
WEBSITE TEKSTEN
SCHRIJVEN

Hoe schrijf je de

beste teksten voor

jouw website?



Schrijf

uitnodigend

en actief

In het horecavak draait het allemaal om

gastvrijheid. Laat dat dus ook naar voren

komen in de teksten op je website. Kies

voor uitnodigende teksten, zonder dat je

daarbij het doel van je website uit het oog

verliest. Je wilt dat mensen uiteindelijk bij

jou reserveren, dus stuur daar bij de lezers

op aan door actief taalgebruik. Dat houdt

in: korte zinnen, toegankelijke taal en zo

min mogelijk hulpwerkwoorden.

Bijvoorbeeld:

Gastvrije teksten

Gastvrijheid houdt daarnaast in dat je

meedenkt over de behoefte van je gast,

óók op je website. Waarschijnlijk is een

gast op jouw site op zoek naar meer

informatie, het menu of contactgegevens

om een reservering te maken. Een

duidelijke button, waarin je oproept tot

een actie, helpt hierbij, bijvoorbeeld ‘Bekijk

het menu’ of ‘Reserveer nu’. Zo bedien je je

gasten optimaal en moedig je ze

tegelijkertijd aan om voor jouw restaurant

te kiezen.

De behoefte van je gast

Je kunt bij ons genieten van een heerlijk

driegangendiner. 

Je geniet bij ons van een heerlijk

driegangendiner. 

Plaats je reservering makkelijk en snel via

ons online reserveringssysteem.

Reserveer makkelijk en snel via ons online

reserveringssysteem. 

Onze gerechten zijn los te bestellen of je

kunt kiezen voor een driegangendiner. 

Bestel onze gerechten los of kies voor een

driegangendiner. 

In dit voorbeeld van Ron Gastrobars vallen

het actieve taalgebruik en de korte,

toegankelijke zinnen meten op. Een goed

voorbeeld van een krachtige

openingstekst.



De website van Yamazato Restaurant

heefteen heel duidelijke structuur, waardoor

depagina meteen overzichtelijk oogt. Er

isgebruik gemaakt van een uitgelichtezin in

een groter lettertype als opening,duidelijke

pictogrammen, een duidelijkebutton om de

menukaart te bekijken én eenbalk waarin

meteen een reserveringgemaakt kan

worden.

Voorbeeld

De meeste mensen nemen slechts kort de

tijd om een website te bekijken, dus zorg

dat de structuur van de tekst (en website in

z’n geheel) in één oogopslag duidelijk is.

Het moet meteen duidelijk zijn waar welke

informatie te vinden is. Maak daarom

gebruik van duidelijke titels en

tussenkopjes. Ook het gebruik van

uitgelichte zinnen, pictogrammen,

opsommingen en buttons in de tekst

vergroten de overzichtelijkheid.

In één oogopslag duidelijk

Zorg voor structuur



Ga eerst na wat voor jou belangrijke

zoekwoorden zijn. Als je een restaurant hebt

in Nijmegen, zal ‘restaurant Nijmegen’ voor

jou bijvoorbeeld een relevant zoekwoord

zijn. Probeer deze zoekterm dus op een

aantal plaatsen op je website terug te laten

komen. Strategische plekken voor

zoekwoorden zijn de titel van je website, de

koppen boven je tekstjes en de meta-

beschrijving: het korte tekstje dat onder de

titel in het zoekresultaat verschijnt. Andere

punten die bijdragen aan een verbeterde

SEO zijn een duidelijke structuur van je

website (zie punt 2), het gebruik van

tekstlinkjes en het up-to-date houden van

de site.

Hoe doe je dat?

Dé manier om op internet beter te

wordengevonden door gasten, is door je

websiteSEO proof te maken. SEO staat voor

SearchEngine Optimization,

dus‘zoekmachineoptimalisatie’ in

hetNederlands. Wanneer je – kort gezegd –

opje website de juiste zoekwoorden op

dejuiste plekken verwerkt, zul je

betergevonden worden in zoekmachines

zoalsGoogle.

Een SEO proof website

In dit voorbeeld van Restaurant MANNA zie

je dat er duidelijk is ingezet op het

zoekwoord ‘Restaurant Nijmegen’. Ten

eerste al door de pagina zo te noemen (de

link van deze pagina is: manna-

nijmegen.nl/restaurant-nijmegen), maar ook

door de term ‘restaurant Nijmegen’

regelmatig in de titels en tekst terug te laten

komen. Daarnaast is de website actueel, is

er een duidelijke structuur én is de site heel

gebruiksvriendelijk.

Voorbeeld

Denk aan SEO



Kies voor een

passende tone

of voice

Je hebt voordat je met jouw restaurant

begon goed nagedacht over het concept.

Wat maakt jou onderscheidend? En wat

wil je uitstralen naar jouw gasten? Het is

zonde om daar in de teksten op je website

niets mee te doen. Denk na over een

passende toon van de teksten: op de

website van een plaatselijke kroeg gebruik

je nu eenmaal andere tekst dan op de site

van een sterrenrestaurant. Dat zit ‘m

bijvoorbeeld al in de aanspreekvorm van je

gasten (‘je’ of ‘u’), maar ook in dingen zoals

woordkeuze en lengte van de

zinnen. 

Wanneer je een bepaalde tone of voice

hebt gekozen, is het belangrijk om deze in

al je communicatie vast te houden,

dus zowel op je website, social media als in

de mailings naar je gasten.

Een passende toon
Het landelijke brunchrestaurant Anne

& Max wil de huiskamer van de stad zijn. In

het concept staat het hartelijke, warme

gevoel voorop; het doel is om gasten een

goed gevoel te geven. Dat is ook terug te

zien in de teksten. Die zijn uitnodigend en

positief, het goede gevoel komt hier

duidelijk naar voren.

Voorbeeld



Maak gebruik van korte, duidelijke en actieve

zinnen.

Houd de teksten zo beknopt mogelijk.

Zorg voor structuur en overzicht door middel

van titels, tussenkopjes, opsommingen en

uitgelichte zinnen.

Kies een tone of voice die past bij jouw

horecaconcept en pas die toon in alle

communicatie toe.

Verwerk relevante zoekwoorden in de tekst

zodat je goed gevonden wordt in Google.

Do's

Mobile first

Ga eens bij jezelf na: hoe vaak bekijk

jij een website via een desktop en hoe

vaak via je mobiel? Grote kans dat het

aantal keren dat je op mobiel kijkt veel

groter is. Het aantal mensen dat

websites via hun mobiel bezoekt, is

hard aan het stijgen, vandaar dat veel

websites worden gemaakt vanuit het

‘mobile first principe’: ze worden zo

ontwikkeld dat ze vooral op mobiel

optimaal tot hun recht komen. Voor je

teksten betekent dit dat ze kort maar

krachtig moeten zijn en dat er een

goede balans tussen beeld en tekst

moet zijn.

Mobile is booming

Lange, onduidelijke of vage zinnen.

Ellenlange teksten zonder tussendoor

tussenkopjes, opsommingen of

afbeeldingen te gebruiken.

Een verschillende tone of voice per

communicatiemiddel.

Don'ts


