld door een kerstmuts 

in je logo te verwerken. Om het helemaal af te maken, raden we je aan om je feest-uitingen ook 

door te voeren in je nieuwsbrief, je blog en op je social mediakanalen. 

MIEKinvorm heeft feestelijke banners gemaakt

waarmee je meteen in de feestdagen stemming komt. 

* Het invoegen van een header achtergrond, achtergrondafbeelding, 

slideshow en stickertekst is beschikbaar vanaf PRO en PREMIUM.
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Richt speciale product/categoriepagina’s in

Maak het je klant extra makkelijk om door je shop te navigeren door speciale product- en 

categoriepagina’s aan te maken voor de feestdagen. Plaats hierin producten die passend zijn bij 

het onderwerp. Je kunt het zo gek niet bedenken. 

Maak bijvoorbeeld een speciale ‘Black Friday’ pagina. Plaats hierop al jouw producten met een 

actieprijs, zodat klanten in één oogopslag zien voor welke koopjes ze bij jou aan het juiste adres 

zijn. Of maak een ‘Sinterklaas’/surprise’ pagina, waarop je alle leuke hebbedingen voor een 

surprise toont. Om het je klant helemaal gemakkelijk 

te maken, kun je subpagina’s aanmaken op volgorde 

van prijs, zodat klanten gemakkelijk cadeautjes ter 

waarde van hun budget kunnen uitkiezen. Andere 

subcategorieën kunnen natuurlijk ook. Kijk welke 

opties het best bij jouw doelgroep passen. Voor 

Kerst en Oud en Nieuw mag een pagina vol glitter en 

glamour niet ontbreken. Van feestelijke versieringen 

tot kleding waar de Toppers jaloers op zullen zijn, 

plaats het vooral op deze pagina.  

Lees ook: Goede categorie- en productpagina‘s maken doe je zo. 

Optimaliseer je winkel voor mobiel 

Onderzoek van Thuiswinkel* heeft uitgewezen dat 42% van de online betalingen in 2019 via een 

smartphone werd gedaan. Indrukwekkende cijfers. Daarom is het belangrijk dat je bezoekers 

jouw webshop goed op hun mobiel kunnen bekijken. 

Mobiel-vriendelijk thema

Zorg ervoor dat het thema van je webshop op 

‘Clear as day’ staat. De layout van dit thema 

is volledig responsive, wat wil zeggen dat de 

webshop op zowel desktop, tablet als mobiel 

optimaal getoond wordt. De vormgeving van je 

webshop past zich automatisch aan het scherm

formaat aan van het apparaat waarop je webshop         

        Kies hier voor de bovenste optie 

Maak subpagina’s voor surprise cadeautjes 

in verschillende categorieën

https://www.mijnwebwinkel.nl/support/hoe-maak-ik-een-subpagina-aan
https://www.mijnwebwinkel.nl/blog/goede-categorie-en-productpagina-dat-doe-je-zo
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wordt bekeken. Alle moderne browsers kunnen goed overweg met dit thema, oudere Internet 

Explorer browsers (IE9 of ouder) kunnen er problemen mee ervaren. Als je dit thema nog niet 

gebruikt, ga dan in je winkelbeheer naar Instellingen/Vormgeving optie ‘Thema keuze’. Zorg 

ervoor dat je hier kiest voor ‘Text_theme_2’.

Let op! Bij alle shops die ‘Clear as Day’ al gebruiken, wordt het blokje ‘Thema Keuze’  

niet meer getoond.

Artikelweergave

Het liefst toon je al je artikelen in één keer, maar op een mobiel scherm is dat lastig. Dus moet je 

keuzes maken. Je kunt hiermee stoeien door het aantal artikelen dat per pagina wordt getoond 

aan te passen. Zo zijn alle artikelweergaven die je kunt kiezen onderverdeeld in twee soorten: 

weergave met kleine afbeeldingen en weergave met grote afbeeldingen.

In het menu Artikelinstellingen kun je kiezen 

hoeveel kolommen en rijen er bij de twee 

soorten getoond worden. Voor sommige 

producten is het belangrijk om duidelijke 

foto’s te tonen. Dan kies je voor een grote 

weergave met weinig kolommen. Als dat 

niet het geval is, kun je kiezen voor meer 

kolommen, zodat er meer artikelen in de 

beschikbare ruimte worden weergegeven.
Met een responsive shop wordt je winkel op alle 

apparaten optimaal weergegeven

https://www.mijnwebwinkel.nl/beheer/layout
https://www.mijnwebwinkel.nl/beheer/design/articleSettings
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Op nummer 1 van de top 3 belangrijkste online kanalen vind je e-mailmarketing. Het zal je 

dan waarschijnlijk niet verbazen dat het een must is om nieuwsbrieven te versturen tijdens de 

feestdagen. E-mailmarketing wordt vaak gebruikt voor het realiseren van extra traffic naar de 

webshop om verkopen te stimuleren. Het is dus een goed idee om nieuwsbrieven te versturen 

met jouw feestdagen aanbiedingen.*

Klinkt leuk zo’n nieuwsbrief, maar naar wie 

stuur je die? Geen zorgen, Mijnwebwinkel 

helpt je daar graag mee! Maak eenvoudig 

een knop waarmee jouw bezoekers (je 

potentiële klanten!) zich direct kunnen 

aanmelden voor jouw nieuwsbrief. Dit 

kan via vormgeving/indeling. Versleep het element ‘Nieuwsbrief’ naar de gewenste positie. 

Meestal is dit in je footer. Bezoekers kunnen zich via deze button aanmelden voor je nieuwsbrief 

en vervolgens automatisch in je mailinglijst terecht. Deze inschrijvingen vind je terug via 

nieuwsbrief/aanmeldingen. 

Aanmeldingen verkrijgen

Om te zorgen dat mensen zich voor jouw nieuwsbrief aanmelden, kun je de aanmeldlink delen 

via je sociale media kanalen. Volgers zullen eerder geneigd zijn om zich aan te melden voor jouw 

nieuwsbrief omdat ze al bekend zijn met jouw bedrijf. 

Tip: Mensen zijn eerder geneigd zich aan te melden voor een nieuwsbrief als zij hier iets voor 

terugkrijgen. Zet bijvoorbeeld een call-to-action bij de aanmeldbutton. “Schrijf je in voor de 

nieuwsbrief en profiteer van 10% korting op jouw volgende bestelling” 

Hoofdstuk 2
Zet nieuwsbrieven in 

* De nieuwsbrief module is beschikbaar vanaf PRO en PREMIUM.

https://www.mijnwebwinkel.nl/beheer/layout/settings
https://www.mijnwebwinkel.nl/beheer/newsletter/subscribers
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Bij IMAKIN ontvang je elke maand gratis DIY tutorials in je mailbox als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief.

Schrijftips voor een goede nieuwsbrief

E-mailadressen verzamelt? Schrijven maar! Mijnwebwinkel beschikt over een ingebouwde 

nieuwsbrief module, waarmee je nieuwsbrieven kunt maken en versturen. We hebben een paar 

tips voor je op een rijtje gezet om binnen no-time een leuke nieuwsbrief in elkaar te zetten:  

• 60% van de nieuwsbrieven wordt geopend op een telefoon. Zorg dus voor niet te lange stukken 

tekst en voeg afbeeldingen toe zodat de lezer in één oogopslag kan zien wat jij wil vertellen.  

• Voer je huisstijl door. Klanten herkennen bij het openen van de e-mail jouw shop en zullen 

eerder geneigd zijn om de e-mail te lezen. Dit kan je doen door een header met logo aan 

de nieuwsbrief toe te voegen. Dit kan via vormgeving/e-mail afbeeldingen. Heb jij, zoals in 

hoofdstuk 1 vermeld, jouw webshop in de feestdagen sfeer vormgegeven. Laat dezelfde sfeer 

dan ook terugkomen in de header van jouw nieuwsbrief!  

• Zorg voor een pakkende titel. Je wil niet dat jouw nieuwsbrief verdwijnt tussen alle e-mails 

die iemand op een dag binnenkrijgt. De titel is van essentieel belang om de aandacht te 

grijpen. Voeg een actie toe in de titel om interesse te wekken. Bijvoorbeeld: “Feestdagen 

korting, alleen vandaag 25% korting op het gehele assortiment!” 

• Maak de nieuwsbrief persoonlijk. Ook deze optie zit in de nieuwsbriefmodule. Gebruik 

%naam%, in de titel of tekst van de e-mail en borduur voort op de titel. 

 

https://www.mijnwebwinkel.nl/beheer/newsletter
https://www.mijnwebwinkel.nl/beheer/layout/image/email
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Een persoonlijke aanpak zorgt voor een vertrouwd gevoel! 

• Verstuur op het juiste moment. Plan je nieuwsbrief op het juiste moment in zodat de 

inhoud ook aansluit op de planning van de lezer. Een nieuwsbrief met tips voor pakjesavond 

kan je best een aantal weken van tevoren versturen, zodat de lezer ruim de tijd heeft om te 

shoppen. Een nieuwsbrief met een Black Friday kortingscode kan je dan juist weer het best 

op de dag van de korting zelf sturen of een dag hiervoor. Stem het moment van versturen dus 

goed af op de inhoud van de nieuwsbrief.
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Zo, je vormgeving is gereed en je nieuwsbrieven staan klaar. Nu wil je natuurlijk ook dat klanten 

je shop weten te vinden. Dit bereik je door jouw shop te voorzien van goede teksten met 

relevante zoekwoorden: je gaat je shop optimaliseren voor de zoekmachines. Dit wordt SEO 

genoemd. SEO is ontzettend belangrijk voor je shop. We bespreken een aantal handige tips om 

hoger te komen in de zoekresultaten om jouw season final succesvoller te maken. 

In het kort: wat is SEO?

Verkoop je Roze Adidas Sneakers Model X? Dan wil je bovenaan in Google staan als iemand 

naar dit product zoekt. Je webshop hiervoor optimaliseren heet SEO: Search Engine 

Optimization. SEO bestaat uit veel onderdelen, maar wij focussen ons vandaag op on-page 

SEO: je teksten en zoekwoorden.

Houd een zoekwoordenonderzoek

Om te beginnen is het belangrijk om een zoekwoordenonderzoek te houden. Lukraak wat 

tekst in je webshop plaatsen, is geen goed idee. Want online is er veel concurrentie. Het is dus 

goed om na te denken over de zoekwoorden: de woorden die jouw (potentiële) klant intypt in 

zoekmachines als Google. Er zijn verschillende tools om een zoekwoordenonderzoek te houden. 

Denk bijvoorbeeld aan Ubersuggest. Hiermee achterhaal je hoe goed jouw zoekwoord is. Je ziet 

hoe vaak er op dat woord wordt gezocht en wat de SEO moeilijkheid is. 

Long tail vs short tail zoekwoorden

Een zoekwoord is het woord wat iemand intypt in de zoekmachines. Een algemeen, breed 

zoekwoord noemt men een ‘short tail zoekwoord’. Bijvoorbeeld Black Friday. Het zoekwoord 

Black Friday heeft een hoog zoekvolume, maar ook een hoog concurrentieniveau. Je kunt het 

zoekwoord Black Friday specifieker maken. Je maakt er dan een ‘long tail zoekwoord’ van. Een 

long tail zoekwoord bevat meerdere woorden en is dus specifieker. Een long tail zoekwoord van 

Black Friday kan zijn: De leukste Black Friday deals voor volwassenen. 

Hoofdstuk 3 
Zorg voor zichtbaarheid

https://neilpatel.com/nl/ubersuggest/
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Het inzetten van long tail zoekwoorden biedt veel mogelijkheden. Zoals gezegd heeft een 

algemeen zoekwoord veel concurrentie. Door long tail zoekwoorden aan te bieden vergroot je de 

kans om gevonden te worden met het product waar naar diegene op zoek is. 

Voorbeelden van long- en short tail zoekwoorden

1. Short tail: Broek

2. Long tail: Zwarte slim fit broek

3. Short tail: Sneakers

4. Long tail: Lage Nike sneakers

On-page seo

Als je jouw zoekwoorden hebt bepaald, is het zaak om ze toe te passen in je shop. Er zijn vijf 

belangrijke plekken waar je zoekwoorden in ieder geval naar voren moet komen voor een goede 

ranking in Google. 

1. Paginatitel

2. URL (van de pagina)

3. H1 heading (pagina-/

producttitel)

4. (Product)omschrijving

5. (Product)afbeelding

Hierboven zie je een voorbeeld hoe Wehkamp on-page seo toepast. 

Deze pagina is geoptimaliseerd voor het zoekwoord Kinderen. 

In Ubersuggest zie je dat ‘Black Friday’ een hoog zoekvolume heeft en een hoge SEO moeilijkheid;  

wat betekent dat je veel concurrentie hebt.
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Zo pas je on-page seo toe op jouw shop

Nu je weet waar je op moet letten, is het fijn om te weten hoe je on-page seo toepast op je 

webshop. Gelukkig is dit vrij eenvoudig. 

Pagina titel & URL

Bij zowel het toevoegen van een nieuwe pagina als een nieuw product moet je een naam 

invullen. Dit is de paginatitel en deze term wordt ook automatisch in de URL geplaatst. Twee 

vliegen in één klap, altijd fijn!  

H1 heading

Je moet aan Google duidelijk maken wat jij ziet als H1 tekst. Dit doe je door de titel te 

markeren en deze de opmaak Kop1 mee geven. In de afbeelding hieronder zie je dat er een 

voorbeeldpagina genaamd ‘On-page SEO’ is aangemaakt. Dit komt terug in de titel en de URL. 

In de editor zie je een eerste zin. Deze is gemarkeerd en heeft de opmaak Kop1 meegekregen. In 

deze tekst komt het zoekwoord On-page SEO ook weer terug. 

On-page SEO toepassen in de (product)omschrijving

Zoals je in het voorbeeld van Wehkamp ziet (groen gemarkeerd), komt het zoekwoord kinderen 

overal terug. In combinatie met andere woorden (long-tail) en los als zoekwoord (short-tail). Dit 

doe je ook met jouw eigen geschreven teksten. Laat je zoekwoorden in een logische en goed 

geschreven tekst terugkomen. Dit vinden de zoekmachines alleen maar fijn. 
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Lees ook: Zo schrijf je de perfecte productomschrijving.

Verwerk je zoekwoorden in de afbeelding

Hiermee bedoelen we niet dat je in de afbeelding zelf het 

zoekwoord moet plaatsen, al kan dat natuurlijk wel. Wat hiermee 

wordt bedoeld is de alt-tekst. Afbeeldingen zelf zijn niet te lezen 

door Google en andere zoekmachines. Je moet de zoekmachines 

dus een handje helpen door er tekst aan toe te voegen. Dat doe 

je met de Alt-tekst. Je voegt de Alt-tekst toe bij het plaatsen van 

de afbeelding op een pagina. In de pop-up die je ziet, zie je een 

tekstveld Alternatieve tekst. Daar vul je de titel van de afbeelding 

in, uiteraard weer met jouw zoekwoord. Zo weet Google waar de afbeelding en dus de pagina 

over gaat, wat goed is voor je ranking. En je hebt kans dat bezoekers je via de afbeelding vinden 

als ze zoeken via Google Afbeeldingen. Win-win dus!

Door jouw afbeelding een alt-tekst mee te geven met de zoekterm erin (in dit voorbeeld ‘Lage Nike sneakers’,  

kun je ook gevonden worden als mensen naar dit product zoeken via Google Afbeeldingen.

Als je op deze manier je SEO toepast voor de feestdagen, heb je een goede basis voor een hoog 

resultaat in de zoekmachines. 

Ook interessant:

• Het nut van goede metadata

• Hoger in Google? Houd een zoekwoordenonderzoek!

https://www.mijnwebwinkel.nl/blog/zo-schrijf-je-de-perfecte-productomschrijving
https://community.mijnwebwinkel.nl/het-verhogen-van-je-conversie-36/het-nut-van-goede-metadata-284
https://community.mijnwebwinkel.nl/marketing-31/hoger-in-google-houd-een-zoekwoordenonderzoek-533
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Sinds enkele jaren is het Amerikaanse fenomeen Black Friday overgewaaid naar Nederland. De 

dag dat iedereen zijn aankopen voor de feestdagen in huis haalt. Black Friday wordt inmiddels 

dankbaar benut door vele Nederlandse offline en online winkeliers. Veel winkeliers verlagen hun 

prijzen tijdelijk om de vele koopjesjager 

naar hun (web)winkel te lokken. Dit 

gebeurt vaak niet alleen op de vrijdag maar 

wordt vaak uitgesmeerd over meerdere 

dagen. Zo is ook Cyber Monday ontstaan: 

de maandag na Black Friday. Dit is voor jou 

als webwinkelier natuurlijk een buitenkans 

om extra veel producten te verkopen! We 

leggen uit op welke manieren je het beste 

kortingen in kunt zetten. 

Kortingscodes

Er zijn verschillende soorten kortingen die je kunt 

gebruiken in je webshop. Je kunt namelijk een vast 

bedrag, een procentuele korting én een korting op de 

verzendkosten geven. Ook kun je bepalen vanaf welk 

bedrag een shopper korting krijgt, op welke artikelen 

de shopper korting krijgt en in welke periode de 

korting geldig is. Een kortingscode aanmaken? Ga in de 

beheeromgeving van je winkel naar kortingscodes en 

klik vervolgens op ‘Nieuwe kortingscode toevoegen’. 

Hoofdstuk 4
Gebruik kortingscodes

Het zoekvolume op de term ‘Black Friday’ in Nederland is de 

afgelopen jaren gigantisch gestegen. Bron: oakisnow.com

*Kortingscodes zijn beschikbaar vanaf PRO en PREMIUM

http://www.mijnwebwinkel.nl/beheer/discountcode
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Tips voor het gebruik van kortingscodes tijdens de feestdagen:

• Pas de standaardtekst aan. Wanneer je een kortingscode gebruikt kun je de term aanpassen 

naar een toepasselijkere naam. Tijdens de feestdagen kun je de kortingscode bijvoorbeeld 

aanpassen naar de naam van de feestdag. Een voorbeeld van zo’n kortingscode is: ‘kerst2020’. 

• Zorg voor een duidelijke aankondiging. Wanneer je een kortingscode gaat gebruiken, zorg er 

dan voor dat je de code duidelijk communiceert. Gebruik al je kanalen om de kortingscode aan 

te kondigen, zodat de code bekend is bij je doelgroep en daadwerkelijk gebruikt gaat worden. 

• Test de code uit. Om teleurstelling te voorkomen, is het verstandig om de code voor de 

aankondiging zelf even uit te testen. Als alles werkt zoals het hoort te werken, kun je de code 

communiceren naar je klanten. 

Een flinke piek in de omzet van onze winkeliers op Black Friday 2019

Pop-up met korting

Met onze partner Shopboost kun je jouw verkopen letterlijk boosten door middel van een pop-

up. Bied je twijfelende of vergelijkende bezoeker een verrassing. Denk hierbij aan een korting, 

extra service of advies, een gratis product of gratis verzending. 

Start gratis met 30 verrassingen. Daarna kost Shopboost €29,95 p/m.

https://www.mijnwebwinkel.nl/partner/shopboost
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Actieprijzen instellen

Je kunt er ook voor kiezen om actieprijzen in te stellen bij bepaalde producten. Op die manier 

krijgt de klant al korting, zonder een kortingscode in te hoeven voeren. Bij deze producten kun 

je een stickertekst plaatsen, waaruit duidelijk blijkt tot wanneer de actie geldig is, zoals ‘Alleen 

vandaag’, ‘Tijdelijke aanbieding’, ‘Zolang de voorraad strekt’. Zo creëer je urgentie en is de kans 

groter dat de order geplaatst wordt.

 

Gratis verzending

WIl je liever geen korting geven? Bijna tweederde van de mensen die online aankopen doen, zegt 

dat ze hun bestelling afbreken zodra ze erachter komen dat er verzendkosten worden berekend. 

Het gratis aanbieden van de verzending wordt door klanten steeds normaler gevonden en is dan 

ook heel belangrijk voor een hoge conversie. Wil je een hogere omzet tijdens de feestdagen? 

Overweeg dan eens (tijdelijk) gratis verzending aan te bieden, bijvoorbeeld bij een bestelling 

vanaf een  bepaald bedrag. 

Lees hier je hoe je ‘gratis verzenden vanaf’ instelt.

https://www.mijnwebwinkel.nl/support/hoe-stel-ik-de-verzendkosten
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Het inzetten van social media is van groot belang in de aanloop naar de feestdagen toe, maar 

ook tíjdens de feestdagen. In dit hoofdstuk vertellen we jou hoe jij social media kanalen inzet om 

nog meer uit de feestdagen te halen! 

Tip: Ben jij actief op verschillende social media? Zorg er dan in elk geval voor dat  

op elk kanaal de feestdagen sfeer, die je op je site hebt doorgevoerd, terugkomt!  

Een van de snelst groeiende kanalen van afgelopen jaar is Instagram. Voor veel ondernemers is 

dit dus het perfecte kanaal om in contact te komen met hun doelgroep. Wist je dat 55% van de 

consumenten een positiever beeld heeft van bedrijven die interactie hebben met hun volgers via 

social media? Speel hier dus zeker op in! Met deze Instagram tips bereid jij je voor op de feestdagen:

• Maak gebruik van een poll of vragen sticker in een Instagram story. Vraag volgers 

bijvoorbeeld naar hun favoriete product of laat ze stemmen door middel van een poll. Zo 

weet jij welke producten voorbij moeten komen in een kortingsactie en speel je in op de 

wensen van de klant. 

• Speel in op feestdagen met passende content. Bereid leuke content voor om te plaatsen 

tijdens feestdagen. 

Tip: Download hier gratis de Mijnwebwinkel contentkalender.

• Zorg voor interactie met volgers. Een grote kans dat jouw producten dit jaar ergens ingepakt 

onder een Kerstboom liggen om iemand blij te maken. En wie weet deelt deze persoon zijn 

cadeau’s vervolgens online. Houd berichten in de gaten waarin jij wordt getagd en plaats een 

leuke reactie! Dit draagt weer bij aan een positieve associatie voor jouw bedrijf. Ook kun de 

foto’s weer delen op je eigen profiel. Niks sterker dan user generated content.

 

Hoofdstuk 5
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https://landing.mijnwebwinkel.nl/contentkalender
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• Giveaway time. De feestmaanden zijn het uitgelezen moment om een winactie te 

organiseren. Het beste is om deze winactie net iets voor de feestdagen te houden. Volgers die 

dan net buiten de prijzen vallen, hebben al wel kennis gemaakt met jouw bedrijf. De kans dat 

een van jouw producten op een verlanglijstje eindigt wordt hiermee vergroot!  

• Maak gebruik van Instagram Shopping. Met Instagram 

Shopping inspireer je je volgers en tegelijkertijd zorg je 

ervoor dat ze je product gemakkelijk in huis kunnen halen. 

Met Instagram Shopping kun je namelijk producten in je 

Instagram posts taggen, waardoor je volger met één klik 

rechtstreeks bij het product op je webshop terecht komt. 

Super smooth dus! 

 

Lees hier meer over Instagram Shopping en kom erachter 

hoe jij het activeert op jouw Instagram.  

Naast Instagram is ook Facebook een veel gebruikt platform onder bedrijven. 

• Plaats linkjes naar jouw webshop. Het voordeel van Facebook is dat je linkjes kan plaatsen 

in een tekst. Heb jij een leuke feestdagen ‘hoek’ ingericht in jouw webshop of wil je dat 

volgers zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Doorlinken maar! 

• Zorg voor ‘deelbare’ content. Facebook is de plek om ‘viraal’ te gaan binnen jouw doelgroep. 

Dit komt door de deel- en tag functie waar veel gebruik van gemaakt wordt. Plaats eens een 

grappig filmpje of een herkenbare foto die inspeelt op de feestdagen. Zorg ervoor dat de 

content past bij jouw doelgroep, zo zullen zij eerder vrienden taggen of het bericht delen. 

Tot slot is Pinterest een goede tool om in te zetten tijdens de feestdagen. Maar liefst 8 op de 10 

Pinterest gebruikers bezoekt de website of app met de intentie om te gaan kopen. Voor jou als 

webwinkelier dus zeker de moeite waard! 

• Inspiratie delen. In Pinterest kun je enkel visuele content delen. Perfect wanneer je 

andere wil inspireren met jouw producten. Maak borden aan met tips voor de feestdagen, 

sfeerbeelden van jouw kantoor en deel productfoto’s.

 

https://www.mijnwebwinkel.nl/blog/meer-verkopen-met-instagram-shopping
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Tip: Zet een uitgebreide omschrijving met wat er op de afbeelding zichtbaar is bij elke post. 

Zo komt jouw post bij verschillende zoekwoorden naar voren. 

• Zichtbaarheid verhogen. Pinterest is het enige social media kanaal dat door Google wordt 

meegenomen in zoekresultaten. Maak jij een Pinterest bord met de titel: “feestdagen 

tips voor meisjes” en plak jij hier de link van jouw webshop onder? Dan ziet Google elke 

pin (opgeslagen bericht door Pinterest gebruiker) als individuele verwijzingen naar jouw 

webshop. Super goed voor de vindbaarheid van jouw webshop binnen Google dus! 

Social ads

Doordat sociale media steeds groter worden, is dit een perfect kanaal om op te adverteren. Doe 

dit slim. Zie je bijvoorbeeld dat de verkoop van een bepaald product via de desktop beter loopt 

dan via mobiel, of juist andersom? Stem je marketing hier dan op af. Adverteer je bijvoorbeeld 

binnen Google of op Facebook, dan kun je je advertenties specifiek op mobiele bezoekers 

richten of deze juist uitsluiten. Stem je advertentiebudget hier op af, zodat je het maximale uit je 

investering haalt. 
 

 

 

Op Facebook kan je bij ‘plaatsing bewerken’ kiezen op welke apparaten je wilt adverteren.
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Reviews zijn altijd een krachtig middel voor je webshop, maar tijdens de feestdagen spelen ze 

helemaal een belangrijke rol. Niet alleen is het goed om reviews te hebben tijdens de feestdagen 

(want bezoekers zien dat ze bij jou aan het goede, betrouwbare adres zijn). Andersom zijn de 

feestdagen ook het perfecte moment om extra reviews te verkrijgen. 

Reviews: de voordelen

Het belang van reviews valt niet te onderschatten. 

Met reviews verhoog je de betrouwbaarheid van 

je webshop, maar het helpt je ook om feedback te 

ontvangen over je aankoopproces. De feestdagen 

bieden een uitgelezen kans om van veel (nieuwe) 

klanten een beoordeling over hun aankopen te 

ontvangen.

Positieve en negatieve reviews

Nu steeds meer mensen online shoppen, neemt het 

volume van reviews enorm toe. Ook die van kritische 

reviews. Onderschat de waarde van deze negatieve 

reviews niet en ga hier op een vriendelijke en klantgerichte manier mee om. Juist als je af en toe 

een wat mindere positieve review krijgt, benadrukt dit de echtheid van de beoordelingen. De 

‘sweetspot’ van reviews ligt bij een score tussen de 4.2 en de 4.5 (uit 5). Een hogere score kan zelfs 

averechts te werken en je verkopen laten dalen. De consument vraagt zich dan namelijk af hoe 

betrouwbaar de reviews zijn. 

Hoe ga je om met negatieve reviews?

Het mag dan niet erg zijn om af en toe een negatieve review te ontvangen, je moet hier natuurlijk 

wel op een goede manier mee omgaan. Maak review management dan ook een onderdeel 

van je klantenservice. Laat zien dat je klachten serieus neemt en dat je er wat aan doet om het 

probleem op te lossen. Je klant voelt zich gehoord en daarmee kun je een negatieve ervaring zelfs 

Hoofdstuk 6
De kracht van reviews tijdens de feestdagen
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ombuigen naar een positieve ervaring. Uit onderzoek blijkt dat 95% van je ontevreden klanten 

zal terugkeren naar je site als je hun probleem snel en effectief oplost. Bovendien geven klachten 

die je via reviews ontvangt, goed zicht op of je wijzigingen moet doorvoeren in bijvoorbeeld je 

assortiment, website of het bezorgproces. Blijf dus ondanks de drukte scherp op het verhelpen 

van klachten tijdens de feestdagen.

Tip: Soms krijg je reviews die niet zijn toegestaan. Bijvoorbeeld waarin scheldwoorden staan 

of waarbij de concurrent bij naam genoemd wordt. Deze review kun je bij je review partij 

rapporteren. 

Lees ook: Waarom negatieve recensies ook belangrijk zijn. 

Reviews verzamelen

Er zijn diverse onafhankelijke review partijen waarmee je reviews kunt verzamelen. Ben hierin 

proactief. Stuur iedere klant na de aankoop een mail met het verzoek om een beoordeling achter 

te laten. Ontvang je een mail van een enthousiaste klant? Bedank diegene en vraag of ze het 

compliment ook als review willen plaatsen zodat je andere sitebezoekers hem kunnen zien. Op 

die manier verzamel je, vooral tijdens de feestdagen, gemakkelijk reviews.

Bekijk hier al onze review partijen. 

https://www.mijnwebwinkel.nl/blog/waarom-negatieve-recensies-ook-belangrijk-zijn
https://www.mijnwebwinkel.nl/partners?f%5B0%5D=field_partner_category%3A40
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Door de grote hoeveelheid pakketjes die verstuurd worden tijdens de eindejaarsperiode, kan het 

zijn dat bestellingen vertraging opleveren. Vorig jaar in december kregen zelfs meer dan 530.000 

klanten hun pakket te laat. Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kunt doen om je zo goed 

mogelijk op deze piek voor te bereiden en vertragingen en retouren te voorkomen.

1. Stimuleer je klanten om op tijd te bestellen

Hoe eerder je jouw pakketten aanlevert bij PostNL, hoe 

groter de kans dat cadeaus op tijd worden bezorgd. 

Door je klanten te stimuleren om eerder hun feestdagen 

bestellingen te plaatsen, kun je de gewenste bezorging 

beter  garanderen. Werk bijvoorbeeld met een uiterlijke 

besteldatum en communiceer deze datum via je 

webshop, nieuwsbrief en social media kanalen. 

PostNL heeft op hun website ook een speciale pagina ingericht met informatie rondom de 

feestdagen. 

2. Zorg voor voldoende voorraad verpakkingen

Het zou zonde zijn als je bestellingen vertraging oplopen omdat je onverwacht snel door je 

verpakkingen heen bent. Wees daarom verstandig en zorg dat je genoeg verpakkingen op 

voorraad hebt voor de feestperiode.

3. Pak je producten goed in

Voorkom mogelijke vertraging en/of schade door de juiste verpakkingen te kiezen. Onze 

verzendpartner MyParcel geeft de volgende tips:

• Verpak producten tot 10 kg in een enkel laags kartonnen doos

• Wanneer je dozen hergebruikt (goed voor het milieu én goedkoper) zorg er dan voor 

dat er geen oude stickers of barcodes zichtbaar zijn. Zo voorkom je verwarringen met 

afleveradressen 

Hoofdstuk 7
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https://www.postnl.nl/klantenservice/zakelijk/bezorging/feestdagen
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• Zorg dat je pakket geen scherpe hoeken heeft om beschadiging van andere pakketten te 

voorkomen.

• Gebruik geen touw, draad of tape om meerdere pakketten aan elkaar te bevestigen.

• Artikelen zoals glas, aardewerk, enzovoorts. dienen in een 7 millimeter dubbelgolfkarton 

doos, van het type BC, verstuurd te worden.

4. Bied flexibele bezorgopties

Juist met de feestdagen vinden mensen het belangrijk om zelf te kunnen bepalen waar en 

wanneer ze het pakket willen laten bezorgen. Flexibele bezorgopties zorgen hiervoor. Niet alleen 

vergroot dit de kans op een succesvolle bezorging, ook werkt het aanbieden van de populaire 

bezorgopties conversieverhogend. 

Kies voor jouw shop uit de populaire bezorgopties ‘Bezorgmomenten’ of 

‘Afhalen bij een PostNL locatie’.* 

5. Verzeker kostbare pakketten

Verkoop je producten met een hoge waarde? Verzeker jouw pakket dan tegen schade of verlies. 

Je kunt hierbij zelf bepalen tot welke waarde je een pakket wilt verzekeren. Dit kan al vanaf € 

0,60. Gebruik je MyParcel? Dan kun je ‘Verzekerd verzenden’ eenvoudig aanvinken vanuit je 

winkelbeheer (klik op de order en ga naar ‘Aangepaste zending’). Verzend je via een andere 

partij? Kijk dan in het verzendportaal hoe je verzekerd verzenden aan kunt bieden.

* Alleen beschikbaar voor Mijnwebwinkel PRO en PREMIUM.

https://www.mijnwebwinkel.nl/support/hoe-voeg-ik-postnl-bezorgmomenten-toe-aan-mijn-webwinkel
https://www.mijnwebwinkel.nl/support/hoe-voeg-ik-postnl-afhaallocaties-toe-aan-mijn-webwinkel
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6. Bekijk of je producten in het buitenland zijn toegestaan

Verstuur je in de eindejaarsperiode veel naar het buitenland? Voorkom vertragingen en bekijk 

van te voren goed wat wel en niet is toegestaan in het land van bestemming. Bekijk hier de 

PostNL lijst met verboden goederen.

7. Verhoog herhaalaankopen met een retourservice

In een periode met vele bestellingen kan het natuurlijk voorkomen dat een cadeau toch niet 

geschikt is. Bied jouw klanten extra service en geef ze langer de mogelijkheid om sinterklaas- 

en kerstaankopen te retourneren. Bijvoorbeeld tot de tweede week van januari. Via jouw 

verzendpartner kun je eenvoudig de retourservice inrichten. 

Lees ook: Webshop retouren: what’s in it for me.

https://www.postnl.nl/versturen/pakket-versturen/pakket-buitenland/verzendvoorwaarden/
https://www.mijnwebwinkel.nl/blog/webshop-retouren-what%E2%80%99s-it-me
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Support is één van de pijlers waar jij als webshophouder punten mee kunt scoren. Onderscheid 

je van concurrenten door het persoonlijke contact wat jij met je klanten hebt. Laat je liefde 

en passie voor jouw producten merken. Dat maakt jou juist uniek ten opzichte van de grote 

e-commerce reuzen. Oftewel: zie support als de uitgelezen kans om een goede indruk te maken. 

Richt een aparte FAQ pagina in

Mensen willen weten waar ze aan toe zijn, voordat ze een order plaatsen. Aan jou de taak om 

te zorgen dat bezoekers jouw shop vertrouwen. Eén van de manieren om dit vertrouwen te 

creëren, is het maken van een speciale FAQ pagina gericht op de feestdagen. Zo krijgen jouw 

(potentiële) klanten makkelijk en snel antwoord op vragen over bijvoorbeeld levertijden en 

retourvoorwaarden. 

Een FAQ pagina is gedurende het hele jaar 

een meerwaarde. Tijdens de feestdagen 

al helemaal. Dit zijn de drukste maanden 

van het jaar. Hierdoor kan het zijn dat de 

levering net wat langer duurt of retouren 

minder snel worden verwerkt. Dit is niet erg, 

zolang je maar transparant bent richting 

de klant. Dit zijn mogelijke vragen die je 

bezoekers tijdens de feestdagen hebben:

• Wat zijn de levertijden tijdens de feestdagen?

• Binnen hoeveel dagen kan ik retourneren?

• Wat als ik nu een cadeau koop en het pas geef tijdens de feestdagen  

(na de retourtermijn). Mag ik het product dan nog steeds retourneren? 

• Wat zijn de openingstijden?

• Kan ik mijn bestelling laten inpakken?

• Etc.

Hoofdstuk 8
Bied persoonlijke support tijdens 
de feestmaanden
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Tip: Met interne links verwijs je naar een specifiek gedeelte op een pagina.  

Meer hierover lees je hier.

Bied een extra support kanaal aan

Zoals eerder aangegeven kun je tijdens de feestdagen een goede indruk achterlaten. Een live 

chat is een ideale tool om je hierbij te helpen. Hiermee bied je een laagdrempelige manier aan 

om contact met jou op te nemen. Het kan een idee zijn om tijdens de feestdagen een live chat 

aan te bieden als extra support kanaal. Ga bij jezelf na of je dit kunt bieden. Als de chat de hele 

dag offline staat, werkt het juist averechts en kun je er toch beter voor kiezen om dit niet te doen.  

Tip: Lees hier hoe je tawk.to installeert. 

Maak een over-ons pagina

Hiermee bied je niet zo zeer support aan je klanten, maar breng je jouw passie wel over aan de 

klanten. Als je met iemand chat, is het leuk om te weten wie diegene is. Door middel van een 

over-ons pagina bereik je dit.

Tip: Meer weten over hoe je een over-ons pagina effectief inzet? Lees dan dit topic

https://www.mijnwebwinkel.nl/support/hoe-maak-ik-een-interne-link-op-een-pagina
https://community.mijnwebwinkel.nl/marketing-31/hoe-installeer-je-de-chatfunctie-tawk-to-alleen-voor-pro-en-premium-182
https://community.mijnwebwinkel.nl/hoe-win-je-online-het-vertrouwen-van-de-klant-38/zo-zet-je-een-over-ons-pagina-effectief-in-417
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Fijne feestdagen!

Dankjewel voor het lezen van deze gids. We wensen je 

ondanks de gekke tijd waarin we leven hele fijne feestdagen. 

Zakelijk gezien wensen we je een top periode waarin je orders 

en omzet een piek bereiken. Hopelijk hebben we je met deze 

gids een stapje op weg kunnen helpen. 

Heb je na het lezen van dit handboek nog vragen of 

onderwerpen waar je graag mee over zou willen weten?  

Laat het ons weten via de Mijnwebwinkel Community.

Heel veel succes!

Liefs,

Team Mijnwebwinkel

PS. Er komt binnenkort iets leuks aan:

 volg ons vast op SoundCloud voor de primeur.

https://community.mijnwebwinkel.nl/
https://soundcloud.com/mijnwebwinkel


Contact
www.mijnwebwinkel.nl

info@mijnwebwinkel.nl

http://www.mijnwebwinkel.nl
mailto:info%40mijnwebwinkel.nl?subject=
https://www.facebook.com/mijnwebwinkel/
https://www.linkedin.com/company/mijnwebwinkel/
https://nl.pinterest.com/mijnwebwinkel/
https://www.instagram.com/mijnwebwinkel/
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