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OP ZOEK NAAR EEN RECLAMEBUREAU
DIE JOUW BEDRIJF HELPT GROEIEN?
Studio Campo is een creatief en doelgericht reclamebureau in Woerden. Wij bouwen aan 
 merken en brengen deze tot leven. Van huisstijl tot strategie en van social media tot webdesign. 
We creëren visuele verleiding, creatieve oplossingen, effectieve campagnes en krachtige 
communicatiemiddelen. Creatieve communicatie die informeert én activeert. 

Wij pakken alle projecten aan, groot en klein. Zolang we maar mooie producten mogen creëren. 
Kijk op onze website wat wij voor jou kunnen betekenen!
WWW.STUDIOCAMPO.NL
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BAS KLEINVELD
Creatief directeur

MOOI? DAT ZOU JE KUNNEN ZEGGEN.

MAAR IS HET GOED

IS MOOI OOK GOED?
Onlangs had ik een discussie met een vriend over Chris Martin, de zanger van Cold-

play. Hij vindt hem één van de beste zangers die er ooit bestaan heeft. Ik totaal niet. 

‘Vind jij Coldplay niet goed dan?’

‘Jawel’

‘Huh?’

‘Ik vind de muziek goed en zijn stem past bij de muziek, maar ik vind dat hij soms vals 

zingt. Als je de band weg zou halen en ik alleen naar zijn stem zou moeten luisteren, 

zou ik snel klaar zijn.’

Stilte...

‘Jij vindt Metallica toch ook goed?’

‘Ja’

‘Waarom staat James Hetfi eld dan niet in jouw top 10 beste zangers?’

Zo werkt het bij reclame ook. Natuurlijk kun je zeggen dat iets mooi of niet mooi 

is, maar dat bepaalt niet of iets goed is. Bij ons in Woerden hebben we diverse 

 reclameborden langs de weg staan. Daartussen zit een bord wat altijd opvalt: de 

Goud en Zilver inkoop. Geen poespas: grote zwarte letters op een gele ondergrond. 

Niet te missen. 

Is het mooi? Zeker niet. Is het goed? Wat mij betreft wel, want als je van je goud of 

zilver af wilt weet je waar je moet zijn.

Dit staat in contrast met veel mooi ontworpen advertenties of 

websites. Met opvallende afbeeldingen, veel informatie en ver-

schillende lettertypes. Mooi? Dat zou je kunnen zeggen. Maar is 

het goed en bereikt het zijn doel? Als ik binnen 2-3 seconden niet kan opmaken waar 

het over gaat en voor wie het bedoeld is, dan niet.

Daarom vinden we bij Studio Campo dat reclame in eerste instantie goed 

moet zijn. Nu kun je hier op verschillende manieren naar kijken, maar er zijn wel een 

aantal hoofdpunten op te sommen om te toetsen of iets goed is. Je reclame moet 

bijvoorbeeld opvallen tussen de rest. Het moet duidelijk zijn wat de boodschap is en 

voor wie deze bedoeld is. 

Deze en nog meer punten hebben we voor je op een rijtje gezet op pagina 39. 

Zo helpen we jou om eff ectief om te gaan met communicatie. Zorg er eerst maar 

voor dat deze goed is. Het mooi maken volgt daarna wel.

Uiteindelijk zijn die vriend en ik het erover eens geworden dat ook Pearl Jam, 

The  Rolling Stones en Rammstein goede bands zijn, maar ook niet de beste zangers 

hebben. En, dat er maar eentje was die wel écht goed kon zingen, ook zonder band: 

Freddy Mercury

EN BEREIKT HET ZIJN DOEL? 
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BEN JIJ AL DEFENSIEFIT?
Djack Littel is de zwaarst getrainde militair van Nederland. Hij volbracht ‘s werelds zwaarste militaire 
opleidingen: Marinier, Commando, Brits Mountain Leader en Special Forces en helpt nu mensen die naar 
Defensie willen, om zich zowel mentaal als fysiek voor te bereiden op de militaire keuring. Djack was op 
zoek naar een manier om zijn kennis met de wereld te delen en schakelde Studio Campo in voor het maken 
van o.a. een podcast, blogs en nog veel meer!
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DE VOLGENDE STAP
In het programma ‘Hoe word ik Militair’ 

legt Djack in vier stappen uit hoe je 

jezelf het beste voorbereidt op alle uit-

dagingen die tijdens de opleiding tot 

militair naar voren komen. Daarnaast 

heeft Djack meerdere boeken geschre-

ven over zijn ervaringen in zijn tijd als 

 Marinier, Commando, Brits Mountain 

Leader en Special Forces. Toch was 

dit niet genoeg voor Djack: hij wilde 

zijn programma uitbreiden met een 

 podcast om nieuwe potentiële klanten 

te bereiken. Bij Studio Campo waren 

wij zeer vereerd om deze fantastische 

taak op ons te nemen, en gingen aan 

de slag...

DEFENSIEFIT PODCAST
De eerste stap in dit proces was het 

opzetten van een podcast. Studio 

Campo zette wekelijks de podcast 

 studio op, waar Djack vervolgens in één 

sessie 6 afl everingen van 30  minuten 

opnam. Dat is nog eens vooruit werken! 

Na de opname gingen wij aan de 

slag met het bewerken van de audio-

bestanden en video’s. Natuurlijk konden 

een speciaal ontworpen intro en outro 

hierbij niet ontbreken. Tot slot uploadde 

we de podcasts op Spotify, Apple Pod-

cast en Google Podcasts.

INPLANNEN OP YOUTUBE
De podcast video’s zijn door Studio 

Campo geüpload op YouTube en 

vooraf ingepland, zodat er wekelijks 

om 9.00 uur een nieuwe afl evering in 

 première zou gaan. Daarnaast werd 

per afl evering een speciale, SEO-proof 

titel en beschrijving, én bijpassende 

thumbnail toegevoegd. Tot slot hebben 

wij het kanaal een make-over gegeven, 

door middel van een nieuwe banner en 

kanaalbeschrijving.

Opnemen van de podcasts bij ons in de studio.

Defensiefi t.nl Podcast op Spotify inclusief podcast cover.
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Wekelijks verschijnt er een nieuwe afl evering op YouTube.

Transcriptie van de podcast in blog vorm.
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Djack Littel

STUDIO CAMPO KWAM MET DE

TOTAAL OPLOSSING EN WIST MIJ HIER

PERFECT IN TE ASSISTEREN EN FACILITEREN



BLOGS
De podcasts zijn getranscribeerd 

en vervolgens herschreven tot een 

prettig leesbare blog. Bij het schrij-

ven van de teksten was het erg 

belangrijk om de tone-of-voice van 

Djack in het achterhoofd te houden: 

persoonlijk, vanuit eigen ervaring en 

zeer gemotiveerd. We hebben de 

tekst  geschreven alsof deze Direct 

van Djack afkomstig was.

SOCIAL MEDIA
Ook social media 

kon natuurlijk niet 

ontbreken. Wij zijn 

aan de slag 

gegaan met 

een content 

planning van vier posts per week. 

Het  grafi sche team ging aan de slag 

met het  uitzoeken van de archief-

foto’s die Djack had aangeleverd en 

selecteerde per afl evering vier pas-

sen de foto’s die de boodschap uit de 

podcast goed in beeld konden bren-

gen. Op deze manier verschijnen er 

wekelijks vier posts en story’s op 

Djack’s Instagram. 

Shot uit de bijpassende feed op Instagram.

REVIEW VAN DJACK
In het kader van: als je het niet probeert, 

dan weet je het niet... Ik wilde altijd al 

een podcast starten, maar wist niet hoe. 

Een podcast met audio was mijn wens, 

maar daarnaast wilde ik ook video’s 

voor YouTube en blogs voor mijn web-

site. Studio Campo kwam met de totaal 

oplossing en wist mij hier perfect in te 

assisteren en faciliteren. Samen hebben 

wij een idee tot werkelijkheid gemaakt. 

Ik ben enorm blij met het resultaat. 
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SAMEN HEBBEN WIJ

EEN FANTASTISCHE PODCAST NEERGEZET

EN ZIJN WE ZEER TROTS OP HET RESULTAAT

Shot uit de bijpassende feed op Instagram.

WEKELIJKS GAAT ER OM 09.00 UUR

EEN NIEUWE AFLEVERING IN PREMIÈRE



Jouw logo is één van de eerste dingen die potentiële opdrachtgevers van jouw bedrijf zien. Opdrachtgevers 
herkennen jouw bedrijf aan het logo en krijgen hierbij direct een bepaalde indruk. 
Een logo kan misschien simpel ogen, maar het ontwikkelen is geen simpele taak. In deze blog leggen wij 
stap voor stap uit hoe wij een professioneel logo ontwikkelen.

IN GESPREK MET DE KLANT
Voordat we beginnen met schetsen,  

gaan wij met de klant om de tafel. 

Het doel van dit gesprek is om te achter-

halen waarin een bedrijf zich wil onder-

scheiden van zijn concurrenten en wat 

de kernwaarden zijn. Ook proberen we 

aan de hand van verschillende  termen 

de stijl vast te leggen. Denk hierbij aan 

krachtig, subtiel, minimalistisch, strak 

of chique. We verzamelen een lijst 

met passende termen, zodat we later 

 kunnen zoeken naar lettertypes die 

hierop aansluiten.

ONDERZOEK NAAR LOGO’S
Vervolgens is het tijd om op het internet 

naar inspiratie te zoeken. Ook werpen 

we een blik op de logo’s van concur-

renten. In sommige branches worden 

bepaalde kleuren, stijlen en letter types 

veel gebruikt. Uiteraard kunnen we hier 

LOGO MAKEN: KIJK MEE 
IN HET ONTWERPPROCES!
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inspiratie uit halen, maar het is  belangrijk 

dat het logo dat wij ont werpen zich écht 

onderscheidt. De eerste ideeën worden 

op papier gekrabbeld. Dit zijn nog geen 

professionele  schetsen, maar simpele 

tekeningetjes zodat deze ideeën niet 

worden vergeten. De beste concepten 

werken we verder uit in  Illustrator.

KLEUREN EN FONTS
Hierna is het tijd om te zoeken naar kleu-

ren die goed op de ideeën aansluiten. 

De psychologie achter kleur is complex 

en iedere kleur roept een bepaalde 

emotie op. Bij het zoeken naar kleuren 

houden wij daarom altijd de identi-

teit van het bedrijf in ons achterhoofd.  

Zo zullen we voor een spa eerder 

zachte, rustgevende kleuren selecteren 

(bijvoo rbeeld zandkleur of lichtblauw), 

terwijl bij een metalband juist harde, 

opvallende kleuren passen (bijvoor-

beeld zwart en donkerrood). Een ander 

punt waar wij over nadenken is de 

 hoeveelheid kleuren die we gebruiken. 

Ons advies is om maximaal 3 kleuren  

te combineren. 

Uiteraard is het van belang dat deze 

kleuren goed bij elkaar passen. Hiervoor 

gebruiken wij de kleurencirkel. Gaan we 

voor een dynamische look? Dan wer-

ken  complementaire kleuren, die direct 

tegenover elkaar in de kleuren cirkel 

staan, goed. Vraagt het bedrijf om 

een harmonieus logo, dan kiezen we 

voor kleuren die dicht bij elkaar op de 

kleurencirkel liggen. Van onze favoriete 

kleuren testen we mogelijke combina-

ties uit, totdat we tot de meest geschikte  

uitstraling komen.

HET JUISTE FONT
Ook fonts spelen een belangrijke rol bij 

het ontwerpen van een logo. Er zijn vier 

soorten basislettertypen waarmee we 

jouw logo een unieke uitstraling kunnen 

geven: 

• Schreefletters (serif): een 

schreefletter heeft onderaan 

een horizontaal streepje waar 

de letter op ‘rust’. De schreven 

zorgen ervoor dat de tekst een 

Ontwikkeling van een logo in beeld gebracht met daaronder het eindresultaat.

menspaard verbonden in 
een ronde spiegel 
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geheel vormt. Schreefl etters worden vaak gebruikt 

bij  boeken, nieuwsbrieven en tijdschriften omdat dit 

prettig leest. Font voorbeelden: Times New Roman, 

Georgia en Cambria

• Schreefl oze letters (sans serif): Deze lettertypen 

 hebben geen streepjes aan de onderkant en elke 

letter staat op zichzelf. Sans serif lettertypen zien 

er zakelijk uit en geven een moderne indruk. Font 

 voorbeelden: Helvetica, Verdana, Arial, Calibri

• Handgeschreven (script) letters: over het algemeen 

zijn deze informeel en decoratief. Font voorbeelden: 

Pacifi co en Lucida

• Decoratieve letters

BEELD EN ILLUSTRATIES
Het logo kan ook een beeld of illustratie bevatten. 

Er zijn verschillende typen logo’s, waarvan woordmerk 

en  beeldmerk de meest voorkomende zijn. Afhankelijk 

van jouw wensen maken we de keuze om een woord- 

of beeldmerk te ontwerpen. Een beeldmerk kan een 

afbeelding, lettermerk, mascotte of embleem bevatten. 

Een woordmerk daarentegen bestaat enkel uit letters. 

We creëren een unieke sfeer, kleur en uitstraling om het 

juiste publiek voor jouw bedrijf aan te trekken. Jouw logo 

moet namelijk een verhaal vertellen wat heel simpel 

 uitlegt waar jouw bedrijf voor staat.

ONTWERP PRESENTATIE
Nadat we alle mogelijke combinaties met kleuren en fonts 

hebben uitgeprobeerd, is het tijd om te beoordelen welke 

logo’s het beste aansluiten bij de wensen van de klant. 

Afhankelijk van de opdracht geven we de klant de keuze 

uit één of meerdere ontwerpen. Na akkoord zorgen we 

ervoor dat het logo terugkomt op de website en in alle 

overige huisstijl items.

VERGEET JE MERK NIET
Met alleen een mooi logo kom je natuurlijk niet ver. Het is 

daarom belangrijk om jouw logo te verwerken in andere 

marketingmaterialen om jouw bedrijf te promoten, zoals 

visitekaartjes, social media berichten, web pagina’s, 

 brochures en nieuwsbrieven. Je kunt daarnaast je nieuwe 

logo ook op briefpapier zetten, met een bijpassende 

envelop. 

Voorbeeld van een logo presentatie, met het basis logo, 

logo variaties, kleuren, lettertypes en een concept uitleg.
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Een website bouwen is niet zo simpel als het misschien lijkt. Door moeilijke termen en diverse thema’s,    
plug-ins en codes kun je soms door de bomen het bos niet meer zien. Daarom leggen wij je in dit artikel 
alles uit over WordPress.

HET GROTE 
WORDPRESS ARTIKEL
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Je kunt je website zien als een huis: de 

domeinnaam is het adres, de web-

hosting het huis en de inrichting een 

CMS, in ons geval WordPress. Je hebt 

alle drie nodig, maar om een huis te 

kunnen bouwen is een adres vinden 

natuurlijk het eerste waar je mee begint.

WAT IS EEN DOMEINNAAM?
Een domeinnaam is een ‘adres’ van het 

internet. Hier bouw jij jouw ‘huis’, ofwel 

je WordPress website op. Een domein-

naam moet perfect aansluiten op wat je 

wilt vertellen of verkopen. Kies daarom 

altijd voor een beschrijvende domein-

naam, zoals reclamebureau woerden.

nl of voor je eigen bedrijfsnaam, zoals 

studiocampo.nl. Op deze manier weten 

bezoekers altijd waar ze terecht komen 

en wat ze ongeveer  kunnen verwachten.

WAT IS HOSTING?
Nu je een adres hebt gekozen, is het 

tijd om een huis te bouwen. Dit doe je 

door middel van webhosting: je plaatst 

jouw website op een server, zodat 

iedereen jouw website kan bezoeken. 

 Webhosting biedt je als het ware een 

stukje grond, waarop jij jouw huis kunt 

bouwen, ofwel: jouw website beheren 

en een e-mailadres aanmaken met 

jouw domeinnaam. Daarnaast zorgt 

webhosting ervoor dat je website snel, 

veilig en geüpdatet blijft.

WAT IS WORDPRESS?
Gefeliciteerd: je nieuwe huis is 

gebouwd! Tijd om je huis in te 

 richten. Dit doe je met WordPress, 

een CMS (Content Management 

Systeem) waarmee je jouw web-

site kunt bouwen en onderhouden. 

Met dit systeem kun je een website 

of webshop beheren zonder hier 

technische kennis voor te hebben: 

zo draait WordPress op de program-

meertaal PHP, maar hoef je geen 

enkele PHP regel zelf te schrijven.

WordPress begon ooit als simpel 

blog-systeem, maar is inmiddels uit-

gegroeid tot één van de populair-

ste CMS-systemen ter wereld. Wist je 

dat grote bedrijven als CNN, Sony, 

MTV, The Walt Disney Company en 

zelfs Beyoncé WordPress gebrui-

ken? Wij zijn fan van WordPress en 

al haar voordelen! Wij zijn zeker 

niet de enige: wist je dat meer dan 

43% van alle websites op de wereld 

WordPress gebruikt? Mocht je nog 

niet overtuigd zijn van de voor-

delen, sommen we er hier nog een 

aantal voor je op:

VOORDELEN  
VAN WORDPRESS:
• Gratis (altijd goed)

• Open source, waardoor 

 iedereen ermee kan werken

• Gebruiksvriendelijk en vrij 

  eenvoudig te gebruiken

• Je kunt kiezen uit een ontel-

bare hoeveelheid thema’s

• Je kunt (bijna) iedere plug-in 

installeren die je nodig hebt

• Goed beveiligd

• Zoekmachine vriendelijk

Studio Campo werkt uitsluitend 

met WordPress voor haar websites, 

om bovenstaande redenen. Nu we 

je de basis van WordPress hebben 

uitgelegd, laten we je zien hoe het 

proces van een website bouwen er 

precies uitziet.
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HOE WERKEN WIJ MET 
WORDPRESS?
Terug naar de inrichting van je huis: 

ga jij voor een standaard inrichting uit 

een catalogus, of kies je liever zelf je 

keuken-, woonkamer- en slaapkamer-

meubels uit? 

Bij ons ontvang je geen standaard 

 template die je van het internet kunt 

trekken. Het komt te vaak voor dat stan-

daard templates niet meer geüpdatet 

kunnen worden, wat voor snelheid- en 

veiligheidsproblemen zorgt. Dit wil je 

natuurlijk ten alle tijden voorkomen. 

Daarom werkt Studio Campo alleen 

met op maat gemaakte webdesigns, 

gemaakt door onze grafische ontwer-

pers. Onze webdevelopers bouwen 

dit webdesign door middel van CSS 

en HTML handmatig in jouw WordPress 

website. Hierdoor blijft jouw thema altijd 

up-to-date, snel én beveiligd!

Wij ontwikkelen websites die de dien-

sten of producten van onze klanten op 

een visueel aantrekkelijke manier in 

beeld brengen. Samen met het team 

kijken we naar hoe de bezoeker op 

de meest gebruiksvriendelijke manier 

door de website navigeert. Wij maken 

de website zo dat je content 

en pagina’s zelfstandig kunt 

aanpassen, zonder ons hiervoor nodig 

te hebben. Zo kun je dus ook zelf aan de 

slag met je content!

Daarnaast installeren en program-

meren we ook andere cruciale items, 

zoals op maat gemaakte contact-

formulieren, Google Analytics en de 

SEO- optimalisatietool genaamd Rank 

Math. Tot slot optimaliseren we de laad-

tijd van jouw website met WP Rocket, 

een plug-in die de laadtijd van jouw 

website versnelt.

Nadat er akkoord is gegeven zetten wij 

de website live en worden alle instel-

lingen zorgvuldig getest en gecontro-

leerd. Na oplevering ontvang je uitleg 

over de werking van de website, zodat 

je ook zelf aan de slag kunt.

Naast het ontwerpen en bouwen van 

jouw website, verzorgen wij natuurlijk 

ook alle andere noodzakelijkheden van 

jouw website, zoals het schrijven van 

SEO-website teksten, SEO-optimalisatie, 

een AVG-privacyverklaring, back-up’s 

en maandelijkse updates. Kortom: een 

compleet ingericht én goed beveiligd 

huis waarvan de meubels volledig op 

maat zijn gemaakt door een betrouw-

bare leverancier.
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HANDMATIG OP DOOR MIDDEL VAN CSS EN HTML



API - Application Programming Interface

Zorgt ervoor dat twee verschillende applicaties met 

elkaar kunnen communiceren en informatie kunnen 

 uitwisselen

Back-up

Een reservekopie van je website

CSS - Cascading Style Sheets

Een programmeertaal die zorgt voor de vormgeving van 

HTML-bestanden

DNS - DomeinNaamSysteem

Een systeem wat zorgt voor de koppeling tussen een 

domeinnaam en diensten als webhosting, e-mail en meer

Elementor

Een eenvoudige manier om websites in te richten, door 

de ‘slepen en neerzetten techniek’ met een ingebouwde 

responsieve modus

FTP - File Transfer Protocol

Zorgt dat bestanden van de ene naar de andere 

 computer verstuurd worden

Gebruikersrollen

In WordPress kun je verschillende gebruikers aanmaken 

en een rol toewijzen, zoals beheerder of lezer

HTML - Hyper Text Markup Language

Een programmeertaal die gebruikt wordt voor het 

 schrijven van webpagina’s

Javascript

Een scripttaal die wordt gebruikt om webpagina’s te 

voorzien van interactieve toevoegingen en om web-

applicaties mee te ontwikkelen

Kruimelpad

Laat mensen op je pagina zien waar zij zich op jouw 

 website bevinden en biedt een eenvoudige manier om 

naar de bovenliggende pagina te gaan

Landingspagina

Webpagina die gemaakt is om webbezoekers te laten 

‘landen’, meestal gebruikt voor vindbaarheid

Mediabibliotheek

De plek waar jouw media instaat, zoals foto’s en video’s

Navigatie

Het menu van je website die jouw bezoekers naar je 

andere webpagina’s brengt

Open Source

Software die voor iedereen te gebruiken is

Plug-in

Een tool die je op je website kunt installeren, zodat je 

extra functionaliteiten aan je website toe kunt voegen 

zonder verstand van coderen te hebben

Redirect

Een omleiding van een bepaalde pagina naar een 

andere pagina, bijvoorbeeld als de andere pagina oud 

of kapot is

Slug

Het gedeelte dat na je domeinnaam in je URL komt, 

bijvoorbeeld www.studiocampo.nl/webdesign

Thema

Verzameling van bestanden die het uiterlijk van je  website 

bepalen, zonder dat je onderliggende software aanpast

Uitgelichte afbeelding

De hoofdafbeelding van jouw pagina, bericht of blog

Widget

Klein blok op je website die een bepaalde functie  uitvoert 

HET WORDPRESS WOORDENBOEK
Over de inrichting gesproken… het is altijd handig om een woordenboek in huis te hebben, zodat je de betekenis van 

bepaalde woorden op kunt zoeken. Daarom hebben wij de belangrijkste WordPress termen voor je op een rijtje gezet, 

zodat je deze nog eens kunt terugzoeken.
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GEFELICITEERD!
Na het lezen van dit artikel kun jij jezelf 

offi  cieel een WordPress expert noemen. 

Merk je dat je er toch niet helemaal 

 uitkomt, of het hele proces liever volle-

dig uit handen wil geven? Neem dan 

contact met ons op! Wij bouwen het 

mooiste digitale huis van het land voor 

jouw bedrijf of merk! ;-)

NA AKKOORD ZETTEN WIJ DE WEBSITE LIVE

EN WORDEN ALLE INSTELLINGEN GETEST

EN GECONTROLEERD

CHECKLIST: HEB JIJ EEN NIEUWE WEBSITE NODIG?
VINK JIJ ÉÉN OF MEER VAKJES VAN DEZE CHECKLIST AAN? DAN IS HET WELLICHT TIJD VOOR EEN 
NIEUWE WEBSITE.

  JE KUNT JE WEBSITE NIET MEER BIJWERKEN
Mocht je al een website hebben en hier een standaard 

thema op gebruiken, kan het zoals eerder aangegeven zijn 

dat je thema niet meer geüpdatet wordt en je hier eigenlijk 

niets meer mee kunt. Studio Campo verzorgt een op maat 

gemaakt design, wat maandelijks geüpdatet wordt, zodat 

jouw website altijd blijft draaien!

  HET DESIGN VAN JE WEBSITE IS VEROUDERD
Het ontwerp van je website kan een groot eff ect hebben 

op je online succes. Uit onderzoek blijkt dat bijna 50% 

van alle websitebezoekers zegt dat het design van een 

website het meeste invloed heeft op de beoordeling en 

geloofwaardigheid van een bedrijf. Een standaard of 

verouderd webdesign kan ervoor zorgen dat je website 

onprofessioneel overkomt, waardoor bezoekers je website 

sneller  verlaten.

  NIET GEOPTIMALISEERD VOOR MOBIEL
Vandaag de dag heeft vrijwel iedereen een mobiele tele-

foon. Daarom moet jouw website altijd geoptimaliseerd 

zijn voor mobiel, zodat deze juist vertoond wordt. Als deze 

niet mobielvriendelijk is, verminderd de gebruikerservaring 

en haken mobiele bezoekers snel af. Dit resulteert in een 

hoog bouncepercentage.

  JE WEBSITE LAADT TRAAG
Ook al is je website nog zo mooi... een website die traag 

laadt zal je bezoekers irriteren. Een bezoeker verwacht 

alle informatie waar hij of zij naar zoekt snel te vinden. 

Een goede websitesnelheid is noodzakelijk om jouw bezoe-

kers (en potentiële klanten) tevreden te houden. 
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REVIVE
Revive is een interieurarchitectenbureau 

dat binnenruimtes ontwerpt voor parti-

culiere en zakelijke klanten. Wat begon 

als eenmanszaak is al snel gegroeid 

tot een hybride team wat aan grotere, 

hoogwaardige projecten werkt. 

Nadat Revive in begin april bij ons op de 

Pelmolenlaan introk, werd al snel duide-

lijk dat er behoefte was aan een nieuwe 

website die meer zou aansluiten bij de 

merkuitstraling en waarbij de verschil-

lende diensten meer naar voren komen. 

MINIMALISTISCHE UITSTRALING
Na de briefi ng zijn we gestart met het 

ontwerpen. De vormgeving van de 

website is zo opgebouwd dat de focus 

voornamelijk op het beeldmateriaal 

ligt. Deze beelden geven namelijk 

in één blik weer wat je van het eind-

product van Revive kunt verwachten. 

Er is in het ontwerp gekozen voor een 

moderne uitstraling en eenheid: precies 

waar Revive voor staat. Deze speerpun-

ten komen niet alleen terug in het ont-

werp, maar ook in de kleuren en sub-

tiele bewegingseff ecten op de website. 

Het gekozen lettertype sluit aan op 

het logo van Revive, zodat er eenheid 

ontstaat. De gekozen kleuren creëren 

een rustige basis, waarin de project-

foto’s goed uitkomen. Er is gekozen voor 

strakke grafi sche elementen, welke 

NIEUWE WEBSITE
VOOR DE BUREN
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afwisselend en speels zijn uitgelijnd. 

Op mobiel is de website wat rustiger 

gehouden, zodat ook dan de informatie 

duidelijk in beeld komt.

PROJECTEN UITLICHTEN
Door middel van Custom Fields hebben 

wij ervoor gezorgd dat Revive snel en 

eenvoudig nieuwe portfolio items aan 

haar projecten kan toevoegen. Ook in 

de projecten is rekening gehouden met 

het belang van het beeldmateriaal, 

zodat de bezoeker van de website een 

duidelijke indruk van de detaillering en 

het eindresultaat van een project kan 

krijgen. Daarnaast kunnen potentiële 

klanten ten alle tijden eenvoudig con-

tact opnemen door de bel- of mail-

button in het scherm.

REVIEWS IN DE WEBSITE
Tot slot hebben wij de Google Reviews 

ingebouwd in de homepagina van de 

website. Reviews zijn niet alleen een 

belangrijk middel om de potentiële 

klant een goed beeld te geven van 

jouw bedrijf en diensten, maar ook 

heel belangrijk voor je SEO! Op basis 

van jouw reviews kan Google name-

lijk ook jouw site beoordelen. Het biedt 

een extra stukje context om te bepalen 

wie je bent, wat je doet en hoe goed 

je dit doet. Hoe meer positieve reviews,  

 hoe beter!

KORTE LIJNTJES
Tijdens deze samenwerking was er veel 

ruimte om te sparren. We konden als 

het ware bij elkaar binnenlopen om de 

nieuwe aanpassingen op het ontwerp 

door te nemen. Door de vlotte com-

municatie en korte lijntjes verliep de 

samenwerking gesmeerd… al helemaal 

omdat Revive praktisch om de 

hoek zit! Sinds april dit jaar is 

Revive namelijk gevestigd aan 

de Pelmolenlaan 13.

Wil jij ook sparren over een 

nieuwe website? Ook als jouw 

bedrijf niet op de Pelmolenlaan 

gevestigd is, ben je altijd  welkom 

om jouw wensen en ideeën met 

ons te bespreken. 

REVIEW ERIK-JAN:
‘Het ontwikkelen van de nieuwe website 

ging op een natuurlijke manier, met dui-

delijke afstemming over de te nemen 

stappen en wederzijdse verwachtingen. 

In de interieurbranche is het belangrijk 

dat je website er gelikt uitziet. Ilse weet 

op een goede manier de vertaalslag in 

wensen te maken naar een eigentijds, 

uniek en smaakvol ontwerp, maar let 

tevens ook op de praktische aspecten. 

Zo zijn bepaalde keuzes in de vormge-

ving van invloed op de vindbaarheid in 

zoekmachines. Wat ik ook als plezierig 

heb ervaren is de technische afstem-

ming en haalbaarheid van het ontwerp. 

Bram heeft bij het programmeren 1 op 

1 kunnen vasthouden aan de ontwerp 

opzet waardoor we in het proces nage-

noeg geen concessies hebben hoeven 

doen. Ik ben heel blij met het resultaat, 

de website laat heel goed zien dat 

we een jong, dymamisch en passie-

vol interieur architectenbureau zijn dat 

met veel enthousiasme hoogwaardige, 

unieke en innovatieve  ruimtes creëert!’
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BETERE VINDBAARHEID
Online vindbaarheid is nog nooit zo 

belangrijk geweest als nu. Je kunt een 

prachtige website hebben, maar als 

je jouw SEO, ofwel organische vind-

Herinner je het grote WordPress artikel nog, een paar pagina’s geleden? Dit artikel ging volledig over wat 
WordPress precies is en hoe je een website kunt maken. We vergeleken hierin een website met een huis.  
Nu je huis is ingericht en je er al een tijdje woont, is het tijd om de volgende stap te nemen. Misschien wil je 
je huis wat zichtbaarder maken, of zelfs wel een eigen winkeltje vanuit huis beginnen? In dit artikel vertellen 
wij je hoe je jouw website kunt upgraden.

HOE NU VERDER MET JE 
WORDPRESS WEBSITE?

baarheid niet optimaliseert, zul je 

nooit gevonden worden. Daarom is 

het belangrijk om tijd in je online vind-

baarheid te steken! Ga op zoek naar de 

juiste zoektermen en laat deze terug-

komen in jouw websiteteksten, pagina-

titel,  koppen, meta-beschrijvingen en 

alt- teksten. Door aan bovenstaande 

punten te werken, vergroot je daar-

naast ook de relevantie van je website, 
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VOEG EEN WEBSHOP TOE
Misschien is jouw bedrijf inmiddels uitge-

groeid tot een winkel. Dan is het verstan-

dig om jouw website uit te bereiden met 

een webshop. Je kunt jouw webshop 

eenvoudig aanmaken via bijvoorbeeld 

WooCommerce of Shopify en deze 

door middel van een plug-in koppelen 

aan jouw WordPress website. Door jouw 

producten online te verkopen bereik je 

een breder publiek en bereid je jouw 

klanten bestand eenvoudig uit. Waar je 

met een fysieke winkel vaak mensen op 

één locatie bereikt, kan een webshop 

je helpen om je producten aan klanten 

van over de hele wereld te verkopen.

START MET ADVERTEREN
Ontvang je wel websiteverkeer en 

conversies, maar niet genoeg? Of wil 

je het grootser aanpakken? Start dan 

met adverteren via Google,  Facebook, 

Instagram, LinkedIn of TikTok. Kies het 

advertentieplatform waarop jouw 

doelgroep het meest te vinden is, voor 

het beste resultaat. Maak advertenties 

gericht op de zoekintentie of vraag van 

de doelgroep en combineer dit met een 

aantrekkelijke afbeelding of  animatie 

om de aandacht te trekken. Op deze 

manier zul je meer verkeer naar jouw 

website en conversies genereren. 

BLIJF RELEVANT
Eén van de meest gemaakte fouten van 

website-eigenaren is dat zij de website 

enkele maanden, soms zelfs jaren laten 

zoals hij is. We vergelijken je website 

weer even met een huis: deze blijf je 

toch ook bijhouden? Af en toe een mooi 

bosje bloemen, een nieuw schilderijtje 

of een andere bank. Dit geldt ook voor 

je website. Door je  website regelmatig 

te updaten met blogs, cases, portfolio 

items of foto’s zorg je ervoor dat je site 

nooit stil komt te staan en altijd relevant 

blijft. Daarnaast verhoog je, door je site 

actief te houden, de vindbaarheid, 

omdat dit een positief effect heeft op 

je SEO! 

wat zal resulteren in een betere positie 

in Google. Als je adres niet vindbaar is, 

kunnen jouw vrienden en familie natuur-

lijk nooit bij je huis komen.

SOCIAL MEDIA
Maak een Instagram, Facebook en 

LinkedIn -account aan voor jouw bedrijf 

en laat jezelf zien! Social media is tegen-

woordig onmisbaar. Het inzetten van 

social media is een gratis middel om 

jouw website te promoten en je naams-

bekendheid te vergroten. Zo kun je link-

jes naar je website of producten delen 

en jouw verkeer of conversies een boost 

geven (mits je dit op de juiste wijze doet, 

natuurlijk). Daarnaast is het ook een 

goed middel voor klantenservice: via 

social media kun je snel op vragen of 

opmerkingen reageren.
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STUDIO CAMPO: 
BEHIND THE SCENES

In augustus zijn wij door QBTEC verwend 

met een heerlijk patatje en een Woer-

den 650 kaaskroket, omdat wij Gold 

Sponsor van Stichting Woerden 650 zijn. 

Het team werd opgehaald en weer net-

jes thuisgebracht. Dank QBTEC voor de 

heerlijke lunch!

In september hadden wij ons #teamcampo perso-

neelsuitje!  Na een spannende ontsnappingstocht uit 

een escaperoom (die we helaas nét te laat hebben 

gekraakt) hebben wij heerlijke tapas gegeten. 

Hoewel we natuurlijk dagelijks druk bezig zijn met het uitvoeren van diverse opdrachten voor onze 
opdrachtgevers, is er af en toe ook een moment voor ontspanning. Daarom geven we je in dit artikel een 
kijkje achter de schermen bij Studio Campo!

HET WAS EEN

GEZELLIGE AVOND!
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Als je de afgelopen weken bij ons in de Studio bent geweest 

zal de grote, kleurrijke muur je vast wel opgevallen zijn. We zijn 

namelijk gestart met interne sessies! In deze sessies gaan we 

op zoek naar onze speer- en knelpunten, sterktes en zwaktes 

en toekomstvisie. Tijdens deze maandelijkse sessie sparren 

wij met het team over verschillende punten, zodat we samen 

naar een mooie toekomst voor Studio Campo toewerken.

Traditiegetrouw aten wij zoals ieder 

jaar een heerlijk bakkie Snert tijdens 

Koeiemart!

De cover van deze editie van het magazine is 

niet zomaar een cover… we hebben deze name-

lijk volledig met de hand gemaakt!

VOOR DIEGENE DIE GEEN ERWTENSOEP FAN ZIJN

WAS ER NATUURLIJK TOMATENSOEP

Ons favoriete moment van de dag: de lunch.
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RESPONSIEVE WEBSITE 
MET AANPASBARE CASES 
VOOR PINO
Met ruim 23 jaar ervaring en meer dan 2.000 afgeronde projecten is PINO hét congres- en 
evenementenbureau van Utrecht te noemen. Met expertise in concept, communicatie en organisatie 
creëren zij dynamische eventproducties met fysieke, online en hybride oplossingen voor ieder 
eventvraagstuk. Toen PINO ons vroeg om een nieuwe website te maken, zeiden wij volmondig: JA!
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versie, ook een aparte mobiele versie 

ontworpen. Het hamburgermenu is zo 

ontworpen, dat het responsief is aan het 

apparaat dat wordt gebruikt.  

MEER FOCUS OP EVENEMENTEN
De oude website paste niet meer bij 

de huidige huisstijl en was niet meer 

van deze tijd. Daarnaast wilde PINO 

meer focus op de evenementen die zij 

 organiseren. Speciaal voor deze eve-

nementen hebben wij een pagina met 

‘cases’ aan de website toegevoegd, 

waarop ieder evenement apart wordt 

uitgelicht. De cases zijn door het gebruik 

van een vaste lay-out eenvoudig toe 

te voegen door PINO zelf. Daarnaast 

 kunnen ze video’s en foto’s aan de 

cases toevoegen.

CASES MET FILTERS
Door de grote hoeveelheid evenemen-

ten die PINO organiseert, was het nodig 

om een fi lter in de ‘cases’ pagina toe 

te voegen. Hierdoor kunnen bezoekers 

fi lteren op het type evenement wat 

zij willen bekijken. Daarnaast staat de 

categorie ook per case in beeld aan-

gegeven. Ditzelfde fi lter hebben wij aan 

het nieuwsoverzicht toegevoegd.

INGERICHT VOOR MOBIEL
Mobiel is voor PINO erg belangrijk, 

daarom hebben wij naast een web-

UITINGEN IN EEN NIEUW JASJE
Niet alleen de website, maar ook de 

overige communicatie uitingen van 

PINO waren aan een make-over toe. 

Daarom hebben wij de nieuwe huis-

stijl doorgetrokken in het briefpapier, 

PowerPoint- en Word-sjablonen en Mail-

chimp van PINO. Zo sluiten alle items 

aan op de nieuwe huisstijl, waardoor 

het één geheel vormt.

REVIEW VAN PINO
‘PINO maakt al vele jaren gebruik 

van de diensten van Campo in zowel 

 grafi sche vormgeving als in het realise-

ren van goede Wordpress websites voor 

de evenementen van onze opdracht-

gevers. Het was voor ons niet meer dan 

logisch én vertrouwd om de opdracht 

voor onze vernieuwde en eigentijdse 

website bij Campo neer te 

leggen. Ashley wist heel goed 

onze ideeën 

en wensen te 

vertalen naar 

een mooi 

design mét de functionaliteiten die voor 

ons als eventbureau van toegevoegde 

waarde zijn.’ 
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De afgelopen jaren hebben wij voor verschillende klanten illustraties vormgegeven. Van mascotte tot 
begeleidende visual en van infographic tot muurtekening... Al deze illustraties dragen bij aan de presentatie 
van de bedrijfsuitstraling. Met een unieke illustratie trek je de aandacht, creëer je herkenbaarheid en kun je 
jouw verhaal vertellen!

WIE IS HET BEDRIJF EN 
HUN DOELGROEP?
Allereerst geeft het bedrijf aan ons door 

wat voor soort illustratie zij in gedachten 

hebben. De daaropvolgende stap van 

het illustratieproces is het analyseren 

van het bedrijf waarvoor de afbeelding 

gemaakt wordt. Hoe gaat het er intern 

ONS ILLUSTRATIEPROCES: 
VAN IDEE NAAR VORM

aan toe? Is het een informeel of formeel 

bedrijf? Welke doelgroep wil het bedrijf 

in kwestie bereiken?

Door deze vragen uitgebreid te beant-

woorden, ontstaat er langzaam een idee 

van hoe het beeld vormgegeven moet 

worden. Speels, strak, vrolijk, stoer, dikke 

lijnen, dunne lijnen, kleur of zwart-wit? 

Kortom: genoeg om over na te denken.

NU ÉCHT AAN DE SLAG
Nadat de soort illustratie vaststaat en 

het bedrijf en doelgroep goed onder 

de loep zijn genomen, kan het illustre-

ren beginnen.
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4,0 cm

3,5 cm

SOORTEN ILLUSTRATIES
Een sterk en herkenbaar visueel beeld 

maakt de boodschap van een bedrijf 

krachtiger. Tevens bevordert het sterk 

de naamsbekendheid en herkenbaar-

heid, zowel online als offl  ine. Er bestaan 

verschillende soorten illustraties. Wij lich-

ten de drie populairste voor je uit:

Informatieve illustraties

Weet je nog dat economieboek op 

de middelbare school? Een grote hoe-

veelheid informatie werd in een stoffi  g 

staafdiagram gezet en daar moest je 

het mee doen. Gelukkig kan het ook op 

een andere manier! Infographics zijn 

hier een mooi voorbeeld van.

Ondersteunende illustraties

Maak een grote lap tekst behapbaar 

door er een ondersteunende illustra-

tie bij te plakken. Als de illustratie 

er mooi uitziet, zal het verhaal ook 

wel goed zijn. Denk bijvoorbeeld 

aan een kleine tijdlijn met illustraties 

bovenaan de bestelpagina die aan-

geeft dat je bij de betaalpagina aan 

bent gekomen.

Persoonlijke illustraties

Natuurlijk kunnen illustraties ook onder-

deel zijn van jouw branding. Denk 

bijvoorbeeld aan het mannetje van 

Bol.com of de poppetjes van M&M. Het 

zorgt niet alleen voor merkherkenning, 

maar ook voor een persoonlijke band 

met het merk. 

Ben jij na het lezen van dit artikel 

geïnteresseerd in een illustratie 

voor jouw bedrijf? 

Neem contact met ons op via 

info@studiocampo.nl. 

1. Schetsen

Het proces begint met schetsen. Dit kan 

met pen en papier, maar ook digitaal.

2.  Verder uitwerken 

Wanneer de eerste schetsen klaar zijn, 

gaan deze naar de opdrachtgever. Is 

de reactie positief? Dan werken we de 

schetsen verder uit. 

3.  Finetunen en ‘tot leven wekken’

Wanneer de schets door de opdracht-

gever goed is gekeurd, zetten we de 

laatste puntjes op de i. Hierna kan de 

illustratie gepubliceerd worden.

Een greep uit enkele persoonlijke illustraties, passend bij de doelgroep het bedrijf.

Voorbeeld van 

ondersteunende illustraties.
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PERSONEELSMAGAZINE 
OPENBARE RUIMTE
Voor de eerste editie van het personeelsmagazine voor het domein Openbare Ruimte werd Studio Campo 
gevraagd om alle inspirerende verhalen van een deel van de bijna 150 medewerkers vorm te geven.  
Het magazine geeft de verschillende afdelingen die werken aan de openbare ruimte een gezicht en geeft 
een inkijk in de dagelijkse werkzaamheden van het domein. In dit artikel nemen wij jullie mee in  
het ontwerpproces.
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Het personeelsmagazine is uitgebracht 

om de passie en trots van mede werkers 

over te brengen op collega’s en om 

medewerkers met elkaar te verbin-

den. Daarnaast wordt in het maga-

zine stilgestaan bij ontwikkelingen 

en  uitdagingen die de medewerkers 

regelmatig tegenkomen. Ook is er aan-

dacht gegeven aan de werkzaam-

heden die niet  alledaags zijn, zoals het 

maken van compost van bladafval en 

het beheren van diverse gemeentelijke 

 begraafplaatsen.

EEN VAST STRAMIEN
Studio Campo heeft een stramien voor 

het magazine ontworpen waarbij een 

combinatie is gemaakt van de huisstijl 

van gemeente Oudewater en  Woerden. 

hebben wij voornamelijk gekeken naar 

marges, typografie gebruik, kleuren en 

vormgeving van vaste onderdelen op 

de pagina's. Denk hierbij aan pagina-

cijfers, rubrieken en nog veel meer.

GERECYCLED PAPIER
Voor het personeelsmagazine hebben 

wij een papiercombinatie uitgekozen 

die volledig bestaat uit 100% herge-

bruikt papier en beschikt over diverse 

duurzaamheidscertificaten. Het mate-

riaal is ongebleekt en bestaat volledig 

uit hergebruikt papier waardoor het 

niet alleen duurzaam is, maar ook duur-

zaamheid uitstraalt.

De eerste editie van het magazine krijgt 

eind 2022 een vervolg. Ook ditmaal 

zal Studio Campo verantwoordelijk zijn 

voor de opmaak en druk. Wij kunnen 

niet wachten tot de volgende samen-

werking! 

Cees Lock Gemeente Woerden

Hier zat wat speelruimte in, waardoor 

wij opzoek konden gaan naar een uit-

straling die het magazine uniek zou 

maken. Bij het opzetten van het  stramien 
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Op 18 augustus 2022 kondigde Google de ‘Helpful Content Update’ aan. Afgelopen september is de update 
volledig afgerond. Hoog tijd dus om jouw SEO eens een opknapbeurt te geven, want: is jouw website wel 
voorbereid op deze nieuwe aanpassingen?

DE GOOGLE HELPFUL CONTENT UPDATE 2022

VOORKOM DALING 
IN VERKEER: 
SCHRIJF VOOR MENSEN!
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WAT IS HET?
Google is al jaren bezig met het 

 optimaliseren van haar  zoekresultaten, 

om deze zo waardevol mogelijk te 

maken voor de zoekers. De Helpful 

 Content update is uitgerold om websites 

met behulpzame content te belonen. 

Dit gaat ten koste van websites die voor-

namelijk content voor zoekmachines 

publiceren. Het doel van deze update is 

om de Google-gebruikers enkel  content 

van hoge kwaliteit te laten zien, die hen 

daadwerkelijk helpt met hun vraag. 

Als jij allang bezig bent met het 

creëren van content speciaal voor de 

lezer, hoef je je weinig zorgen te maken. 

Maak jij content die voornamelijk 

gericht is op zoekmachines? Dan is het 

tijd voor verander ing.

CONTENT VOOR ZOEKMACHINES
De update betekent dat de teksten 

op je website niet meer enkel SEO- 

geoptimaliseerd mogen zijn. Enkele 

 voorbeelden zijn:

• Het schrijven van artikelen om een 

bepaald zoekwoord te gebruiken 

en niet om de lezer daadwerkelijk 

iets te leren

• Geen expertise in jouw teksten 

omdat je content van andere 

 websites kopieert

• Alleen schrijven over onder-

werpen omdat deze tren-

ding zijn en niet omdat je 

hier kennis van hebt

• Artikelen waarbij de lezer 

het gevoel heeft dat zijn/

haar vraag na het lezen nog 

steeds niet  beantwoord is

SCHRIJF VOOR DE MENS
Wat moet je dan wel doen? Het ant-

woord is simpel: schrijven voor de mens. 

Zorg dat je content vol expertise en ken-

nis zit. Weet waar je over schrijft, zodat 

de lezer zich voldaan voelt na het lezen 

van jouw artikel en niet verder hoeft te 

Googlen. Houdt daarnaast rekening 

met de andere updates van Google. 

Behulpzame content staat  centraal.

HERSTEL KAN MAANDEN DUREN
Voldoet jouw website aan de  richtlijnen? 

Dan hoef je je waarschijnlijk geen zor-

gen te maken. Indien je  website niet 

aan de nieuwe richtlijnen voldoet, 

kan je website fl ink geraakt worden. 

Het gevolg hiervan is dat je positie in 

Google zal dalen. Twijfel je over jouw 

websiteteksten, of wil je hulp met het 

optimaliseren van jouw content? Neem 

dan contact met ons op! Wij helpen je 

met het schrijven van teksten, gericht 

op jouw doelgroep. 
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BENIEUWD WAAR 
WIJ ONZE INSPIRATIE 
VANDAAN HALEN?

Ik haal inspiratie uit de natuur: 

mooie kleuren, combinaties of 

texturen. Door het lezen van blogs, 

het volgen van andere  ontwerpers, 

Pinterest, mooie websites, magazines, 

boeken, collega’s en klanten. Het is 

fi jn om te sparren met als doel een 

hoger niveau werk te leveren.

Ilse

Ik volg op social media een  aantal ontwikkelaars die de nieuwste  ontwikkelingen uitleggen op gebied van  coderen. Voor animatie zijn er  inspirerende en motiverende social media kanalen die ik volg.

Bram
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Mijn inspiratie komt uit de 

 podcasts die ik luister tijdens het 

autorijden, koken en  boodschappen 

doen. Deze podcasts zijn van andere 

(creatieve) ondernemers.  

Qua ontwerp heb ik veel boeken over 

typografi e door de jaren heen staan 

waar ik regelmatig in kijk.

Bas

Ik haal mijn inspiratie uit het 
 dagelijks leven. Als ik naar 

huis rijd kom ik soms wat tegen wat 

me inspireert. Ook vind ik het leuk om 

te sparren met collega’s en zo samen 

een ontwerp naar een hoger niveau 

te tillen. Verder kijk ik regelmatig op 

Pinterest. Zeker niet alleen voor het 

maken van ontwerpen, maar ook 

leuke DIY knutsels.

Ashley

Het gebeurt regelmatig dat ik  geïnspireerd raak wanneer ik een 
mooie, goed werkende website tegen-
kom. Soms ga ik op zoek naar nieuwe 
ideeën en nieuwe trends op het gebied 
van  websites door  bijvoorbeeld prijs-winnende websites te bekijken. Ik ben 

ook bezig met o.a. cursussen om bij te 
leren, hierbij leer ik tech nieken waar we 
dan hele nieuwe  functionaliteiten mee 
kunnen bouwen.

Rick Anouk

Ik luister veel naar podcasts 

over ondernemen en online 

marketing, waar ik veel van leer en ook 

 inspiratie uithaal. Daarnaast kijk ik naar 

advertenties of online marketing uitingen 

van andere bedrijven. In mijn vrije tijd ga 

ik graag aan de slag met het creëren van 

content, om te testen wat bijvoorbeeld 

wel of niet werkt zodat ik deze kennis in 

uitingen voor de klant kan gebruiken. 



KOM HOGER IN 
GOOGLE TE STAAN 
MET ONZE SEO-CHECK!
Heb jij het artikel over de nieuwe Google update gelezen een maak je je zorgen om jouw posities? 
Staan jouw concurrenten boven jouw website in Google? Of heb jij een prachtige website, maar ben je niet 
te vinden in Google? Zonde! Met onze SEO-check krijg je inzicht in hoe je jouw SEO kunt verbeteren, zodat je 
beter gevonden wordt in Google.

BETERE ONLINE VINDBAARHEID
Bij Studio Campo houden wij continu 

de nieuwste ontwikkelingen en trends 

op het gebied van zoekmachine-

optimalisatie in de gaten. Door de 

nieuwste technieken te gebruiken, 

behaal je ook de beste  resultaten. SEO 

is een doorlopend proces, waarbij je 

op termijn steeds beter gaat scoren op 

populaire zoektermen die  belangrijk 

zijn voor jou vindbaarheid. Hierdoor 

 verbetert jouw score in Google, en dus 

ook jouw online  vindbaarheid.

WAT KUNNEN WIJ VOOR JOU 
BETEKENEN?
Een goede strategie is erg  belangrijk. 

Daarom starten wij altijd met een 

 nulmeting: hoe gaat het nu met je 

website? Hoe word je nu gevonden 

en op welke zoektermen? Welke 

pagina’s lopen goed en welke niet? 

Daarnaast werpen we een blik op de 

volgende SEO-factoren:

• Alt-teksten

• Metatags

• Laadsnelheid

• Linkbuilding

• Zoekwoorden

• Teksten (opbouw en inhoud)

De SEO-check is te boeken voor een 

vaste prijs van €230 excl. BTW en wordt 

altijd binnen 5 werkdagen uitgevoerd. 

Interesse? Neem dan contact op via 

info@studiocampo.nl!

UITGEBREIDE SEO-UPDATE
Wil je meer dan alleen een SEO-

check? Dan kunnen we je na de 

check  natuurlijk ook verder helpen! 

Indien gewenst  passen wij onze 

adviezen meteen toe in de praktijk: we 

voegen alt-teksten toe, gebruiken de 

juiste  zoekwoorden, optimaliseren de 

laadsnelheid van je website, zorgen 

voor extra linkbuilding en herschrijven 

de  teksten op je  website die geopti-

maliseerd moeten worden. Vervolgens 

tracken wij de vooruitgang in jouw 

eigen Search Console account, zodat je 

up-to-date blijft van alle  veranderingen.

Wil jij ook alles uit jouw website 

halen en jouw online vindbaar-

heid in Google verbeteren? 

Neem contact met ons op via 

info@studiocampo.nl voor de 

 mogelijkheden of bel naar de 

studio op 0348 - 707519 
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EEN GEZONDE GROEI  
IN BEREIK

Suppen, personal training, bootcamp training en bedrijfsuitjes... je vindt het allemaal bij Sportsaeck!  
Het sportieve bedrijf, opgericht door Marieke en Meta, is gevestigd aan de Westdam in Woerden en zocht 
een manier om wat meer in beeld te komen bij de doelgroep, om zo de conversies te verhogen. Aan ons de 
taak om de websitebezoeken én contactmomenten te laten spetteren.

PASSENDE ZOEKWOORDEN
De website van Sportsaeck was al uitge-

rust met tekst en afbeeldingen, alleen 

was er nog niets aan de SEO gedaan. 

Daarom zijn wij als eerst op zoek 

gegaan naar alle zoekwoorden waar 

Meta en Marieke van Sportsaeck

Sportsaeck op gevonden wil worden, 

door middel van een zoekwoorden 

onderzoek. De belangrijkste zoekwoor-

den vormden de basis voor de website-

teksten en Google Ads advertenties.

ORGANISCHE VINDBAARHEID
Na het zoekwoorden onderzoek was 

het tijd om met de teksten aan de 

slag te gaan. We hebben de teksten 

 herschreven en verder aangevuld 

met items die cruciaal zijn voor het 
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gens zijn wij aan de slag gegaan met het 

opzetten van een campagne voor het 

promoten van Sportsaeck, suppen en 

bootcamp training. Daarnaast hebben 

wij Google Analytics 4 aangemaakt en 

volledig ingericht, zodat zij de resultaten 

eenvoudig konden bijhouden.

SUPPEN EEN GROOT SUCCES
Mede door het verbeteren van de 

online vindbaarheid van Sportsaeck 

via de organische zoekresultaten en 

Google Ads is het bereik van Sportsaeck 

enorm gestegen! Sportsaeck is beter 

zichtbaar in Woerden en ziet een dege-

lijke stijging in het aantal aanvragen 

voor suppen, bootcamp trainingen en 

personal trainingen.

REVIEW SPORTSAECK:
‘Anouk van Studio Campo heeft ons heel 

goed op weg geholpen om Sportsaeck 

binnen het Groene Hart op de kaart 

te zetten. Onze webteksten zijn SEO-

proof gemaakt door Anouk en daar-

naast heeft ze een hele leuke Google 

Ads campagne opgezet. Mede hier-

door hebben wij veel nieuwe klanten 

weten te bereiken voor het suppen en 

onze bootcamp + personal trainingen. 

Verder hebben wij de samen werking 

als zeer prettig ervaren en hebben 

ze echt maatwerk geleverd. Oftewel: 

voor goede marketing ben je bij Studio 

Campo aan het juiste adres.’ 

 verbeteren van de SEO. Daarnaast 

 hebben wij Rank Math ingevuld voor 

extra  verbetering van de vindbaarheid. 

Rank Math is een  SEO-tool die helpt om 

jouw SEO te optimaliseren.

ADVERTENTIES OP GOOGLE
Na de verbetering van de organische 

vindbaarheid in Google, was het tijd om 

de betaalde vindbaarheid te verbete-

ren. Sportsaeck was niet bekend met 

Google Ads, daarom hebben wij een 

account voor hen aangemaakt. Vervol-

SPORTSAECK IS BETER ZICHTBAAR IN WOERDEN

EN ZIET EEN DEGELIJKE STIJGING

IN HET AANTAL AANVRAGEN
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PROMOOT JOUW 
VACATURE IN 3 STAPPEN!

Ben jij op zoek naar nieuwe medewerkers, maar halen jouw vacatures niemand binnen? Twijfel je om te 
starten met advertenties om jouw vacatures te promoten, maar weet je niet hoe je deze het beste kunt 
inzetten? Laat ons je helpen met dit stappenplan!

1. HET JUISTE PLATFORM
Kun je het beste adverteren op LinkedIn, Facebook en 

 Instagram of juist TikTok? Dat is geheel afhankelijk van je doel-

groep. Vakkenvullers tussen de 15 tot 19 jaar zullen bijvoorbeeld 

niet zo snel op LinkedIn zoeken, terwijl senior salesaccountants 

wellicht weer niet zo snel op TikTok zullen kijken. Denk dus goed 

na over welk platform het beste bij jouw doelgroep past.

2. GEBRUIK ANIMATIES
Op pagina 41 kun je lezen waarom animaties echte eye-

catchers zijn. Animaties zijn een activerend medium waar-

mee je jouw boodschap kunt versterken. Daarnaast valt een 

 animatie beter op dan een stilstaand beeld en kun je meer-

dere boodschappen kwijt.

3. MAAK EEN SPECIALE WEBSITE
Heb jij meerdere vacatures openstaan en wil je het groots 

aanpakken? Maak dan een speciale website aan, gericht 

op jouw vacatures. Denk bijvoorbeeld aan: werkenbij.nl. Dit is 

een perfect middel om jouw advertenties en vacatures extra 

kracht te geven en de sollicitant precies te laten zien wat jij wilt 

dat ze zien, in plaats van jouw volledige website.

Heb je hulp nodig bij één van deze stappen of wil je 

graag het complete plaatje bespreken? Neem dan 

contact met ons op! Wij hebben ruime ervaring met 

personeelswerving en advertenties! 
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DE BELANGRIJKSTE 
SOCIAL TRENDS IN 2022

Wat waren de opvallendste trends en feitjes over social media in 2022? 
Wij zetten ze voor jou op een rijtje.

Bron: www.newcom.nl

Wist je dat ongeveer 90% 
van de bedrijven 
social advertising gebruikt 
om de naamsbekendheid 
te vergroten?

90%

Het totaal aantal 
gebruikte platformen in de 
leeftijdsgroep 20-39 jaar 
is gestegen van 5 naar 6.

4,7
5,0

5,6

2020 2021 2022

Wist je dat 61% van de 
bedrijven social advertising 
inzet om het aantal 
conversies te verhogen.

61%

TikTok groeit vooral sterk onder de 

20’ERS EN 40+’ERS

Van alle grotere 
platforms groeit 

Instagram het hardst

TikTok, YouTube en Instagram 
groeien in dagelijks gebruik 
terwijl Facebook juist daalt

Het aantal TikTok 
gebruikers ligt 

75% HOGER
in 2022 dan in 2021

Het aantal gebruikers van social media onder 
15 jaar en ouder bedraagt, net zoals in 2021, 

13,7 MILJOEN GEBRUIKERS
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Maseto brengt mensen en bedrijven samen en is dé 
recruitmentpartner in de techniek. Gedreven door techniek 
spreken zij dagelijks met professionals en hebben zij intensief 
contact met werkgevers in Nederland. Om bezoekers beter 
te informeren over het doel van Maseto, hebben wij een 
nieuwe website ontworpen die laat zien dat 
Maseto geen cv-schuivers zijn, 
maar écht resultaat bieden.

EEN NIEUWE WEBSITE
De website van Maseto was erg verouderd en toe aan een 

nieuwe look and feel. Hierbij was het belangrijk dat het 

 ‘persoonlijke’ naar voren zou komen - dit is tevens waar Maseto 

voor staat. Om de website een persoonlijke touch te geven, 

hebben wij foto’s van Patrick en Steven in het ontwerp mee-

genomen. Daarnaast hebben we een aparte pagina aange-

maakt waarop zij zich voorstellen, inclusief persoonlijk verhaal.

VACATUREBANK
Ben je op zoek naar een betere baan in de techniek? Dan kom 

je uit bij Maseto. Voor het toevoegen van de vacatures werd 

gebruik gemaakt van een speciale tool. Deze tool hebben wij 

ingebouwd in de website en zelf gestyled, door middel van 

HTML en CSS. Hierdoor kreeg de externe tool toch de look en 

feel van Maseto zelf.

REVIEW PATRICK VAN MASETO:
‘Ben je gevestigd in Woerden? Dan kun je niet om Studio 

Campo heen, al helemaal niet als je iedere dag tegen het 

logo aankijkt… (ons kantoor zit tegenover de studio). Al bij het 

eerste gesprek was het gevoel goed. Geen reclamebureau 

wat een nieuwe strategie dicteert, maar een open gesprek 

waarin je samen kijkt naar wie je echt bent en welke uiting 

het beste bij je bedrijf past. Studio Campo heeft ons geadvi-

seerd de website persoonlijker te maken. Dit betekende: weg 

uit de comfortzone en met ons gezicht op de website. Voor 

ons een hele stap, maar we zijn erg blij met het resultaat. Naast 

een prachtig resultaat zijn we vooral erg te spreken over de 

aanpak van Studio Campo. Je maakt letterlijk deel uit van het 

 proces en soms denk je dat je de website zelf aan het maken 

bent (nee, dat is niet echt zo).’ 

EEN PERSOONLIJKE 
AANPAK VOOR MASETO

Maseto brengt mensen en bedrijven samen en is dé 
recruitmentpartner in de techniek. Gedreven door techniek 
spreken zij dagelijks met professionals en hebben zij intensief 
contact met werkgevers in Nederland. Om bezoekers beter 
te informeren over het doel van Maseto, hebben wij een 
nieuwe website ontworpen die laat zien dat 
Maseto geen cv-schuivers zijn, 
maar écht resultaat bieden.

De website van Maseto was erg verouderd en toe aan een 

nieuwe look and feel. Hierbij was het belangrijk dat het REVIEW PATRICK VAN MASETO:

AANPAK VOOR MASETO
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Goede reclame trekt de aandacht 

en valt op. Bij Studio Campo hanteren 

we een aantal richtlijnen om ervoor 

te  zorgen dat reclame zijn doel niet 

voorbijschiet, maar bij de daarvoor 

bestemde doelgroep terecht komt. 

In dit artikel delen wij een aantal van 

deze richtlijnen.

IS DIT HET MEDIUM DAT DE 
DOELGROEP HANTEERT?
Hoe en waar je reclame gaat maken is 

bij het opzetten van een  campagne van 

groot belang. Zo heeft het  Financieel 

Dagblad een andere  doelgroep dan 

de Telegraaf en bereik je op LinkedIn 

een andere doelgroep dan op TikTok. 

Denk vooraf goed na over wie jouw 

doelgroep is en waar deze doelgroep 

het beste te bereiken is.

DUIDELIJKE BOODSCHAP EN 
DOEL VAN DE UITING?
Wat wil je nu eigenlijk vertellen? Wat 

is de hoofdboodschap van jouw 

 verhaal? De kop of blikvanger van 

jouw uiting maakt een belofte: je gaat 

de ontvanger iets vertellen over een 

specifi ek item. Kom deze belofte na 

en wijk niet uit naar andere zaken. 

Dit doet afbreuk aan hetgeen dat in 

eerste instantie de aandacht trok. 

IS HET BINNEN EEN PAAR 
SECONDEN DUIDELIJK VOOR WIE 
HET BEDOELD IS?
Als je onze website bezoekt zie je direct: 

‘Ontwerp of reclame nodig?’. Iemand 

die op zoek is naar nieuwe autobanden 

weet bij het bezoeken van onze website 

dat hij op het verkeerde adres zit. Maar, 

mocht hij op zoek zijn naar een bedrijf 

dat kan helpen bij zijn reclame, dan 

weet hij binnen enkele seconden dat 

Studio Campo deze service biedt.

DE KUNST VAN HET WEGLATEN
Wat is overbodig en wat gebeurt er met 

de kernboodschap wanneer we een 

foto of stuk tekst weglaten? Less is more. 

Zorg dat de ontvanger minder moeite 

hoeft te doen om tot de kern van jouw 

boodschap te komen.

IS DE HUISSTIJL EN 
MERKHERKENNING IN ORDE?
Een sterk merk heeft een herkenbare 

uitstraling in gebruik van logo, kleur en 

look & feel. Controleer dus of er gebruik 

wordt gemaakt van de juiste lettertypes 

en kleuren. Als je verschillende uitingen 

naast elkaar neerlegt, zou je eenheid 

tussen deze uitingen moeten zien. Als 

dit niet het geval is, loopt jouw merk 

 (herkenbaarheids-)schade op.

IS DE UITING LEESBAAR?
Vaak zien we uitingen waarop men 

te veel wil vertellen, met veel tekst en 

foto’s op de achtergrond om maar 

zoveel mogelijk te laten zien. Dit maakt 

een uiting niet goed leesbaar of ‘te 

scannen’, waardoor hij helemaal niet 

gelezen zal worden. Onderdruk de nei-

ging om alles te willen vertellen en zorg 

ervoor dat de informatie goed te absor-

beren is voor de lezer.

En wil je toch echt veel vertellen, moet je 

een grotere advertentieruimte inkopen...

WHAT’S IN IT FOR THEM?
Wij doen dit, wij doen dat en wij doen 

zo... De ontvanger wil eigenlijk alleen 

weten: wat heb ík daaraan? Een make-

laar kan zeggen: ‘wij verkopen  huizen.’, 

maar zijn concullega zegt: ‘wij zorgen 

voor een verzorgde rondleiding en 

uitleg over uw huis aan de potentiële 

koper, zodat deze een goed beeld 

krijgt van de mogelijkheden die uw 

huis biedt.’ Vertel je doelgroep wat 

jouw meerwaarde voor hen is om hen 

te overtuigen. 

We zien gemiddeld 300 reclames per dag. Reken je verpakkingsmaterialen mee? Dan kom je al snel uit op 
zo’n 1.500 reclames per dag: probeer daartussen maar eens op te vallen… Toch is er verschil tussen het zien 
van reclame en het daadwerkelijk ‘meekrijgen’ van reclame.

CHECKLIST VOOR 
GOEDE RECLAME
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WAAROM JE NU 
MOET STARTEN MET 
TIKTOK VOOR JE BEDRIJF
TikTok is vorig jaar van 1,7 naar 3 miljoen (+75%) Nederlandse gebruikers gestegen. Ruim de helft van deze 
3 miljoen gebruikers is dagelijks actief op dit platform. De app wordt het meest gebruikt door gebruikers 
tussen de 20 en 30 jaar, maar ook 40+’ers worden steeds actiever. Inmiddels is het niet meer de vraag of je 
TikTok wel moet gebruiken, maar waarom je het nog niet gebruikt? Alle redenen om nú te starten met TikTok 
lees je in dit artikel!

GEMAKKELIJK VIRAAL GAAN 
EN BEREIK OPBOUWEN
Op TikTok is de kans groot om viraal te 

gaan, waardoor je snel bereik opbouwt. 

In tegenstelling tot  bijvoorbeeld Insta-

gram, is content op TikTok relatief 

schaars, waardoor je met hetzelfde 

aantal volgers méér mensen kunt 

 bereiken. Hierdoor ga je gemakkelijk 

viraal, waardoor je soms tot wel duizend 

keer zoveel views op je video’s kunt 

 krijgen dan  normaal.

EENVOUDIG EDITEN
De app heeft enorm veel functio-

naliteiten beschikbaar waardoor je 

 gemakkelijk video’s kunt editen. Je kunt 

frames versnellen, vertragen, draaien, 

schudden en nog veel meer. Ook 

zijn er verschillende fi lters en  eff ecten 

die je eenvoudig aan je video’s toe 

kunt voegen. Voeg tot slot een 

 bijpassend muziekje toe en post jouw 

 creatieve video! 

PERSOONLIJK
Betrek iedereen uit het team in jouw 

TikToks door in te spelen op populaire 

muziekjes, challenges en trends. Hier-

door wordt jouw TikTok ook persoonlijk, 

waardoor het niet enkel meer om het 

bedrijf gaat, maar ook om wie  erachter 

zit. Daarnaast is het natuurlijk ook 

gewoon heel leuk om mee te doen aan 

deze challenges, of ze zelf te bedenken 

om jouw bedrijf te promoten!

BEREIK DE JONGERE DOELGROEP
TikTok is hét nieuwe platform om op 

te adverteren als je een jongere 

 doelgroep wilt bereiken. Uit cijfers van 

Newcom (2022) blijkt namelijk dat het 

aantal gebruikers op Facebook jaarlijks 

afneemt (een populair advertentie-

platform), terwijl het aantal gebruikers 

op TikTok juist is gestegen.

Hulp nodig met TikTok of adverteren via 

TikTok? Neem contact met ons op om 

de mogelijkheden te bespreken! 
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4 REDENEN OM TE KIEZEN 
VOOR EEN ANIMATIE
In het huidige tijdperk is een animatie een zeer krachtig middel om jouw boodschap over te brengen. 
Animaties worden de laatste jaren steeds populairder en zijn eenvoudig in te zetten binnen  jouw strategie. 
Zo bepaal je zelf de boodschap en behoud je zelf de regie. Nog meer overtuiging nodig? Wij geven je 
4 redenen om te kiezen voor animatie.

1. GEMAKKELIJK TE DELEN
Animaties zijn eenvoudig te delen via 

social media. Zo kun je dezelfde  animatie 

op meerdere platformen plaatsen, 

zoals: Instagram, Facebook, TikTok en 

LinkedIn. Een animatie kan gemakkelijk 

viraal gaan als het de juiste  doelgroep 

bereikt. Door jouw animatie op meer-

dere social media kanalen te delen, kun 

je jouw zichtbaarheid vergroten.

2. EFFICIËNT
Licht, camera, actie is bij animeren niet 

nodig. Geen stress om het vinden van 

de juiste mensen of perfecte locaties en 

geen toestemming nodig om te fi lmen. 

Met animatie weet je precies waar je 

aan toe bent en wordt jouw verhaal 

precies zo verteld, zoals jij in gedac hten 

hebt. Foutje gemaakt? Geen nood: 

een animatie is makkelijk bewerkbaar 

en daardoor zeer (kosten)effi  ciënt en 

tijdbesparend.

3. BOODSCHAP IS 
EENVOUDIG TE BEGRIJPEN
Soms valt de werking van een bepaalde 

dienst of bepaald product moeilijk uit te 

leggen in woorden. Een animatie kan 

helpen om de uitleg te ver duidelijken. 

Met een geanimeerde instructie of uitleg 

wordt het uitvoeren van een bepaalde 

handeling vaak stukken gemakkelijker 

dan bij een statische versie.

4. HERKENBAARHEID
Een goede animatie is een perfect 

middel om je branding te versterken. 

Een animatie kan namelijk volledig on t-

worpen worden in de huisstijl van jouw 

bedrijf. Zo zijn al jouw video’s gemakke-

lijk herkenbaar voor de doelgroep. 
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3 TRENDS  
OM IN 2023 
REKENING MEE 
TE HOUDEN

Waar er in 2017 nog 2.5 biljoen social mediagebruikers waren, zijn het er inmiddels ruim 4.6 biljoen.  
Dit getal zal in de komende jaren alleen maar toenemen. De technologie verandert daarnaast enorm snel. 
Ontwerpelementen en websitefeatures die ooit populair waren, zijn inmiddels oud en SEO-technieken die 
ooit enorm veel bezoekers binnenhaalden, worden door Google afgekeurd. Ook in 2023 zullen dingen weer 
enorm veranderen, daarom hebben wij de drie opmerkelijkste trends voor 2023 voor je op een rijtje gezet.

1. WEBSITE LAADTIJD EN  
PAGINASNELHEID ZIJN KONING
Eén van de belangrijkste webdesign standaarden is super-

snelle laadtijd. Een snelle laadtijd is al jaren een essentiële 

 factor voor UX en SEO en blijft een topprioriteit voor web-

sites die hoog  willen ranken en meer conversies willen. Uit 

onderzoek blijkt dat meer dan 50% van de internetgebruikers 

 verwachten dat een website binnen twee seconden na een 

klik laadt. De  verwachting is dat een snelle laadtijd in 2023 

alleen maar belangrijker wordt, mede ook door de nieuwe 

Google Updates.

2. SOCIAL MEDIA WORDT EEN SHOPPING PLATFORM
Sinds de pandemie is online shoppen steeds populairder 

geworden. Social media platformen zagen enorme stijging in 

het aantal sales wat via hen werd gemaakt. Wist je dat 70% 

van de consumenten op Instagram naar een product zoekt, 

voordat hij of zij het product daadwerkelijk koopt? Facebook 

en Instagram hebben daarom hun platformen uitgebreid 

met een checkout-pagina pagina, waardoor je een product 

kunt kopen zonder Instagram te verlaten. Verkoop jij jouw 

 producten nog niet via social media? Dan is nú het moment 

om te starten!

3. USER-GENERATED CONTENT
User-generated content wordt de nieuwe mond-tot-mond-

reclame van 2023. Dit type content is origineel en speciaal 

gemaakt voor het merk, door een daadwerkelijke gebruiker 

die enthousiast genoeg over het product is, om hier iets over te 

delen. Denk hierbij aan unboxing video’s, reviews en getagde 

foto’s of stories. Uit onderzoek blijkt dat consumenten tot 3 keer 

sneller geneigd zijn om een product te kopen door het zien 

van UGC, dan door normale content. Ga dus snel aan de slag 

met user-generated content! 
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