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Leadrs maakt van organisaties online 

marktleiders. Dit online marketing bureau is al 

ruim acht jaar partner van Webbouwers en zet 

potentiële leads om in daadwerkelijke klanten.  

Samen hebben we gewerkt aan de ontwikkeling 

van een nieuwe website voor Tandvitaal: een 

koepelorganisatie van tandheelkundige 

praktijken door heel Nederland. Door een stijging 

van het aantal mobiele site-bezoeken was er 

dringend behoefte aan een responsive website 

om alle bezoekers beter te kunnen bedienen. 

Hierbij staat de gebruiksvriendelijkheid van de 

website op smartphone en tablet centraal, zodat 

ook die kanalen zorgen voor meer online 

aanvragen. 
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Responsive prestaties 

Soms is de aanleiding voor een nieuwe website heel simpel. De vorige website van Tandvitaal presteerde 

goed maar was niet ingesteld op het zoekgedrag van bezoekers. Nu mobiel surfen garant staat voor meer 

dan de helft van het aantal bezoekers is het hoog tijd voor een responsive website. Vanuit een 
brainstorm-sessie met zowel het team van Leadrs als Tandvitaal en reclamebureau SFA Print zijn de 

(on)mogelijkheden en wensen in de site-ontwikkeling duidelijk aangegeven. Een belangrijk inzicht was 
het gebruik van sfeerbeelden: direct het gevoel geven van de werkwijze en identiteit van Tandvitaal. Ook 

vinden bezoekers nu sneller de voor hen relevante informatie.  
 

“Door de kennis van het CMS en de goede samenwerking is het resultaat boven verwachting. Een website 

waar we heel erg trots op zijn!” – Nadine Jooren, Senior Internet Marketing Consultant – Leadrs  
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Prestaties 

De nieuwe responsive website van 

Tandvitaal vergroot de 

gebruiksvriendelijkheid in 

het aantal 'stappen' dat door 

gebruikers moet worden 

doorlopen. Informatie wordt 

overzichtelijk gepresenteerd en is 

direct zichtbaar. De gebruikte 

technieken verminderen drastisch 

de laadtijden. Een 

prestatieverbetering die garant 

staat voor meer conversie.  

 

Doelgroepen bereiken 

Bezoekers kunnen zich direct 

identificeren met de personen die 

op de website staan. 

De doelgroep van Tandvitaal 

wordt zo op de juiste manier 

bereikt. Bezoekers blijven in de 

funnel door de juiste call-to-

actions die in de website zijn 

verwerkt.  

 

Samenwerking 

Samen met Leadrs en Tandvitaal 

is een 

goed samenwerkingsverband 

opgebouwd. Dat zorgt ervoor dat 

alle partijen bijzonder tevreden 

zijn met het resultaat. We kijken 

uit naar nieuwe projecten in de 

toekomst.  

 


