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Inleiding
De beroemde zoekmachine Google werd eind jaren negentig in Californië opgericht 
door twee studenten van de universiteit van Stanford. In 2016 reageerde Google 
op 2,3 miljoen zoekopdrachten per minuut wereldwijd. Het Amerikaanse 
bedrijf heeft zijn diensten gediversifieerd en biedt nu veel tools aan voor zowel 
particulieren als bedrijven, waaronder de Gmail-oplossing, Google Maps, de 
Chrome-browser, Google Drive.
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Naast Google MyBusiness biedt Google veel tools om uw online zichtbaarheid een boost te geven. 
Met deze tools kan u uw bedrijf sneller bekend maken door middel van betalend zoekverkeer, content 
leveren die afgestemd is op de behoeften van uw doelgroep en de prestaties van uw website analyseren 
op vlak van aantal bezoeken en de betrokkenheid van gebruikers. Tot slot biedt Google een brede 
catalogus van gratis opleidingen aan om uw digitale marketing vaardigheden te verdiepen. 

 Wist u dat? 

In november 2020 was Google goed voor 92,98% van het 
marktaandeel van zoekmachines in België. Ver achter, was 
Microsoft Bing’s zoekmachine, goed voor slechts 4,87%. 
Het gebruik van Google om uw zichtbaarheid te verbeteren 
is dus onontbeerlijk om de meer dan 90% van de Belgen 
te bereiken die het dagelijks gebruiken voor hun online 
zoekopdrachten.
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De must have tool voor 
betalend zoekverkeer: 
Google Ads
Google creëerde zijn reclamebureau, oorspronkelijk AdWords genoemd, in 2000. 
Het veranderde zijn naam in Google Ads in 2018. Google-advertenties worden 
meestal weergegeven in 3 formaten: het Search-formaat, ontworpen om 
advertenties weer te geven die relevant zijn voor de gebruiker op de 
eerste pagina van de zoekresultaten van Google; het Display-formaat, 
ontworpen om advertenties weer te geven op een netwerk van Google-
partnerwebsites door middel van afbeeldingen; en het video-
formaat, ontworpen om videoadvertenties weer te geven op 
YouTube en andere Google-partnersites. De Display en YouTube 
formaten komen aan bod in één van de andere gidsen.
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Uw website is perfect geoptimaliseerd voor organisch zoekverkeer (SEO), maar ze 
worstelt om de top van de eerste pagina van de google zoekresultaten te bereiken? 

Wist u dat volgens een studie van het softwarebedrijf Hubspot, 75% van de 
internetgebruikers die een zoekopdracht uitvoeren, niet verder gaan dan deze 
befaamde eerste resultatenpagina? Op een of andere wijze is dit het Walhalla voor 
een website! Als uw merk nog niet bekend is bij het grote publiek, is het normaal dat 
u nog een beetje hulp nodig heeft. Dit is de bestaansreden van betalende indexatie 
(algemeen bekend als SEA, Search Engine Advertising): zelfs met een beperkt 
budget, kan u goede resultaten boeken, ongeacht het beoogde doel.

Het is namelijk mogelijk om een dagbudget vast te leggen dat niet mag overschreden 
worden voor een campagne. Met de tool kan u ook advertentiecampagnes opzetten 
die zijn afgestemd op elk type marketingdoelstelling. Maar alvorens ons te verdiepen 
in de verschillende advertentieformaten, begeleiden we u doorheen de basisprincipes 
van online adverteren.

Wat is de meerwaarde van de Google Ads-oplossing  voor mijn bedrijf?
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Als u de verschillende soorten marketingdoelen beter wilt begrijpen, is het onderstaande trechtermarketingschema een goede illustratie :

Dit diagram toont de verschillende stappen die een 
koper doorloopt voordat hij besluit een product of dienst 
te kopen. Net zoals wanneer een bedrijf een kandidaat 
wil aanwerven, zal de consument eerst moeten kiezen 
tussen verschillende merken die het product aanbieden 
dat hij zoekt, totdat hij datgene selecteert dat het beste 
aan zijn noden voldoet. Uw doel bij het online adverteren 
is om de consument te bereiken met de juiste boodschap 
op het juiste moment in zijn ‘customer journey’, zodat 
hij ziet dat uw producten / diensten het beste aan zijn 
verwachtingen voldoen.
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Elke Google Ads-campagne moet voldoen aan een marketingdoel. Hiermee kan u het succes van een campagne bepalen door te controleren 
of deze het oorspronkelijke doel heeft bereikt. Bij het maken van een nieuwe campagne in de tool, stelt Google voor om te kiezen uit de 
volgende 7 doelstellingen: 
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Door deze doelstellingen te associëren met ons vorig schema, merken we op dat de doelstelling ‘Sales’ eerder in het ‘Actie’ -deel 
van onze marketing trechter zit, de doelstelling ‘Leads’ in het deel ‘Beslissing’,  de doelstellingen ‘Websiteverkeer’  en ‘Product- en 
merkoverweging’ in het deel ‘Interesse’  en ten slotte, de doelstelling ‘Merkbekendheid en bereik’ in de ‘Kennis’ sectie.

Houd er rekening mee dat sommige advertentie-indelingen geschikter zijn voor bepaalde doeleinden dan andere. 
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Zoekcampagnes

10

Zoekcampagnes (Search) zijn zonder twijfel de meest bekende Google Ads-
advertenties. Hiermee kan u tekstadvertenties tonen aan gebruikers die 
in Google zoeken naar producten of diensten die verband houden met 
de uwe. In die zin is het het ideale advertentieformaat als u zich richt 
op consumenten die al onderaan onze marketingtrechter staan: 
‘Beslissing’ of ‘Actie’-onderdeel.
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Om erachter te komen hoe een Google Ads Search -advertentie eruit ziet, typt u gewoon in Google een zoekopdracht zoals ‘bruine laarzen’ 
en dan ziet u bovenaan op de eerste plaats van de zoekresultaten een link die bijna in alle opzichten lijkt op een organisch zoekresultaat (SEO). 
Het verschil is wel dat er in het vetgedrukt ‘advertentie’ voor dit resultaat staat. Advertenties kunnen ook onderaan de resultatenpagina 
verschijnen. Dit kan getuigen van een iets lagere kwaliteit vergeleken met de advertenties die bovenaan de pagina verschijnen.

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2

Zoals u ziet, bestaat een zoekadvertentie uit verschillende onderdelen. Sommige onderdelen zijn verplicht bij het maken van een advertentie 
en anderen zijn optioneel, hoewel ze de advertentieprestaties kunnen verbeteren.

Verplichte onderdelen:
1: Bestemmings-URL
2: Advertentietitel
3: Beschrijving 

Optionele onderdelen:
4: Sitelink 
5: Locatie-extensie
6: Oproepextensie 11
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Laten we nu eens kijken hoe een Google Ads-account is opgebouwd, met behulp van het diagram hieronder: 

Google Ads Account

Campaign 1

Ad Group 1A

Keyword
Keyword
Keyword
keyword

Keyword
Keyword
Keyword
keyword

Keyword
Keyword
Keyword
keyword

Ad A
Ad B

Ad A
Ad B

Ad A
Ad B

Ad A
Ad B

Keyword
Keyword
Keyword
keyword

Ad Group 2AAd Group 1B Ad Group 2B

Campaign 2
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Hieronder wat uitleg over de verschillende onderdelen van een Google Ads-account: 

Campagnes 
Elke campagne moet één uniek marketingdoel bereiken. 
U kan bijvoorbeeld een eerste campagne maken om uw leads te verhogen en een tweede campagne om uw websiteverkeer 
te verhogen.

Advertentiegroepen
U kan een advertentiegroep maken op basis van type product of dienst. 
Als u bijvoorbeeld een winkel beheert die zowel sandalen als après-skischoenen aanbiedt, kan u beter een 
verschillende advertentiegroep voor elk type schoen maken, omdat de bijbehorende trefwoorden, de inhoud van de 
advertentieteksten en de doelgroep zullen variëren.

Advertenties
Het wordt ten zeerste aanbevolen om ten minste twee verschillende advertenties voor elke advertentiegroep te 
maken. Op deze manier kan het algoritme van Google, wanneer de campagne wordt gelanceerd, de advertenties 
‘testen’ en de advertenties gebruiken die het beste werken.

Zoekwoorden
Voor elke advertentiegroep is het mogelijk om een reeks zoekwoorden te definiëren. Die moeten overeenkomen met 
alle zoekopdrachten die een gebruiker op Google kan typen, als hij op zoek is naar het product in kwestie.

13

Inleiding De must have tool voor betalend 
zoekverkeer: Google Ads Zoekcampagnes

De 6 sleutels tot succes voor 
het optimaliseren van lokaal 

zoekverkeer
Om verder te gaan



Nu u iets meer weet over zoekadvertenties in Google Ads, vraagt u zich misschien af hoe bepaald wordt waar de advertenties op de 
resultatenpagina verschijnen indien concurrerende bedrijven met dezelfde zoekwoorden werken. De hoogte van het bod is niet het enige 
criterium voor het plaatsen van een advertentie.

Google gebruikt de volgende vergelijking om de positie van advertenties op de pagina met zoekresultaten te bepalen:

Ad Rank = CPC Max x Quality Score

Advertentierangschikking = maximale kost per klik x kwaliteitsscore

De maximale kost per klik wordt automatisch aangepast door Google Ads op basis van de biedstrategie die door de 
adverteerder is gekozen, u kunt echter ook zelf een maximum aangeven waar Google niet over mag.

De kwaliteitsscore, een score tussen 1 en 10, wordt door Google in real time berekend op basis van verschillende criteria: 
de verwachte klikfrequentie op de advertentie, de relevantie ervan (vandaar het belang van het kiezen van trefwoorden en 
extensies) en de gebruiksvriendelijkheid van de bestemmingspagina (vandaar het belang van het verzorgen van uw website). 
Deze score kan afwijken van degene die zichtbaar is in uw account, deze is immers een gemiddelde van de prestaties van uw 
advertenties.
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Als uw bod het hoogste is en uw advertentie de hoogste positie 
heeft behaald, betaalt u uiteindelijk slechts één cent meer dan het 
advertentiebod op de tweede plaats.

Als uw startbod bijvoorbeeld €3 was en het bod van het andere bedrijf 
€2, betaalt u slechts €2,01. Dit weerspiegelt de wens van Google om zijn 
gebruikers de meest relevante advertenties aan te bieden en toch rendabel 
te zijn.

Houd er rekening mee dat als uw bod niet het hoogste is, maar de kwaliteit 
van uw advertentie beter is, uw advertentie mogelijk in een hogere positie 
verschijnt dan de concurrent die een hoger bod deed.

Een bod van €2 x een kwaliteitsniveau van 3 krijgt bijvoorbeeld slechts 
een score van 6, terwijl een bod van €1 x een kwaliteitsniveau van 9 een 
score van 9 krijgt.
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Meet de prestaties van uw 

Google Ads-campagnes

Dankzij krachtige algoritmen wijst de Google Ads-tool een optimalisatiescore toe en geeft het u aanbevelingen wanneer uw 
campagne wordt gestart.

De optimalisatiescore, van 1 to 100, stelt u in staat om de verbetermarge van uw campagne in te schatten: als deze bijvoorbeeld 
een score van 60 krijgt, betekent dit dat er een verbeteringsmarge van 40% is.

Houd er echter rekening mee dat uw doel niet moet zijn om een score van 100 te bereiken of zelfs alle aanbevelingen van de tool 
toe te passen (vooral als er wordt aangeraden uw budget te verhogen en u niet in staat om dit te doen).

Houd uw vooropgesteld doel voor ogen en bedenk in functie daarvan of de aanbeveling van Google u kan helpen uw doel te 
bereiken of niet. 

De optimalisatiescore en aanbevelingen
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Statistieken

Om u te helpen de statistieken van Google Ads te ontcijferen, vindt u hier een korte lijst van de verschillende statistieken die worden 
gebruikt om de prestaties van een online advertentiecampagne te meten:

Vertoningen: Telkens wanneer uw advertentie wordt weergegeven in een van de advertentienetwerken van Google, 
zoals op Google.com, YouTube of op websites, wordt er een vertoning geteld. Aan het aantal vertoningen kunt u zien hoe 
vaak uw advertentie wordt weergegeven. U betaalt niet per vertoning, wel per interactie met de advertentie.

Interacties: Interactie is de belangrijkste actie die aan een advertentie-indeling is gekoppeld. Interacties zijn bijvoorbeeld 
klikken op tekstadvertenties en Shopping-advertenties of weergaves van videoadvertenties.

Interactiepercentage: Dit is het aandeel van interacties ten opzichte van het aantal vertoningen. Het wordt verkregen 
door het aantal interacties te delen door het aantal vertoningen. Deze statistiek is zeer nuttig voor het beoordelen van de 
efficiëntie van uw advertentie. Hoe hoger dit percentage, hoe groter de relevantie van de advertenties.

Gemiddelde kosten: Dit is het gemiddelde bedrag dat u heeft betaald per interactie.
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Kosten per conversie: deze statistiek toont de gemiddelde kost van een conversie. Dit wordt bereikt door de kosten 
(totaalbedrag over een bepaalde periode) te delen door het aantal conversies. Hoe lager de kost per conversie, hoe beter 
de resultaten van de campagne.

Conversiepercentage: het geeft het percentage conversies weer op basis van het aantal interacties met uw advertenties. 
Dit wordt bereikt door het aantal conversies te delen door het aantal interacties. Hoe hoger dit percentage, hoe hoger de 
gebruikerservaring met de advertenties en op de website. 

Kosten: Dit is het totale bedrag dat voor een campagne is betaald over een gegeven periode.

Conversies: Dit is het aantal conversies dat is opgemeten nadat gebruikers interactie hebben gehad met uw advertenties. 
Deze statistiek is afhankelijk van de keuzes die u maakte omtrent het bijhouden van conversies. Het type conversie kan 
ook variëren: het gaat niet noodzakelijk over verkoop, maar kan bijvoorbeeld ook het uitvoeren van acties op uw website 
zijn zoals een inschrijving op een nieuwsbrief.

Wil u meer diepgaande resultatenanalyse uitvoeren? Weet dan dat deze statistieken niet alleen beschikbaar zijn per campagne, maar 
ook per advertentiegroep, per advertentie en per zoekwoord. 

Nu u meer weet, kan u een Google Ads-account maken om met de tool vertrouwd te raken. Google biedt een website aan die alle 
stappen1 die gevolgd moeten worden oplijst. Vergeet niet om uw betalingsgegevens2 in te geven als u wilt dat uw toekomstige 
campagne wordt gelanceerd!

1 https://support.google.com/google-ads/answer/6366720?hl=nl 
2 https://support.google.com/google-ads/answer/2375375?hl=nl . 
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Online adverteren via Google Ads kan een geweldige manier zijn om snel naamsbekendheid te creëren en 
uw marketingdoelen te behalen.

Met Google Ads kan u kiezen tussen verschillende advertentieformaten, afhankelijk van uw doel. Het 
advertentieformaat in de zoekmachine is bijvoorbeeld geschikt als uw doel is om meer verkopen of leads te 
genereren, terwijl het Display-formaat geschikter is als uw doel is om uw merk en producten te promoten.

Voordat u uw Google Ads-campagne start, moet u nadenken over een aantal belangrijke dingen:
- De structuur van uw campagne (hoeveel advertentiegroepen, met welke thema’s)
- Targeting (doelgroep, trefwoorden)
- Budget- en veilingstrategie

De belangrijkste punten om te onthouden:

De optimalisatiescore en automatische aanbevelingen van Google Ads kunnen u helpen de resultaten van uw 
campagne te verbeteren, maar u hoeft niet elk van de aanbevelingen tot op de letter te volgen als ze niet bij uw 
doelen aansluiten.   

Door uw campagnestatistieken bij te houden, kan u de resultaten elke dag controleren. Als u meer in detail wil 
treden, is opvolging ook beschikbaar voor advertentiegroepen, advertenties en zoekwoorden. 

Google Ads gaat gepaard met een groot aantal andere tools die door Google zijn ontwikkeld. Deze helpen u het 
verkeer op uw website te analyseren, ideeën te vinden qua content en opleidingen te volgen.
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De 6 sleutels tot succes voor 
het optimaliseren van 
lokaal zoekverkeer
De laatste jaren is het koopgedrag van veel consumenten blijven 
veranderen. Tussen de versnelde ontwikkeling van e-commerce en 
marktplaatsen aan de ene kant en de problemen in verband met 
mobiliteit in de steden aan de andere kant, is het aantrekken van 
(lokale) klanten naar een fysieke winkel voor handelaars een 
steeds groter wordende uitdaging.
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Veel bedrijven hebben recentelijk, vooral vanwege de coronacrisis, een echte emotionele rollercoaster ondergaan om hun 
activiteiten te kunnen voortzetten. Hoewel deze economische omwentelingen duizenden professionals in vele sectoren hebben 
verzwakt, heeft de crisis ons ook herinnerd aan het belang van de ontwikkeling van een lokale en inclusieve economie.

Gratis advertentieruimte in de lokale krant, waardebonnen om te spenderen bij lokale handelaars, premies en gratis training 
in digitalisering: particuliere of publieke initiatieven hebben zeker niet nagelaten om lokale handelaars door deze onstabiele 
periode te helpen. Ondanks de economische en sociale schade die de crisis veroorzaakte, heeft de digitale revolutie zich in 
een ontstellend tempo verspreid.

Ongeacht de digitale maturiteit van uw bedrijf, zal deze gids alle informatie bundelen om uw bedrijf te dynamiseren en de 
aanwezigheid in zoekmachines te verbeteren. 

Wees niet bang, op zich zijn geen technische vaardigheden nodig om uw online vitrine (opnieuw) te laten schitteren!  

21

Inleiding De must have tool voor betalend 
zoekverkeer: Google Ads Zoekcampagnes

De 6 sleutels tot succes voor 
het optimaliseren van lokaal 

zoekverkeer
Om verder te gaan



Waarom is het belangrijk om een goede website verwijzing te hebben?1

Vandaag de dag zijn meer dan 40% van de Google-zoekopdrachten bedoeld om een lokale winkel te vinden. Een aanzienlijk volume 
waar u zeker uw graantje van moet meepikken als u snel uw zichtbaarheid wil verhogen of nieuwe klanten wil aantrekken. Het ROPO-
concept (Research Online Purchase Offline - onderzoek online/aankoop offline of vice versa) bevindt zich nu in de gewoonten van de meeste 
internetgebruikers.

Met de toenemende overvloed aan beschikbare informatie op websites, sociale netwerken 
en blogs is het steeds moeilijker geworden om één van de eerste resultaten van Google te 
veroveren. Het kan dan ook zeker geen kwaad om hierin wat tijd en geld te investeren.
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Hoe werkt de positionering binnen een zoekmachine?

Wanneer een persoon een zoekopdracht uitvoert op het internet, zijn er twee criteria die bepalen of deze een lokale zoekopdracht is:

Maar ook heel wat andere indicatoren zijn mede bepalend voor de kans om zich onder de eerste zoekresultaten te bevinden:

De vermelding van een plaats (een stad of een 
adres) in de zoekopdracht die hij invoert;
bijvoorbeeld ‘Bio supermarkt in Waver’, ‘Car Wash 
in Brussel’, ‘Bloemist in Gent’.

De plaats waar hij zich bevindt
(zoekmachines gebruiken de geolocatie van uw 
apparaten om u relevante informatie te geven).1 2

De beoordeling van uw klanten door middel van beoordelingen en getuigenissen.

De mate waarin het bedrijf actief is op sociale netwerken.

De consistentie van de contactgegevens van het bedrijf die het gebruikt voor marketingmateriaal, waaronder de website, 
‘Google Mijn Bedrijf’-vermelding, enz.

Het bestaan van een ‘Google Mijn Bedrijf’-vermelding waarvan de eigendom wordt geclaimd, de inhoud volledig is én 
regelmatig geüpdatet wordt. 
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Van daaruit zullen zoekmachines, voornamelijk Google, de intenties van de gebruiker vertalen en ze tegelijkertijd laten verschijnen in 
drie verschillende formaten:

De aanwezigheid van verschillende verkooppunten op een gestructureerde manier op Google Maps.

Gesponsorde advertenties (Google Ads) op basis van de locatie van de gebruiker.

Natuurlijke resultaten met de vermelding van de activiteit van het verkooppunt en de locatie (stad/buurt).
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Onze 6 tips voor het optimaliseren van de het lokaal zoekverkeer2

De reputatie van uw bedrijf versterken en het verkeer in uw verkooppunt verhogen door uw online aanwezigheid? Het vraagt niet alleen 
weinig inspanning maar levert mogelijks ook een hoge return, soms zelfs quasi onmiddellijk! 

Google Mijn Bedrijf (GMB) bevindt zich rechts van de eerste resultatenpagina en is een gratis hulpmiddel voor lokaal zoekverkeer. Het 
kan worden vergeleken met een visitekaartje. De GMB-fiche verzamelt belangrijke en concrete informatie van uw bedrijf die zo makkelijk 
te vinden wordt: adres, openingsuren, telefoonnummer, foto’s, enz.

De bedoeling is om in de eerste drie resultaten die door Google voorgesteld worden te geraken (wat in het jargon de “Google Pack Local” 
wordt genoemd). Om deze befaamde top 3 te bereiken, is het noodzakelijk om de GMB-fiche zorgvuldig in te vullen met informatie die 
relevant is voor gebruikers.

Hoe vollediger het profiel, hoe 
professioneler u overkomt bij klanten 
en prospecten. Een zeer sterk signaal 
dat ook de algoritmen van Google 
niet ontgaat en zal beloond worden 
met een betere rangschikking in de 
zoekresultaten.

Uw fiche moet daarom de volgende gegevens bevatten:

Een Google Mijn Bedrijf-fiche maken

De activiteitensector van het bedrijf Foto’s van uw bedrijf

Een volledige beschrijving

De exacte naam van uw bedrijf Uw telefoonnummer

Het adres van uw vestiging Het adres van uw website
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Krijg en beantwoord getuigenissen 
van klanten

Naast de bijgewerkte GMB-fiche, is de reputatie van uw bedrijf een essentieel element geworden om uw online aanwezigheid te 
garanderen. Door recensies van klanten te krijgen en zolang ze grotendeels positief zijn, zal uw online reputatie worden verbeterd. 
Als ze negatief zijn, verwijder ze dan niet, maar beantwoord ze en probeer te begrijpen waarom de klant deze negatieve recensie 
heeft geschreven.

Denk eraan om uw klanten zo vaak mogelijk 
uit te nodigen hun mening te geven via uw 
GMB profiel. Dit kan door bijvoorbeeld een 
sticker met QR code te plaatsen aan de kassa 
van fysieke winkels, een link toe te voegen in 
de handtekening van emails of er rechtstreeks 
om te vragen in de newsletters naar klanten 
toe. Het zijn zulke kleine acties die op termijn 
een mooie impact kunnen hebben, gezien het 
belang van beoordelingen!

Tip:
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Optimaliseer de websitestructuur

Om een goede lokale verwijzing te bekomen, is het optimaliseren van de website van groot belang. 
Belangrijke factoren waar rekening mee moet gehouden worden:

Zoekmachines zijn natuurlijk dol op relevante content. Als u zich lokaal wilt positioneren, kiest u zorgvuldig de trefwoorden 
die u op de verschillende pagina’s van uw website wilt opnemen. Vergeet ook niet om het adres- en het telefoonnummer 
van uw verkooppunten te vermelden, net als goed gekozen sleutelwoorden die verwijzen naar uw activiteit en de ligging 
van uw zaak.

De meeste zoekopdrachten worden tegenwoordig uitgevoerd vanaf een smartphone. Het is daarom essentieel dat de 
weergave van uw website wordt aangepast aan alle soorten schermen, van de kleinste tot de grootste. Doe de gratis test 
op deze website1 en ontdek welke aanpassingen nodig zijn om de gebruikservaring te verbeteren. 

1 https://bit.ly/37KpwTJ 
2 http://bit.ly/3uwOhwh  

Het is essentieel om het visuele aspect van uw website te verzorgen, maar ook haar laadsnelheid, een technisch criterium 
dat steeds meer in aanmerking wordt genomen door Google. U kan de laadtijd meten met PageSpeed Insights2 en u  
indien nodig laten bijstaan door een ICT’er om de technische instellingen te corrigeren.

Geo-gelokaliseerde inhoud:

Mobiele weergave:

De snelheid van uw website:
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https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=fr


Gestructureerde gegevens:

Het afbakenen van uw inhoud:

Consistentie van contactgegevens:

Om de analyse van de informatie door zoekwoordrobots te vergemakkelijken, is het belangrijk om gestructureerde 
gegevens te integreren, dit zijn stukjes codes die ervoor zorgen dat de gegevens van uw websitepagina’s verrijkt 
worden. Als gevolg hiervan worden sommige van uw gegevens weergegeven als verrijkte fragmenten.

Om de samenhang van de informatie te vergemakkelijken, kan u ze rangschikken volgens een reeks conventies. 
Hierbij alvast de belangrijkste onderdelen die aanwezig moeten zijn op een goed geoptimaliseerde website: 

Zorg ervoor dat de contactgegevens van het bedrijf bovenaan de pagina worden vermeld en dat deze overeenkomen 
met de gegevens die worden gebruikt in uw Google Mijn Bedrijf-fiche of in lokale gidsen/telefoonboeken. Een 
zichtbaar telefoonnummer zal uiteraard de contactopnames via de website verhogen.

Een restaurant kan haar menu weergeven op de eerste pagina van Google.

Title Tag: de titel van de pagina van uw website (maximaal 65 tekens), dit verschijnt als titel op het tabblad 
van de pagina op de browser.

Een kapsalon kan een link hebben voor het maken van een online afspraak.

Meta beschrijving: wat wordt weergegeven als de eerste beschrijving van de pagina op een zoekmachine 
(maximaal 160 tekens).

Hn tags: van 1 tot 6 (meestal stoppen we bij Hn3), ze laten toe om de inhoud op de juiste manier te structureren. 
Een absolute must.
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Bereid je voor op vocaal zoekverkeer

‘OK Google’ of ‘Hey Siri’, klinkt waarschijnlijk bekend in de oren? Dit is de nieuwe spraakherkenningsapp die al door miljoenen 
mensen wordt gebruikt. Net als bij een virtuele assistent, kunnen zoekopdrachten enkel met spraak worden uitgevoerd, zonder 
een toetsenbord te moeten gebruiken.

Voor welk type zoekopdrachten is dit relevant?

Hoe kan uw bedrijf dit benutten? Gewoon door uw website bij te werken op basis van de aanbevelingen (inhoudsarchitectuur, 
mobiele weergave, gestructureerde gegevens) die u hierboven zijn medegedeeld. Google doet de rest!

Om de openings- of sluitingstijden van een verkooppunt te raadplegen

Bij het zoeken naar een hotel dat nog steeds open is op de weg naar de vakantiebestemming

Om dringend een loodgieter in de buurt te vinden

Kortom, de mogelijkheden zijn eindeloos.
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Win aan lokale bekendheid

Als de eerste tips zijn toegepast, zal het niet lang wachten zijn tot u er de vruchten van kan plukken. Er is wel nog wat werk aan de 
winkel. De kwaliteit van een website hangt evenzeer af van de naleving van de ‘On-page’ parameters, dus binnen de website, als 
van externe ‘Off-page’ factoren. Dit staat rechtstreeks in verband met de reputatie van uw bedrijf.

Naast de inhoud die op het internet wordt verspreid, kunnen 
veel links naar uw website verwijzen. Backlinks, of inkomende 
links hebben een aanzienlijke invloed op de SEO-prestaties van 
een website. Vele weblinks komende van kwalitatieve bronnen 
kunnen snel de bovenhand geven over concurrenten.

Uiteindelijk is dit een gratis en constante bijdrage van gericht 
verkeer, dat bezoekers of zelfs nieuwe klanten zal brengen. Dus 
overweeg om met zulke websites samen te werken, door hen 
deel te laten nemen aan uw bedrijfsleven (previews, exclusieve 
collecties, producttesten, conferenties, enz.). 

Een blogster die de ontdekkingen van haar citytrip deelt, een influencer die feiten over de laatste trends rapporteert, 
internetgebruikers die adressen uitwisselen binnen thematische discussies,... de mogelijkheden om vermeld te worden, soms 
onbewust, zijn talrijk en worden steeds frequenter.
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Animeer uw aanwezigheid op sociale media

Het is onnodig om Facebook, Instagram of LinkedIn te 
introduceren. Deze sociale netwerken dienen al als eerste 
uitstalraam om uw klantenbestand aan te trekken en te 
onderhouden. Via de sociale netwerkprofielen, is directe 
communicatie met uw klantenbestand makkelijk te 
onderhouden. Hoe meer u communiceert, hoe meer het 
algoritme u zal onthouden en belonen. 
 
Om de impact van uw advertenties te versterken, kunt u 
overwegen om uw verkooppunt te lokaliseren en een aantal 
hashtags toe te voegen, bijvoorbeeld #1050 #flagey #bloemist. 
Net zoals een zoekmachine, kan Facebook ook de resultaten 
oplijsten op basis van zoekopdrachten gemaakt door haar 
gebruikers.
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In conclusie3

Bij het aanbreken van een nieuw tijdperk, waarin sociale en lokale contacten nog meer worden geapprecieerd dan voordien, 
blijft uw bedrijf een ontmoetingsplaats voor gelijkgezinden.
Investeren in lokaal zoekverkeer is een onmisbare opportuniteit die u kan ontwikkelen tegen een redelijk lage kost en waarvan 
de winst zo goed als gegarandeerd is.

Er zijn verschillende opties: leer hoe u het zelf online doet, vind een freelancer op LinkedIn die u kan begeleiden, of zoek naar 
digitale marketing bureaus bij u in de buurt. En sowieso, als u nu eens begon met het allereenvoudigste, namelijk Google Mijn 
Bedrijf? 
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La prévention au cœur de notre métier - Safety Advice Services 

Om verder te gaan
U vond onze gids interessant maar wil graag meer weten? Bekijk onze 
aanbevelingen voor meer informatie.
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La prévention au cœur de notre métier - Safety Advice Services 

Enkele nuttige links:

Helpcentrum van Google Ads1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 https://bit.ly/3bGTysz
2 http://bit.ly/3825B2u
3 http://bit.ly/302kk9h 
4 https://bit.ly/3srTjsa
5 https://bit.ly/3qWtro5
6 http://bit.ly/3e1Dogf

Hulp voor Video Campagnes3

Hulp voor Search Campagnes2

Gratis Google Tools: 

- Google Trends4

Google Trends meet hoe vaak er op Google naar een zoekwoord is gezocht, met de mogelijkheid om te filteren op land, periode en 
taal. Hierdoor kunt u ideeën opdoen om inhoud te plaatsen die aansluit bij de huidige trends.

- Google Analytics5

Met behulp van een tag die in de code van uw website moet worden ingevoegd, stelt Google Analytics u in staat om het verkeersvolume 
op uw site te visualiseren, maar ook om de verschillende doelgroepen te analyseren die deze hebben bekeken, evenals het 
bouncepercentage (aandeel bezoekers die de site hebben verlaten na slechts 1 pagina te hebben bekeken en zonder enige actie te 
ondernemen).

- Google Search Console6

Met deze tool kunt u de verwijzing van uw site door Google nakijken, de zoekwoorden zien die ervoor zorgen dat de link naar de site 
op Google verschijnt en de SEO ervan optimaliseren. 
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http://bit.ly/3bHEHhr
http://bit.ly/3uuue1L
http://bit.ly/3bGTysz
http://bit.ly/3srTjsa
http://bit.ly/3qWtro5
http://bit.ly/2NH6l6n


La prévention au cœur de notre métier - Safety Advice Services 

De essentiële Google opleidingen:

- Google Atelier-opleiding1

Deze gratis opleiding stelt u in staat de basisprincipes van digitale marketing te verwerven en de doelstellingen ervan te begrijpen. De 
totale duur lijkt misschien lang, maar het niveau is voor iedereen toegankelijk. 

- Training2 in het maken en evalueren van zoekcampagnes (alleen in het Engels)

- Google Ads-certificeringen3 (voor de dappersten)

1 http://bit.ly/2OcrGEE
2 http://bit.ly/2OeJtLo 
3 http://bit.ly/3kCbtoo 

35

Inleiding De must have tool voor betalend 
zoekverkeer: Google Ads Zoekcampagnes

De 6 sleutels tot succes voor 
het optimaliseren van lokaal 

zoekverkeer
Om verder te gaan

https://bit.ly/37Nw4Ro
http://bit.ly/3syB8kL


www.axa.be
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