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Een woord vooraf 

Je hebt een prachtige website gemaakt en bent er erg trots op.  Je stuurt je vrienden en kennissen 
een berichtje dat je website klaar is. Je kijkt in Google Analytics en ziet dat het aantal bezoekers op je 
site ongeveer gelijk is aan het aantal mensen dat je kent… Daar heb je die website niet voor gemaakt!  

Maak je nieuwe website goed vindbaar in zoekmachines zoals Google en je website gaat je 
daadwerkelijk nieuwe klanten opleveren.  
 
Met dit whitepaper maak je jouw website online beter vindbaar in 3 stappen: 
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Stap 1: Zorg voor een duidelijke structuur en duidelijke titels.  

Veel bedrijven hebben geen sitemap op de homepage, terwijl zoekmachines sitemaps gebruiken om 
de structuur van een website snel te indexeren. Ook heeft de helft van de websites geen title tag (zie 
“to do” stap 4), terwijl zoekmachines daar wel op zoeken. Het is van belang dat iedere pagina een 
titel heeft die representatief is voor de inhoud van de pagina. 

 
 
 
 

To do bij stap 1 
 

1. Verdeel je website in logische stukken.  
Maak per product een aparte pagina. Maak een sitemap. 
 
2. 250 woorden per pagina 
Gebruik per pagina ongeveer 250 woorden. Dit biedt zoekmachines voldoende 
content om het thema van een pagina te kunnen herkennen.  
 
3. Maak gebruik van koppen  
Koppen, links en tussenkoppen moeten zoveel mogelijk vertellen over de inhoud van 
de pagina. Gebruik dus niet “Klik hier” maar “vakantie boeken” als link. 
 
4. Maak gebruik van tags 
De title en meta description (zie afbeelding op de volgende pagina). De tekst van deze 
tags moet je invullen in de html-code van je website (vraag eventueel je webmaster).  
 
Tags maken van “gewone tekst” een “kop”. De zoekmachine leest en begrijpt koppen 
en laat deze woorden zwaarder wegen in het zoekresultaat. Houd de tekst van je 
meta description kort en bondig. 150 woorden is meer dan genoeg. Een te lange tekst 
wordt door zoekmachines afgekapt.  
 
 



 
 

Whitepaper Online vindbaarheid Allebedrijvenin augustus 2012 Pagina 4 

 

5. Schrijf zoekmachine vriendelijk: kies de juiste zoekwoorden 
De inhoud van je webpagina’s – de tekst – moet aansluiten bij zoektermen waarmee de 
doelgroep in zoekmachines zoekt. Veel websites maken de fout dat ze woorden 
gebruiken waar ze zelf op gevonden willen worden, terwijl het gaat om de woorden 
waar mensen op zoeken als ze naar jouw product of dienst zoeken. 
 
Een handig hulpmiddel om te bepalen welke woorden populair zijn is de Google 
Keyword Tool.  Je zorgt er vervolgens voor dat de meest gezochte, relevante woorden 
op je site terugkomen in tags, titels, links, tussenkoppen, namen van afbeeldingen en 
platte tekst. Let op: bewaak wel de leesbaarheid van je tekst!  
 
Lees meer over het schrijven van zoekmachine vriendelijke webteksten. 

http://www.allebedrijvenin.nl/informatie/zijn-uw-seo-trefwoorden-goed-genoeg
https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS#search.none
https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS#search.none
http://www.allebedrijvenin.nl/nieuws/afbeeldingen-optimaliseren-om-hoger-te-scoren-in-de-zoekmachines
http://nieuwsbrief.allebedrijvenin.nl/whitepaper_seoschrijven.pdf
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Stap 2: Linkpopulariteit en opvallen in Google via Allebedrijvenin 

Linkpopulariteit 
Zoekmachines kijken ook naar linkpopulariteit. Als je geen enkele andere website hebt die naar je 
verwijst dan is dat funest voor je waardering van Google. Zorg er dus voor dat andere websites een 
linkje plaatsen naar jouw website. Bijvoorbeeld door een vermelding op Allebedrijvenin.nl,  door de 
lokale sportvereniging te sponsoren of door mee te praten op regionale fora. Of door persberichten 
te schrijven en te versturen naar regionale nieuwssites en weblogs. Overdrijf het niet. Het moet wel 
een linkje zijn dat een doel heeft. Dus niet zomaar lukraak overal een linkje naar je website gaan 
plaatsen! 

Opvallen in Google door klantbeoordelingen van Allebedrijvenin 
Ervaringen van anderen over een product, dienst of bedrijf zijn al jaren belangrijk voor consumenten 
en tellen – zeker online - zwaar bij het kiezen van een product of dienst. Ook Google weet dit. Google 
wil de beste gebruikerservaring bieden en de meest relevante resultaten vertonen. Gebruikers staan 
dus centraal. Daarom toont Google in haar zoekresultaten  “sterretjes” die afkomstig zijn van 
klantbeoordelingen op Allebedrijvenin.nl, zodat gemakkelijker een keuze kan worden gemaakt uit 
alle zoekresultaten. 

 

 

 

http://www.allebedrijveninleiden.nl/gids/inschrijven
http://www.allebedrijvenin.nl/informatie/doe-de-gratis-keywordcheck
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Bovenaan in de zoekresultaten en beter opvallen in Google  
Zoals je in de afbeelding ziet valt het zoekresultaat met de sterretjes meer op dan de overige 
zoekresultaten. Ook staat het helemaal bovenaan op pagina 1.  
 
Wat een positie in Google nu echt oplevert 
Als je bedenkt dat  9 van de 10 Nederlanders zoekt via Google naar producten en diensten op het 
internet, snap je dat dit een waardevolle plek in de zoekresultaten is.  

In dit artikel laten we je zien wat een 1e positie in Google je oplevert qua bezoekers op je website ten 
opzichte van een 2e, 3e of 4e (etc.) positie in Google. 
 
Tot slot moet je niet vergeten dat een goede beoordeling vertrouwen uitstraalt.  Degene die op zoek 
is naar een fietsenwinkel in Leiden zal dus sneller op de link met de sterretjes klikken.  

  

http://www.allebedrijvenin.nl/nieuws/wat-een-positie-in-google-nu-echt-oplevert
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Hoe kan mijn bedrijf hiervan profiteren 
De “sterretjes” van de klantbeoordelingen op Allebedrijvenin.nl worden dus door Google 
overgenomen in de zoekresultaten. Aan de hand van een voorbeeld laten we je zien wat 
Allebedrijvenin in het kader van de zoekresultaten in Google voor jouw bedrijf kan betekenen. 

 Stel; iemand is in Leiden op zoek naar een fietsenwinkel. Dan is het een logische stap om in Google 
“fietsenwinkel leiden” als zoekopdracht te geven. Zie onderstaand voorbeeld: 

 
 
Zoals je ziet staat de link naar de fietsenwinkels op Allebedrijvenin.nl bovenaan in de zoekresultaten 
op pagina 1. Bovendien valt het resultaat direct op doordat de sterretjes erbij worden getoond en 
zorgt de beoordeling van een 8 voor vertrouwen.  
 

 

  
Wist je dat Allebedrijvenin in 1400 branches uitstekend  

gevonden wordt in zoekmachines zoals Google? 
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Wanneer de consument op de link in Google klikt komt hij op de volgende pagina terecht:  
 

 
Zo vindt de consument jouw bedrijf 
Fietsenwinkels in Leiden met een vermelding op Allebedrijvenin (zie bovenstaande afbeelding) 
profiteren zo van de hoge ranking van Allebedrijvenin.nl in Google. De consument kan via deze 
pagina op Allebedrijvenin.nl doorklikken naar jouw bedrijfspagina en kan direct contact met je 
opnemen, je reviews lezen, je openingstijden bekijken of direct per e-mail een afspraak maken, 
reservering doen of een offerte bij je aanvragen.  
 
Hoe je ervoor zorgt dat de consument op deze pagina voor jouw bedrijf kiest? Simpel: plaats (gratis) 
een aantrekkelijke aanbieding op jouw bedrijfsprofiel op Allebedrijvenin. Of upgrade je 
bedrijfsprofiel naar een premiumvermelding zodat je vermelding op de eerste pagina op 
Allebedrijvenin.nl getoond wordt. 

http://www.allebedrijveninleiden.nl/gids/inschrijven
http://www.allebedrijvenin.nl/informatie/faq/hoe-schrijf-ik-een-succesvolle-aanbieding
http://www.allebedrijvenin.nl/informatie/adverteren
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To do bij stap 2 
 

Je merkt dat klantbeoordelingen (reviews) op Allebedrijvenin.nl door Google zeer 
hoog gewaardeerd worden en een waardevolle bijdrage leveren aan de online 
vindbaarheid van je bedrijf. Dus meld je bedrijf direct aan. Zo werk je ook meteen 
aan je linkbuilding! 
 
Door middel van de kwaliteitsmeter van Allebedrijvenin is het mogelijk om snel 
reviews te verzamelen. Klantbeoordelingen leveren je nieuwe klanten op omdat deze 
nieuwe klanten direct een goede indruk hebben van je producten, diensten of 
service. De kwaliteitsmeter is alleen beschikbaar voor premiumklanten. 

Nog niet overtuigd? Lees de succesverhalen van MKB-ers  
die een premiumvermelding hebben op Allebedrijvenin.nl. 

http://www.allebedrijvenin.nl/gids/inschrijven/vrijblijvend-informatie-aanvragen
http://www.allebedrijvenin.nl/informatie/kwaliteitsmeter
http://www.allebedrijvenin.nl/informatie/adverteren
http://www.allebedrijvenin.nl/nieuws/succestips-van-mkb-ers-voor-mkb-ers
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Stap 3: Zorg voor een eenvoudige site techniek en snelle laadtijd. 
 
Eenvoudige techniek 
Een eenvoudige techniek is de basisvoorwaarde voor de vindbaarheid van je website. Veel bedrijven 
gebruiken veel frames, flash en javascript op hun sites. Dit maakt het voor zoekmachines bijna 
onmogelijk je website te doorzoeken. 

Snelle laadtijd 
Sinds 2010 wordt snelheid/laadtijd van een webpagina meegenomen in de website ranking van 
zoekmachines. Uit een interne studie van Google blijkt dat wanneer een site langzaam is, bezoekers 
er minder tijd besteden. In ditzelfde onderzoek kwam onder andere naar voren dat het vertragen van 
de laadtijd met 100 tot 400 milliseconden al minder zoekopdrachten oplevert. 

Zelf de laadtijd van je website checken? Kijk voor diverse gratis tools op: 
http://code.google.com/intl/nl-NL/speed/  

 

 
 

 

 

Bronnen 
www.checkit.nl 
www.emedia.nl 
www.mkbservicedesk.nl 
www.zoekmachine-marketing-blog.com 
www.karelgeenen.nl  
www.webgenerator.nl 
www.maxlead.nl   
  

To do bij stap 3 
 
Als de zoekmachine je website niet kan lezen wordt deze ook niet gevonden. Beperk je 
website dus zoveel mogelijk tot de platte HTML-code. 
 
Check bovendien de laadtijd van je website en bekijk samen met je webmaster of deze 
verbetert kan worden. 
 

http://code.google.com/intl/nl-NL/speed/
http://www.checkit.nl/
http://www.emedia.nl/
http://www.mkbservicedesk.nl/
http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/
http://www.karelgeenen.nl/
http://www.webgenerator.nl/
http://www.maxlead.nl/
http://code.google.com/intl/nl-NL/speed/

