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Inleiding 

Dit designdocument omvat een aantal verbeterpunten met mogelijke oplossingen voor de 

vestigingenpagina van Keuken Kampioen. Om de user experience te bevorderen op deze pagina zijn 

een aantal structurele aanpassingen nodig in de functionele en visuele opbouw van de website. Het 

is belangrijk om een ontwerp te maken waarmee gebruikers intuïtief kunnen navigeren en eenvoudig 

relevante informatie kunnen ontsluiten. Bovenstaande kan bereikt worden door het verbeteren van 

de informatie architectuur, navigatie en GUI.  

Doelen die bereikt dienen te worden doormiddel van het re-design zijn: 

- Bounce percentage verlagen (huidige is 41%) 

- Conversie verhoging “afspraak maken” 

- Conversie verhoging “route plannen” 

- Verbetering in page usability (vestigingen <> vestiging detail informatie) 

Informatie architectuur 

Het is belangrijk om te weten met wat voor doel de gebruiker naar vestigingenpagina komt. Als het 

doel van de gebruiker overeenkomt met het doel van de pagina is er een match. Voor nu maak ik 

gebruik van aannames die ik heb gedaan met betrekking tot de vestigingenpagina. 

Doel van de pagina (aannames) 

- Gebruiker informeren per showroom. 

- Gebruiker triggeren om een route te plannen. 

- Gebruiker triggeren om een afspraak te maken. 

 

Doel van de gebruiker (aannames) 

- Informatie vergaren over het adres, openingstijden en koopzondagen van de showroom waar hij 

naar opzoek is. 

Wanneer een gebruiker googled op ‘koopzondag keukenkampioen Breda’ komt de vestigingspagina 

van Breda bovenaan te staan in de zoekresultaten: 

 

Als de gebruiker deze pagina opent ziet hij een lijst met koopzondagen, het doel van de gebruiker 

komt overeen met het doel van de pagina en er is dus een match. Aangezien de gebruiker zijn doel 

heeft bereikt verlaat hij de website. De gebruiker heeft slechts 1 pagina bekeken en krijgt in dit geval 

een bounce percentage van 100% (het bounce percentage is het percentage gebruikers wat op de 

pagina komt, alleen deze pagina bekijkt en daarna de website weer verlaat). De gebruiker heeft 

hoogstwaarschijnlijk wel datgene gevonden wat hij zocht en is een tevreden gebruiker. 

http://www.keukenkampioen.nl/showrooms-koopzondagen/
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Wanneer de koopzondagen niet op deze pagina zouden staan gaat de gebruiker verder zoeken op de 

website naar deze informatie. Er is dan geen sprake van een bounce. Door een interne link naar een 

pagina met koopzondagen te plaatsen kan het bounce percentage worden verlaagd. Het is wel 

raadzaam om te onderzoeken of dit optimaal is voor de gebruiker aangezien de gebruiker nu niet 

direct de informatie vindt die hij zoekt. Het is dus erg belangrijk om te weten wat het doel van de 

gebruiker is, mede vanuit dit inzicht kan een effectief ontwerp worden gemaakt. 

Navigatie 

Een goede navigatie zorgt ervoor dat de gebruiker bij de informatie komt die voor hem bestemd is. 

Onduidelijke navigatie kan onderdeel zijn van het bounce percentage en/of het niet bereiken van zijn 

doel. 

De gebruiker belandt standaard op de vestigingenpagina van Almelo als hij op het menu item 

Showrooms & Koopzondagen klikt. Gezien het aantal showrooms is de kans klein (2,7%) dat hij zich 

op de juiste vestigingenpagina begeeft. De gebruiker moet op een heldere, simpele en duidelijke 

manier kunnen navigeren naar de vestigingenpagina waar hij naar op zoek is. Dit zonder onrelevante 

informatie over bijvoorbeeld de showroom van Almelo. Vervolgens kan de gebruiker een afspraak 

maken, een route plannen of informatie vergaren met betrekking tot de desbetreffende vestiging.  

Conversie verhogen 

Een duidelijke call-to-action (cta) is aan te bevelen om het bouncepercentage te verlagen en de 

conversie te verhogen. Om gebruikers aan te zetten tot actie zal de cta tekst enige mate van urgentie 

en een werkwoord moeten bevatten.  

Ook zal de cta duidelijk in beeld moeten zijn. In het huidige ontwerp zijn 2 cta buttons aanwezig. Bij 

het openen van de pagina is er geen enkele cta zichtbaar boven de fold. Hierdoor vallen ze buiten 

beeld.  
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Bronnen 

Om het bounce percentage te verlagen is het belangrijk om te weten vanuit welke bronnen de 

bezoekers op de vestigingspagina komen. Aangezien ik hier geen cijfers van heb kan ik hier nu niet 

dieper op in gaan. 

Mogelijke oplossingen 

In het ontwerp heb ik gebruikt gemaakt van de meest voorkomende resolutie (1024x768). Graag zou 

ik de cijfers ontvangen vanuit Google Analytics met de meest gebruikte resolutie zodat er vanuit hier 

een effectief ontwerp gemaakt kan worden. 

Op de volgende pagina’s staan wireframes met mogelijke oplossingen om de user interaction te 

verbeteren, het bounce percentage te verlagen en de conversie van ‘afspraak maken’ en ‘route 

plannen’  te verhogen. 
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Informatie architectuur & navigatie  

 

Showroom zoeken pagina  

 Door het submenu als dropdown menu te gebruiken is de grijze horizontale balk niet altijd 

zichtbaar. Hierdoor blijft er meer informatie over voor relevante informatie. 

 De gebruiker kan kiezen of hij alle showrooms wilt zien of enkel de showrooms die komende 

zondag open zijn. 

 Google maps integratie met alle showrooms in Nederland. 

 2 call to actions boven de fold om de conversie te verhogen. 
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Showroom zoeken pagina  

 Er kan gezocht worden naar showrooms op postcode of plaatsnaam. 

 Zoekresultaten met showrooms in de omgeving worden getoond onder het zoekscherm en 

rechts in de Google Maps integratie. 

 Bij het klikken op een van de zoekresultaten wordt informatie getoond over de showroom in 

de Google Maps integratie. 

 Bij het klikken op Meer winkels… worden er meer showrooms getoond onder het 

zoekscherm. 

 In de Google Maps integratie ziet de gebruiker de volgende informatie over de 

desbetreffende showroom: 

- Contact informatie 

- Komende zondag open of gesloten 

- Openingstijden  

- Mogelijkheid om een route te plannen 

- Mogelijkheid om een afspraak te maken 

- Link naar de detail pagina met meer informatie over de showroom 

 2 call to actions boven de fold zichtbaar om de conversie te verhogen. 
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 Showroom detail pagina  

 Titel met de plaats en straat van de showroom. 

 Contactgegevens en openingstijden van de showroom. 

 Foto van de showroom.  

 De gebruiker ziet in een oogopslag of deze showroom komende zondag open is. 

 2 call to actions zichtbaar boven de fold om de conversie te verhogen. Mobiel gebruik  

 Mogelijkheid om te zoeken naar andere showrooms. De showroom zoeken pagina wordt dan 

weer geopend. 

Mobiel gebruik 

Ik ken de cijfers van Keuken Kampioen niet maar ik ga er in dit ontwerp vanuit dat ook hier het 

mobiele verkeer enorm is gestegen. Gebruikersgemak staat voorop bij het mobiele internetgebruik. 

De desktopversie van Keuken Kampioen is slecht leesbaar en navigeerbaar op een mobiel apparaat.  

Mijn voorstel is om de website responsive te maken. Dit betekent dat de pagina zich aan past op de 

basis van de schermresolutie van het apparaat waarmee een website wordt bezocht. Doordat de 

website zich aanpast naargelang het gebruikte apparaat blijft de website voor gebruikers 

overzichtelijk. 

In het voorstel wordt de locatie van de gebruiker via het mobiele  apparaat bepaald. Aan de hand van 

de locatie worden de 3 dichtstbijzijnde showrooms getoond. 

 



Ruud Persoons  Re-design DMG vestigingen pagina 

Pagina 7 van 8 

 

 

 

Showrooms & koopzondagen mobiel 

 Desktop versie bekijken. 

 Menu is standaard ingeklapt. 

 De locatie wordt via het mobiele   

apparaat bepaald. Aan de hand van de locatie 

worden de 3 dichtstbijzijnde showrooms 

getoond. 

 Handmatig zoeken via postcode of 

plaatsnaam. 

 Filteren op koopzondagen. 

 

 

 

Na het klikken op een showroom worden de 

details van deze showroom getoond. 

 Eenvoudige buttons om meteen te 

bellen, een afspraak te maken of een route te 

plannen. 

 De gebruiker ziet in een oogopslag of 

deze showroom komende zondag open is. 

  Openingstijden van de showroom. 
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Ontwerp 

De daadwerkelijke ontwerpen zijn toegevoegd als bijlagen.  

- 001_landing.jpg 

- 002_searchdetail.jpg 

- 003_hover.jpg 

- 004_detail.jpg 

- 005_mobile_landing.jpg 

- 006_mobile_detail.jpg 

 


