
 
 

 

Websites ontwerpen volgens het 
KISS-principe 

7 concrete tips met voorbeelden 

 

1. Bedenk op elke pagina wat de bezoeker wil weten 

Focus erop om jouw doelgroep de antwoorden te geven die ze nodig hebben. Welke 

informatie hebben ze al en wat moeten ze over jullie organisatie weten? 

 

 

2. Maak belangrijke informatie het meest opvallend 

Wat moet iemand echt weten? Waar moet de bezoeker op klikken? Geef dit 

bijvoorbeeld een felle kleur. Zo weten zij het snel te vinden én krijg je meer conversies 

op de website! 

 

 

3. Gebruik voldoende witruimte 

Zorg dat er tussen de verschillende 

elementen op de website voldoende 

ruimte is waar ‘niks’ in staat, de witruimte. 

Dit houdt de website leesbaar, 

overzichtelijk en het legt extra nadruk op 

de elementen die ertoe doen. Een perfect 

voorbeeld van een rustige en duidelijke 

website met voldoende website, is ons 

recente project Raffel Internet!  

  

 

4. Laat niet meer zien dan nodig is 

Dit kan ook uitgelegd worden in de “data-ink ratio”. Simpel gezegd: probeer de ‘inkt’ 

die je gebruikt op de pagina zoveel mogelijk nuttig te besteden. Door extra inkt te 

elimineren, wordt de boodschap makkelijker te begrijpen. 

 

 

https://www.rb-media.nl/portfolio/website-ontwikkeling-raffel


 
 

 

 

5. Zorg dat afbeeldingen nuttig zijn 

Gebruik geen afbeeldingen om enkel de 

boel op te leuken, maar zorg ervoor dat 

deze bijdragen aan de boodschap die je 

wilt overdragen. De afbeelding moet 

passen bij jouw merkverhaal of de 

diensten die je levert. Dus tenzij het de 

visie en missie van RB-Media 15 jaar 

geleden veel te maken had met tulpen, 

was de header foto in bovenstaand 

voorbeeld waarschijnlijk niet erg nuttig      .  

 

6. Gebruik prettige lettertypes 

Onderzoek wees uit dat hoe lastiger een tekst te ontcijferen is, hoe minder die ons 

aanstaat. Hierdoor kunnen de bezoekers afhaken, waardoor je boodschap niet 

gelezen wordt. Om dit te voorkomen, kun je het beste lettertypes gebruiken die online 

prettig lezen. Benieuwd welke dit bijvoorbeeld zijn? In dit artikel zijn een aantal sterke 

lettertypes te vinden. 

 

 

7. Gebruik klare taal 

Je boodschap moet altijd vlot te begrijpen 

zijn. Draai er daarom niet omheen! Kijk 

bijvoorbeeld naar de homepagina van 

recruitment bureau Trinamics. De 

doelgroep vraagt zich hier waarschijnlijk 

nog af wat het bedrijf precies doet. Het 

antwoord van Trinamics: ‘Wij verbinden 

mensen met techniek’. Helder! 

  

 

Wil je meer weten over helder website ontwerp?  

Neem gerust contact met ons op! We zijn te bereiken via 076 78 51 526 of via 

marketing@rb-media.nl.   

https://www.awwwards.com/20-best-web-fonts-from-google-web-fonts-and-font-face.html
https://www.trinamics.nl/
mailto:marketing@rb-media.nl

