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Jouw Online Marketing Adviesrapport 

Online marketing, zoekmachineoptimalisatie, gebruiksvriendelijkheid; voor veel mensen 

zijn dit maar abstracte termen. Toch zijn deze belangrijk bij het bereiken van wat we 

allemaal het liefst willen: een mooie website die bezoekers overhaalt om een product te 

bestellen of contact op te nemen. Dit online marketing adviesrapport is er om jou te 

helpen bovenstaand doel te bereiken. Het onderzoek naar de website van 

‘Voorbeeldbedrijf’ hebben we gedaan aan de hand van 75 punten verdeeld over vijf 

onderdelen: websitestructuur, contentmarketing, marketingstrategie, mobiele 

optimalisatie en privacy en veiligheid. Hieronder vind je per categorie een korte 

toelichting. 

 
Websitestructuur 

In het onderdeel ‘websitestructuur’ wordt gekeken hoe de inhoud van een website is 

georganiseerd. De inhoud van jouw website bestaat uit informatie, verdeeld over 

berichten en pagina’s, die op een bepaalde manier wordt gepresenteerd aan je 

bezoekers. Een goede website heeft een duidelijke structuur. Hier vinden gebruikers 

makkelijk hun weg. Daarnaast kan Google deze websites beter indexeren, wat van 

invloed is op de positie van jouw website in de zoekresultaten. Belangrijk binnen een 

goede websitestructuur is bijvoorbeeld hoe de indeling van een pagina eruit ziet en of 

het menu gebruiksvriendelijk is. 

 
Contentmarketing 

In het onderdeel ‘contentmarketing’ wordt specifiek gekeken naar de teksten, 

afbeeldingen en video’s die op een website staan. Deze content is de laatste jaren steeds 

belangrijker geworden. Een goede website houdt rekening met waar de bezoeker naar 

op zoek is. Het volstoppen van teksten met veel specifieke zoekwoorden om daardoor 

gevonden te worden in Google is verleden tijd. Voor jouw website is het belangrijk dat je 

teksten foutloos zijn, dat ze relevant zijn, dat ze rekening houden met de zoekintentie 

van bezoekers en dat ze regelmatig worden bijgehouden. 

 
Marketingstrategie 

In het onderdeel ‘marketingstrategie’ wordt gekeken naar de meest recente 

marketingtrends en in hoeverre deze al zijn meegenomen in de website. We pakken 

hierbij alleen díe trends waarvan wij zeker weten dat ze ook in de toekomst belangrijk 
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zullen blijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van zoekwoorden en tags, het 

optimaal inzetten van Google Mijn Bedrijf en een goede koppeling met eventuele Social 

Media profielen. Een duidelijke online marketingstrategie, hoe klein ook, zorgt er niet 

alleen voor dat Google jouw website hoger zal waarderen. Dit zorgt er ook voor dat jij je 

onderscheidt tussen je concurrenten. 

 
Mobiele optimalisatie 

In het onderdeel ‘mobiele optimalisatie’ wordt gekeken hoe goed een website te 

gebruiken is wanneer bezoekers deze via een mobiel apparaat bekijken. Dat is 

belangrijk, want meer dan de helft van al het internetverkeer gaat tegenwoordig via 

mobiele telefoons en tablets. Websites die mobiel goed werken krijgen van Google 

bovendien een betere positie in de zoekresultaten. Je wil natuurlijk dat bezoekers jouw 

website ook via hun mobiele telefoon goed kunnen gebruiken. Het is dan ook belangrijk 

dat bijvoorbeeld jouw teksten goed te lezen zijn, dat alle knoppen groot genoeg zijn en 

dat je menu ook op mobiele apparaten werkt. 

 
Privacy en veiligheid 

In het onderdeel ‘privacy en veiligheid’ wordt gekeken of een website aan de geldende 

wetten op gebied van privacy en veiligheid voldoet. De AVG-wet, die is ingegaan op 25 

mei 2018, is hierbij heel belangrijk. Ook Google erkent dit belang. Een website die geen 

veilige verbinding heeft, wordt lager in de zoekresultaten geplaatst. Ook krijgt een 

bezoeker die een website wil bezoeken die niet veilig is in de meeste browsers een 

foutmelding. Wij kijken bij het onderdeel privacy en veiligheid bijvoorbeeld naar de 

veilige verbinding (‘slotje’), de toestemming voor het plaatsen van cookies en de 

privacyverklaring. 

 
De indeling van dit Online Marketing Adviesrapport 

In de hierop volgende pagina’s bekijken we per onderdeel hoe jouw website hiermee 

omgaat. Daarbij geven we niet alleen aan wat er beter zou kunnen, maar ook wat jouw 

website momenteel al goed doet. We geven handige tips en concrete verbeterpunten. 

Daarnaast staan op veel plekken links naar artikelen met meer achtergrondinformatie. 

Zo heb jij alle handvatten om jouw website een boost te geven. 
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Het resultaat van jouw website 

Om inzichtelijk te maken hoe jouw website presteert op de genoemde onderdelen 

hebben we hier een cijferscore aan gekoppeld. De cijfers geven een meetbaar beeld van 

de resultaten die jouw website op dit moment behaalt, het verschil tussen de diverse 

onderdelen en kan inzichtelijk maken of er sprake is van vooruitgang. 

 
De behaalde scores voor de website van ‘Voorbeeldbedrijf’ zijn als volgt: 

 
 

Onderdeel Cijfer 

Websitestructuur 6.5 

Contentmarketing 4.5 

Marketingstrategie 5.0 

Mobiele optimalisatie 7.0 

Privacy en veiligheid 5.5 

  

GEMIDDELD EINDCIJFER: 5.7 

 

Bovenstaande cijfers zijn tot stand gekomen door binnen elk genoemd onderdeel naar 

vijftien verschillende criteria te kijken. Deze criteria geven natuurlijk geen zwart-wit 

beeld. We kijken immers naar de specifieke punten waarvan wij weten dat ze op dit 

moment belangrijk zijn. Alle criteria worden beoordeeld met een score van 1 tot 3. 

Hierbij staat 1 voor ‘doet dit nog niet’, 2 voor ‘doet dit een beetje’ en 3 voor ‘doet dit 

goed’. De eindscore op het onderdeel is vervolgens omgerekend naar een cijfer. Het 

gemiddelde van de vijf onderdelen vormt uiteindelijk het gemiddelde eindcijfer. 
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De prestaties per onderdeel 

Websitestructuur 
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Contentmarketing 
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Mobiele optimalisatie 
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Hulp nodig bij online marketing? 
Klik-info is opgericht door e-Active, een internetbedrijf met jarenlange ervaring in online marketing. Wij 
horen vaak van onze klanten dat zij moeite hebben met het toepassen van online marketing voor hun 
eigen bedrijf. Daarom hebben wij in 2019 een aantal diensten ontwikkeld, die jouw veel tijd en moeite 
kunnen besparen. Hieronder lees je de manieren waarop wij jouw bedrijf kunnen helpen. We maken 
hierbij een onderscheid tussen diensten die specifiek gericht zijn op het verbeteren van je website en 
diensten die helpen om jouw online vindbaarheid te vergroten. Als je vragen hebt over één of meerdere 
online marketing diensten, neem dan contact op met onze klantenservice of log in op jouw 
bedrijfsvermelding om meer over onze diensten te lezen.  

 

Verbeteren van jouw website 
Hieronder vind je diensten die jou kunnen helpen bij het verbeteren van jouw website. Je kunt hierbij 
denken aan goede websiteteksten voor op jouw webpagina’s of statistiekenrapporten over het gedrag 
van jouw bezoekers. Wil je helemaal opnieuw beginnen? We kunnen ook een complete website voor je 
maken, zo simpel of uitgebreid als jij wil.  
 
SEO Websiteteksten  
Heb jij geen kennis van het schrijven van goede teksten? Of heb je simpelweg geen tijd om je hier mee 
bezig te houden? Laat ons deskundige marketingteam jouw websiteteksten schrijven, zodat jij je bezig 
kunt houden met jouw eigen werkzaamheden. Voor slechts €350 schrijven wij 6 volledige webpagina’s 
voor je. Onze teksten zijn zo geschreven dat jouw website goed gevonden kan worden in Google. 
Daarnaast sluiten de pagina’s door het gebruik van interne links prima op elkaar aan. Heb je meer of 
minder dan 6 teksten nodig? Dan maken wij een voorstel op maat. 
 
Statistiekenrapport 
Heb je al inzicht in jouw websitestatistieken, maar gebruik je deze gegevens verder niet? Kies dan voor 
ons Analytics statistiekenrapport! Wij geven je op overzichtelijke wijze inzicht in onder andere jouw 
bezoekers, je beste en je slechtste pagina’s. Je krijgt mogelijke oorzaken van problemen te horen, maar 
ook mogelijke oplossingen in een rapport met concrete tips. Zo weet je precies waar je aan toe bent en 
waar je de informatie uit Analytics voor kunt gebruiken. Voor slechts € 29,95 ontvang je ons Analytics 
adviesrapport. Je mag zelf kiezen welke periode wij bekijken. Let op; voor het krijgen van betrouwbare 
resultaten dient deze periode uit minimaal 3 maanden te bestaan.  
 
Complete website  
Is je huidige website te kostbaar of lastig te onderhouden, waardoor je liever helemaal opnieuw wil 
beginnen? Kies dan voor één van onze websitepakketten!  
 
Eenvoudige website. Deze wordt samengesteld op basis van één van zes standaard templates. 
Vervolgens passen wij de huisstijl voor je aan, zodat deze echt bij jouw bedrijf past. De eenvoudige 
website kent geen eenmalige kosten, je betaalt slechts € 24,95 per maand inclusief hosting en 
domeinnaam. 
 
Uitgebreide website. Als je voor dit pakket kiest, dan word je zo volledig mogelijk ontzorgd. Wij 
begeleiden je bij het zoeken naar een passende template, kunnen een navigatiestructuur voor je 
opzetten en pagina’s voor je aanmaken en vullen. Prijzen starten vanaf € 775.  
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Naar een betere online vindbaarheid 
Hieronder staan de diensten die jou helpen om jouw online vindbaarheid te vergroten. Je kunt 
bijvoorbeeld jouw profiel bij Google Mijn Bedrijf door ons laten aanmaken of optimaliseren, een 
adviesrapport aanvragen voor jouw Social Media kanalen of Featured Snippets webteksten door ons 
laten schrijven.   
 
Google Mijn Bedrijf 
Wil je met een profiel naast de zoekresultaten in Google worden getoond? Laat dan jouw Google Mijn 
Bedrijf vermelding door ons aanmaken en/of optimaliseren! Zo krijgen potentiële klanten zonder te 
klikken op je website al een goed beeld van jouw bedrijf. Voor €149 regelen wij een goede vermelding 
voor je. 
 
Social Media adviesrapport 
Ben je ook benieuwd geworden naar de manieren waarop je jouw social media profielen kunt 
verbeteren? Vraag dan ons social media adviesrapport aan. Het social media adviesrapport is qua 
opbouw redelijk vergelijkbaar met dit rapport. Je vind uitleg over een bepaald punt, waarna we 
beschrijven in hoeverre jouw Social Media hieraan voldoet. Per hoofdstuk geven we een aantal tips, 
waarmee je jouw Social Media accounts nog beter kunt maken. Het Social Media adviesrapport bestaat 
uit minimaal 10 pagina’s en kost slechts €50! 
 
Featured Snippets 
Je hebt vast ooit een vraag gesteld in Google en boven de advertenties een antwoord op deze vraag 
gevonden. Deze plek bovenaan in de zoekresultaten wordt ook wel ‘positie 0’ genoemd. Je hebt kans om 
hier met jouw bedrijf te komen staan door goede tekstpagina’s te schrijven die gericht zijn op de 
beantwoording van vragen van bezoekers. Laat drie van deze tekstpagina’s door ons schrijven voor 
slechts € 99. 
 
Heb je vragen over onze diensten?  
Neem dan contact met ons op via service@klik-info.nl of bel naar telefoonnummer 038 – 460 34 48. 
Onze marketingprofessionals helpen je graag verder! 
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