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Introductie 
 
De ontwikkelingen op het gebied van mobiele technieken en het gebruik van 
smartphones en tablets betekenen nieuwe kansen én uitdagingen voor ondernemers.  
 
De opkomst van webshops en online verkopen biedt voor u nieuwe kansen. Maar met 
het toenemende gebruik van smartphones en tablets ook nieuwe uitdagingen.  
 
Want is uw webshop wel geschikt voor mobiel verkeer? We hopen van wel. Winkelen 
vanaf de mobiele telefoon is namelijk echt geen uitzondering meer.  
 
Online winkelen neemt een hoge vlucht. Het eerste halfjaar van 2014 liet een groei in 
online bestedingen van bijna 6% zien ten opzichte van het eerste halfjaar in 2013. In 
het eerste half jaar van 2014 deed 85% van de Nederlanders minimaal één online 
aankoop, voor een gemiddeld online besteed bedrag per koper van € 559,47. Hiervan 
was 48% een productaankoop. 
 
Consumenten geven aan dat ze maar liefst 75% van hun aankopen online zouden doen 
als bepaalde barrières worden weggenomen.  
 
Daarnaast is het mobiele kanaal een belangrijk onderdeel van de oriëntatiefase in het 
aanschafproces. 
 
Een goede mobiele webshop is daarom cruciaal voor uw organisatie. Maar wat komt er 
kijken bij het realiseren van een mobiele webshop? Waar moet u op letten, welke 
valkuilen moet u vermijden en hoe zorgt u voor maximale omzet via het mobiele 
kanaal? 
 
Met dit whitepaper helpen we u in 4 stappen uw webshop mobiel te maken. 
 
Heel veel succes! 
 

  



  

  Deze informatie wordt u aangeboden door King Software i.s.m. dotBlue 
 Auteur: Vincent van Scherpenseel (dotBlue) 

  

 



  

  Deze informatie wordt u aangeboden door King Software i.s.m. dotBlue 
 Auteur: Vincent van Scherpenseel (dotBlue) 

1. Stap 1: 

Responsive Web Design, klaar voor de toekomst! 
 
 
Voorheen werden webshops vaak mobielvriendelijk gemaakt door een aparte 
webshop te ontwikkelen. Dankzij “Responsive Web Design” (vanaf nu: “RWD”) is dit 
niet meer nodig.  
 
Met deze methode wordt uw webshop namelijk altijd optimaal weergegeven, 
ongeacht het toestel waarop deze wordt bekeken. 
 
RWD werkt als volgt: als uw bezoekers uw webshop openen wordt er gekeken welke 
schermafmetingen hun mobiel heeft. De browser past de weergave van uw webshop 
op basis hiervan aan. Dit biedt een groot aantal voordelen: zo hoeft u slechts één 
webshop te onderhouden, kan Google uw webshop beter doorzoeken en waarderen 
en bent u direct voorbereid op toekomstige toestellen. 
 
Hoe begint u met het klaarmaken van uw webshop voor RWD? 

 

1.1. Bepaal de prioriteit van onderdelen van uw webshop 
 
Een potentiële klant die vanaf een mobiel toestel uw webshop bezoekt wil nog steeds 
dezelfde mogelijkheden hebben als op uw regulieren webshop. 
 
Maar, doordat de afmetingen van schermen van smartphones en tablets per toestel 
verschillen, wordt lang niet altijd de gehele inhoud van een webshop getoond.  
 
Bepaal daarom per onderdeel van uw webshop de prioriteit, zodat de belangrijkste 
inhoud bovenaan staat. Productbeoordelingen krijgen bijvoorbeeld een lagere 
prioriteit dan bestelinformatie.  

 

1.2.  Laadtijd 
 
Bij uw mobiele webshop moet u er rekening mee houden dat deze wordt gebruikt via 
een mobiel netwerk. Mobiele netwerken hebben een beperkte bandbreedte, 
waardoor uw webshop traag kan laden.  
 
Een lange laadtijd heeft een negatieve invloed op uw omzet. Uit onderzoek blijkt dat 
vertraging van 1 seconde al kan leiden tot 7% minder conversie. 
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1.3.  Extra mobiele functionaliteiten 
 
Doordat uw bezoekers gebruik maken van uw mobiele webshop heeft u extra 
mogelijkheden voor handige functionaliteiten. 
 
Een aantal voorbeelden om over na te denken: 
 

 Zorg dat uw bezoekers met 1 klik direct telefonisch contact kunnen opnemen 
met uw klantenservice. 

 Wijs uw bezoekers op het dichtstbijzijnde ophaalpunt op basis van hun 
geografische locatie.  

 Integreer betalingen via Ideal en zorg dat bezoekers direct via hun bankieren 
app geld kunnen overmaken. 

 
 
 

Als u de basisvoorwaarden voor uw mobiele webshop heeft gedefinieerd gaan we door 
met de kern van uw webshop: het optimaliseren van de productcatalogus. 



  

  Deze informatie wordt u aangeboden door King Software i.s.m. dotBlue 
 Auteur: Vincent van Scherpenseel (dotBlue) 

  



  

  Deze informatie wordt u aangeboden door King Software i.s.m. dotBlue 
 Auteur: Vincent van Scherpenseel (dotBlue) 

 

2. Stap 2: 

Optimaliseer uw productcatalogus 
 
Bij het optimaliseren van uw webshop voor mobiel gebruik is het belangrijkste advies: 
 
Zorg voor een duidelijke en eenduidige indeling van uw webshop! 
 
Natuurlijk geldt dit ook voor uw reguliere webshop, maar voor mobiel gebruik is dit 
nog belangrijker. 
 

2.1. Bouw geen doolhof 
 
Door de beperking van de schermafmeting en de bandbreedte is het belangrijk dat uw 
bezoeker het gewenste product zo snel mogelijk vindt.  
 
Voorkom dat uw bezoekers verdwalen in een doolhof van producten.  
 
Houd bij de indeling van uw producten rekening met: 
 

 Gebruiksvriendelijke structuur 

 Navigatie 

 Zoekfunctionaliteit 
 

2.2. Touch-screen beperkingen 
 
Een van de kenmerken van mobiele toestellen van tegenwoordig is het gebruik van 
touch-screens. Erg belangrijk dus om hier rekening mee te houden bij de indeling van 
de elementen in uw webshop. 
 
Om te voorkomen dat bezoekers per ongeluk het verkeerde element aanklikken moet 
er voldoende afstand zitten tussen de elementen.  
 

2.2.1. Bladeren door de productcatalogus 

 
Een veelgemaakte fout in mobiele webshops is de paginering, oftewel de knoppen 
waarmee bezoekers door de productcatalogus kunnen bladeren. Deze knoppen staan 
vaak zo dicht bij elkaar dat gemakkelijk bladeren een flinke opgave wordt.  
 
Zorg er voor dat er voldoende ruimte is tussen de knoppen of gebruik een alternatieve 
oplossing zoals “infinite scrolling”. Hierbij worden nieuwe productresultaten pas 
geladen als de bezoeker de onderkant van de pagina heeft bereikt. 
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2.2.2. “Hover-state” 

 
Wanneer u een webshop op uw computer bezoekt staat er vaak ‘verborgen’ informatie 
bij producten. Deze informatie wordt zichtbaar als u met uw muis over het element 
beweegt. Bij het gebruik van een touch-screen is deze functionaliteit niet mogelijk.  
 
Houd er dus rekening mee dat de verborgen informatie op uw mobiele webshop direct 
getoond moet worden. 
 

2.3. Productoverzicht pagina’s 
 
Iedere webshop maakt gebruik van product overzichtspagina’s. Wordt deze 
weergegeven in uw reguliere webshop met 5 producten naast, zorg dan dat deze op 
uw mobiele webshop wordt getoond met bijvoorbeeld 2 producten naast elkaar.  
 
Een simpele aanpassing met groot effect. 
 

2.4. Producten filteren 
 
Ook mobiele gebruikers vinden het handig om filters te kunnen toepassen op de 
productcatalogus. In reguliere webshops wordt het filter vaak links of rechts van de 
categorieën en producten geplaatst. Door de beperkte schermruimte is dit vaak geen 
optie voor de mobiele webshop.  
 
Een slimme oplossing is om de filters buiten het beeld te tonen. De beschikbare ruimte 
op uw pagina is namelijk groter dan wat er in beeld is. Het filter schuift u letterlijk aan 
de kant, en brengt dit pas in beeld brengen na een klik op een knop of link. 
 

 
Het filter is letterlijk aan de kant geschoven voor het productaanbod. Bron: zurb.com. 

 

2.4.1.  Schuifbalken 
 

Via filtering kan een bezoeker vaak de minimum- en maximumprijs aangeven met een 
schuifbalk. Op een mobiel apparaat is dit erg lastig in gebruik. Vervang deze daarom op 
de mobiele webshop door andere elementen zoals invulvakjes of keuzemenu's. 
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2.5. Producten filteren 
 
Zoals al eerder gemeld is bandbreedte een belangrijke beperkende factor voor mobiel 
verkeer. Bij een traag ladende webshop geven bezoekers er al snel de brui aan, dus 
zorg ervoor dat uw pagina's geoptimaliseerd zijn. Let op de afmetingen van uw 
afbeeldingen en overweeg slimme technische oplossingen zoals “lazy-loading”, waarbij 
content pas wordt ingeladen zodra deze in beeld komt. 
 
Nu uw productcatalogus is geoptimaliseerd voor uw mobiele webshop gaan we verder 
met een cruciaal onderdeel van uw webshop: het optimaliseren van de productpagina. 
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3. Stap 3: 

Optimaliseer uw productpagina 
 

Op de productpagina van uw webshop vindt het omslagmoment plaats van 

oriënteren naar daadwerkelijk aanschaffen. Hier wordt omzet gemaakt! 

Laten we deze pagina daarom juist ook boor uw mobiele bezoekers optimaal 

inrichten. 

3.1.  Prioriteer uw content en functionaliteit 
 
Zoals eerder aangegeven heeft uw mobiele webshop een beperking als het gaat om 
schermruimte. Niet alle inhoud kan op een mobiel venster worden getoond. Daarom is 
het ook bij de productpagina van groot belang dat u de informatie die u wilt laten zien 
een prioriteit geeft.  
 
Toon altijd direct de volgende essentiële onderdelen: 

 Productnaam 

 Prijs 

 Foto 

 Bestelknop 
 
Overige informatie zoals de leveringsvoorwaarden en productrecencies kunnen prima 
in beeld komen als de bezoeker scrolt. 
  
Het is vanzelfsprekend dat de aandacht moet uitgaan naar de bestelknop. Zorg dat 
deze duidelijk opvalt, een goede beschrijving heeft en groot genoeg is om eenvoudig 
met de vinger aan te raken.  
 
Zet de bestelknop op iedere productpagina op dezelfde plek. Maak het uw bezoekers 
gemakkelijk om klant te worden! 
 

3.2. Afbeeldingen optimaliseren 
 
Mensen zijn visueel ingesteld, daarom kan een afbeelding een groot verschil maken in 
uw verkoopsucces. Ze zijn vaak essentieel in het beslissingsproces van uw bezoekers.  
 
Maar ook bij dit onderdeel lopen we weer tegen de beperking aan van mobiele 
apparaten: beperkte schermruimte en bandbreedte.  
 

3.3.  Aandacht voor de essentie 
 
Wat we vaak zien op mobiele webshops is dat grote foto’s heel erg worden 
uitgezoomd, waardoor de essentie verloren gaat. Maak daarom bij grote foto’s een 
uitsnede van het belangrijkste onderdeel van de foto, in plaats van de gehele foto te 
schalen. 
 



  

  Deze informatie wordt u aangeboden door King Software i.s.m. dotBlue 
 Auteur: Vincent van Scherpenseel (dotBlue) 

Zo wordt de aandacht nog steeds gevestigd op de essentie van de foto. 

 
Een foto geoptimaliseerd voor weergave vanaf verschillende toestellen.  
Bron:responsiveimages.org. 
 

3.4.  Laadtijd 

 
Zeker bij foto’s is het belangrijk om weer rekening te houden met de bandbreedte 
beperking van mobiele netwerken. Gebruik compressie om afbeeldingen te verkleinen 
en foto’s snel te kunnen laden.  

3.5.  Swipen 

 
Nog een belangrijke kans voor mobiel verkeer: bij het bladeren door een serie 
afbeeldingen zijn mobiele gebruikers gewend om te swipen in plaats van te klikken.  
 
Ondersteun dit om uw bezoekers een vlekkeloze gebruikerservaring te geven binnen 
uw webshop. 
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3.6.  Tabellen zijn lastig 
 
Voor complexere producten maken webshops vaak gebruik van tabellen om alle 
producteigenschappen gestructureerd te presenteren. Dit werkt prima bij weergave op 
de reguliere webshop, maar de beperkte schermbreedte van mobiele telefoons levert 
vaak problemen op. 
 
Dit kan worden opgelost door gebruik te maken van definitielijsten. Met definitielijsten 
maakt u gebruik van de verticale ruimte in plaats van de horizontale ruimte om de 
inhoud van een tabel te tonen. 
 

 
 
 
Een tabel en definitielijst.  
Bron: css-tricks.com. 
 
 
Nu we klaar zijn met het optimaliseren van de productcatalogus en de productpagina 
rest het laatste kritieke onderdeel van uw webshop: het bestelproces.  
Tijd om daar nu mee aan de slag te gaan! 
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4. Stap 4: 

Optimaliseer uw bestelproces 
 
In de vorige stappen hebben we gekeken naar het belang van een mobielvriendelijke 
webshop en het optimaliseren van de productcatalogus en productpagina. In de 
laatste stap gaan we aan de slag met het meest kritieke onderdeel van uw webshop: 
het bestelproces. 

4.1.  Bestellen is formulieren invullen 

 
Hoe u het ook wendt of keert: het bestelproces bestaat doorgaans uit een serie 
formulieren die ingevuld moeten worden. Het invullen van formulieren is al niet zo'n 
pretje op reguliere webshops, maar op mobiele webshops is dit helemaal een 
uitdaging. Niemand worstelt zich met plezier door een formulier op een mobiel 
toestel.  
 
Reden genoeg om dit proces te optimaliseren dus! 
 
Ontwikkelaars van mobiele browsers zijn zich volledig bewust van het ongemak van 
mobiele toetsenborden. Daarom hebben zij allerlei handigheidjes ingebouwd om dit zo 
gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Zo kunt u per formulierveld opgeven wat voor 
invoer u verwacht: alfanumeriek, enkel getallen, een datum of een e-mail adres. De 
browser zorgt er vervolgens voor dat de juiste toetsenbordindeling geopend wordt, 
waardoor uw bezoeker niet hoeft te schakelen en direct het veld kan invullen. 
 

 
Vier verschillende virtuele toetsenborden op de iPhone.  
Bron: Smashing Magazine. 
 
Maar, een formulierveld is natuurlijk het beste te optimaliseren door dat helemaal weg 
te halen. 
 
Met andere woorden: verwijder alle velden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het 
uitvoeren van de bestelling. Natuurlijk is het waardevol om het klantprofiel te 
verrijken, maar niet als dit direct ten koste gaat van uw verkoopsucces. 
 
Gebruik het bestelproces dan ook waar dit voor bedoeld is: het bestellen van 
producten.  
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Na de bestelling hebt u nog volop gelegenheid om uw klant om aanvullende informatie 
te vragen. 
 
Bijvoorbeeld op de bedankpagina in de vorm van een enquête of als onderdeel van uw 
e-mail campagnes. 

4.2.  Mobiel betalen 
 
Met name bij B2C webshops maakt het daadwerkelijk uitvoeren van de betaling een 
vast onderdeel uit van het bestelproces. Gelukkig hebben de banken ook niet stil 
gezeten en wordt iDeal over het algemeen goed ondersteund op het mobiele platform. 
Daarnaast raken Nederlanders ook steeds meer vertrouwd met PayPal, dat al geruime 
tijd geoptimaliseerd is voor gebruik vanaf mobiele toestellen. 
 
Zorg er wel voor dat u, net als bij de reguliere weergave van uw webshop, alle 
onduidelijkheden bij het afrekenen wegneemt. Toon duidelijk alle belangrijke 
informatie zoals garantievoorwaarden en retourmogelijkheden en zorg voor een 
transparant betaalproces. 
 

4.3.  De bestelling is geplaatst. Wat nu? 

 
U hebt uw bezoeker succesvol door het bestelproces geleid. Maar wat dan? Er 
resteren nu nog twee belangrijke zaken: de bedankpagina en de e-mail bevestiging. 
 
De bedankpagina is hét moment om iets extra's te vragen van uw klant. Uw klant heeft 
zojuist middels de bestelling commitment aan uw bedrijf getoond. Het perfecte 
moment om verdere opvolging te vragen. Denk hierbij aan het abonneren op uw e-
mail nieuwsbrief, het volgen van uw bedrijf op Social Media of het verstrekken van 
aanvullende profielinformatie. Zorg ervoor dat dit proces goed functioneert binnen de 
mobiele context. 
 
Naast het weergeven van de bedankpagina verstuurt u hoogstwaarschijnlijk ook een 
bevestiging naar uw klant. Als uw klant vanaf een mobiel toestel heeft besteld is de 
kans aanzienlijk dat ook deze e-mail op de mobiel wordt geopend. Zorg er daarom voor 
dat ook deze uiting correct wordt weergegeven in de mobiele context, zodat uw 
webshop een naadloze ervaring biedt. 
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Conclusie 

 
In dit whitepaper hebben we gekeken naar het belang van een mobielvriendelijke 
webshop, hoe deze technisch gerealiseerd moet worden en wat erbij komt kijken om 
deze succesvol te maken. 
 
Tot slot kunnen we u een laatste, maar misschien wel belangrijkste tip meegeven:  
test uw webshop voortdurend op mobiele toestellen.  
 
Probeer te denken als een potentiële klant, of vraag iemand anders dit te doen terwijl 
u over zijn of haar schouder meekijkt. Dat is dé manier om uw webshop te 
optimaliseren voor mobiel verkeer. 
 
Heel veel succes en plezier bij het mobielvriendelijk maken van uw webshop! 
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Over King Business Software en dotBlue 
 

King Business Software en dotBlue werken samen om ondernemers te helpen bij het 

realiseren of optimaliseren van een webshop. 

King biedt hierbij de logistieke kennis en software voor de backend van uw website. 

DotBlue is expert op het gebied van het bouwen van webshops en de bijbehorende 

online marketing.  

Samen bieden we onze klanten een totaaloplossing waarmee u meer omzet genereert. 

Bent u nieuwsgierig wat King en dotBlue voor u kunnen betekenen? 

Neem contact met ons op via 010 - 264 63 20 of info@king.eu. 

Neem ook eens een kijkje op onze website www.king.eu.  

DISCLAIMER 

 
Dit is versie 1.0 van dit whitepaper. 
 
Bij het samenstellen van dit whitepaper is de grootste zorg besteed aan de juistheid 
van de hierin opgenomen informatie. 
 
King Software en dotBlue kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor 
enige onjuiste informatie in dit document. King Software en dotBlue stellen zich niet 
aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden, 
onvolkomenheden en/of onvolledigheden in dit document. 
 

http://www.king.eu/
http://www.dotblue.nl/
mailto:info@king.eu
http://www.king.eu/

