Algemene checklist voor
zichtbaarheid in zoekresultaten
Wordt mijn website weergegeven op Google?
Opname in zoekresultaten van Google is gemakkelijk en gratis. U hoeft meestal niets anders te doen dan de website
publiceren op internet.
Voer een 'site:'-zoekopdracht naar uw domein uit om te controleren of de pagina's zijn geïndexeerd (bijvoorbeeld:
site:example.com).
Als uw site niet wordt weergegeven, kunt u het eigendom van uw website verifiëren in Google Search Console op
g.co/searchconsole. U kunt uw site indienen voor indexering via google.com/webmasters/tools/submit-url.

Lever ik hoogwaardige content aan gebruikers?
Het moet uw topprioriteit zijn om ervoor te zorgen dat uw websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn.
Bepaal welke kenmerken uw websites uniek, waardevol of interessant maken.
Lees het Helpcentrum-artikel 'Richtlijnen voor webmasters van Google' om er zeker van te zijn dat u uw website beheert
op een Google-vriendelijke manier.

Wordt mijn lokale bedrijf weergegeven op Google?
Google Mijn Bedrijf is een gratis, gebruiksvriendelijke tool waarmee u kunt beheren hoe uw bedrijfsinformatie wordt
weergegeven op Google, waaronder Google Zoeken en Maps.
U kunt overwegen uw bedrijf en website toe te voegen aan google.com/business.

Is mijn content snel en gemakkelijk toegankelijk op alle apparaten?
De meeste mensen zoeken nu op mobiele apparaten, dus zorg ervoor dat uw content is geoptimaliseerd en snel wordt
geladen op alle apparaten.
Op g.co/mobilefriendly kunt u testen of uw pagina's geschikt zijn voor mobiele apparaten.

Is mijn website veilig?
Tegenwoordig verwachten gebruikers dat ze veilig kunnen internetten.
Beveilig de verbinding van uw website met HTTPS.

Heb ik externe hulp nodig?
SEO's (Search Engine Optimizers) zijn professionals die u kunnen helpen uw website te verbeteren en de zichtbaarheid
daarvan in zoekmachines te vergroten.
Voer een zoekopdracht naar 'Heeft u een SEO nodig' uit om onze handleiding voor het inhuren van een SEO te bekijken.

Bronnen van Google
Voor meer tips met betrekking tot de zichtbaarheid in zoekresultaten gaat u naar de Google-startpagina voor webmasters:
google.com/webmasters of de cursus voor beginnende webmasters op g.co/WebmasterAcademy

