


Introductie
Een belangrijke marketingtool voor jouw bedrijf is je vermelding op Google Maps. Het 
zal nieuwe klanten helpen jou te ontdekken, op te vallen boven concurrenten en 
meer sales en leads te genereren. 

Maar deze voordelen kunnen alleen worden bereikt als jouw Google Maps / Google 
Mijn Bedrijf vermelding correct is ingesteld. En als je je profiel hebt geclaimd in 
bijvoorbeeld locatie ‘Groningen’ betekent het niet dat je ook goed wordt gevonden 
direct. 

!  

In feite, dit is slechts een van de vele factoren waarmee Google Maps rekening houdt 
bij het rangschikken van bedrijven. 
In onze ebook laten wij jou zien hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw Google Maps 
vermelding hoger in de resultaten komt. Wij nemen je mee  zodat alle 10 tips juist 
worden ingezet. 

Wat we gaan behandelen:  

• Hoe maak je een Google Maps vermelding en claim jouw plek (als je het nog 
niet gedaan hebt) 

• Hoe je jouw informatie moet aanleveren aan Google om zo hoog mogelijk te 
komen  

• Extra stappen die je kunt nemen op je website om je ranking te boosten. 



Waarom wil je scoren op Google 
Maps?
Consumenten in Nederland maken steeds meer gebruik van Google Maps en 
Google Search wanneer ze een bedrijf in de buurt zoeken. 

Tegenwoordig is namelijk 53% van alle Google-zoekopdrachten lokaal. We zoeken 
eerder naar “Kapperzaak Groningen” dan dat we zoeken naar “Kapperzaak”. Dit 
betekent dat om bovenaan de zoekresultaten te komen een perfect Google Mijn 
Bedrijf-profiel vereist is.


Onderzoek toont ook aan dat Google Maps de meest gebruikte tool is om te 
navigeren. Het wordt gebruikt door ongeveer 73% van de mensen. En omdat 
mensen niet verder kijken dan de eerste paar resultaten is het cruciaal dat jij daar 
staat. 

�  



Nog een reden om aan te tonen dat scoren op Google Maps enorm belangrijk is, is 
dat de top 3 resultaten ook tevoorschijn komen bij een normale zoekopdracht in 
Google. Dit zorgt voor heel veel nieuwe naamsbekendheid en klanten. 

 

Hoog ranken op Google Maps betekent eigenlijk ook ranken op de eerste pagina van 
Google.

De derde reden om hoger te scoren op Google Maps is dat de dingen die je doet om 
hoger te scoren, de kwaliteit van jouw vermelding zullen verbeteren en meerdere 
manieren zullen toevoegen waarop consumenten met jouw bedrijf kunnen 
communiceren. Aangezien 88% van de consumenten Google Maps gebruikt om een 
bedrijf op te zoeken, biedt dit veel mogelijkheden om de betrokkenheid te vergroten. 



Hoe zorg je ervoor dat je 
bedrijfsvermelding hoger scoort op 
Google Maps?
Net zoals hoe er on-page en off-page SEO optimalisatie voor lokale websites zijn, 
zijn die er ook voor je vermelding op Google Maps. Maar voordat we daar heen gaan 
moeten we eerst je account opzetten en claimen wat ik je hier ga uitleggen. 

1. Voeg je bedrijf toe aan Google Maps
Heel logisch, maar je kan natuurlijk niet succesvol ranken op Google als je nog niet 
een vermelding hebt. Als je dit al wel hebt kan je dit gedeelte natuurlijk overslaan. 
Heb je het nog niet? Volg deze stappen om het te gaan regelen. 

1. Go to Google.com/maps or to the Google Maps app on your smartphone and 
search for your business name. Ga naar google.com/maps of naar de Google Maps 
app op je smartphone en zoek naar je bedrijf. 

2. Als het in het drop-down menu verschijnt met een locatie ernaast, dan heb je een 
vermelding! Ga naar het volgende gedeelte. 

http://google.com/maps


3. Als jouw bedrijfsnaam niet wordt weergegeven, zie je een optie in het vervolg-
keuzemenu om 'een ontbrekende plaats toe te voegen'. 

!  

Zodra je dat hebt aangeklikt kan je wat basis gegevens zoals categorie, naam en 
plaats invullen wat Google van je vraagt. 

 



Iets om op te merken is dat iedereen ter wereld een bedrijf kan toevoegen aan 
Google Maps. Dus zelfs als je dit zelf nog niet hebt gedaan, is het toch het beste om 
te controleren of jouw bedrijfsvermelding niet al bestaat. En maak je geen zorgen: 
wie het ook is, de persoon die jouw bedrijf aan Google Maps toevoegt, heeft geen 
controle over die vermelding. Alleen degene die de vermelding claimt door te 
bewijzen dat hij eigenaar is van het bedrijf, heeft die controle, waar we hierna op in 
zullen gaan. 

2. Claim je Google Mijn Bedrijf listing
De tweede stap om jouw bedrijf hoger te gaan krijgen in Google Maps is door jouw 
plek te gaan claimen. Zodra je dit hebt gedaan kan je namelijk alle belangrijke 
informatie delen zoals je locatie, naam, categorie, en verdere belangrijke info. Dit 
zorgt ervoor dat jouw profiel interessanter is dan die van de concurrent en dat merkt 
Google op. Daarnaast als je dit niet doet kan je de volgende stappen niet uitvoeren, 
dus het is handig als het is geregeld 😉 .  

The prerequisite to claiming your business listing on Google Maps is having a free 
Google My Business account. If you have an account already, simply pull up your 
Google Maps business listing, select the option that says “Claim this business” or 
“Own this business?” and follow the steps. If you don’t have a Google MyBusiness 
account then create one for free. De voorwaarden om je account te claimen is dat je 
een gratis Google Mijn Bedrijf nodig hebt. Als je al een account hebt, hoef je alleen 
maar jouw Google Maps-bedrijfsvermelding te openen en de optie 'Claim dit bedrijf' 



of ‘Eigenaar van dit bedrijf?' te selecteren en de stappen te volgen. Als je geen 
Google MyBusiness-account heb, maak er dan gratis een aan: https://
www.google.com/intl/nl_nl/business/ 

3. Voeg informatie toe aan je Google Maps 
vermelding 
Alright, so now that you have a Google Maps business listing and a Google My 
Business account linked to it, you are armed and ready to optimize it for higher 
ranking in local search results. As I mentioned earlier, the more information your 
listing provides, the higher it will rank in results. To add more information to your 
listing, log in to your Google My Business account. Here you will see a dashboard 
with several tabs down the side.  

Oké, dus nu je een Google Maps-bedrijfsvermelding en een daaraan gekoppeld 
Google Mijn Bedrijf-account hebt, ben je gewapend en klaar om deze te 
optimaliseren voor een hogere positie in lokale zoekresultaten. Zoals ik eerder al zei, 
hoe meer informatie jouw vermelding biedt, hoe hoger deze in de resultaten zal 
verschijnen. Om meer informatie aan jouw vermelding toe te voegen, log je in op 
jouw Google Mijn Bedrijf-account. Hier zie je een dashboard met verschillende 
tabbladen aan de zijkant. 

  

Selecteer het tabblad "Info", dat uw naam, categorie, adres, servicegebied (indien 
van toepassing), openingstijden, speciale openingstijden, telefoonnummer, website, 
producten, services, attributen en beschrijving bevat. Hier volgen enkele tips voor het 

https://www.google.com/intl/nl_nl/business/
https://www.google.com/intl/nl_nl/business/


optimaliseren van deze Google Mijn Bedrijf-accountsecties voor een hogere positie 
op Google Maps: 

Wees consistent met je naam en je address  

Google Maps rangschikt bedrijven die het kan vertrouwen, en een maatstaf voor je 
betrouwbaarheid is de consistentie van informatie over jouw bedrijf op internet. Stel 
dat je een bedrijf hebt dat 'Groningen Noord Wellness centrum' heet. Zorg ervoor dat 
jouw bedrijfsnaam in je Google Mijn Bedrijf-dashboard precies dat is en geen kleine 
variatie, zoals Groningen N. Welles centrum of Groningen Noord Wellness ctr. Zorg 
er ook voor dat deze naam identiek is voor al jouw andere online eigendommen: je 
website, trustpilot-vermelding, Facebook-profiel en meer. Hetzelfde geldt voor 
adresgegevens. 

Gebruik een lokaal nummer
Google houdt niet van gratis nummers omdat dit soort nummers vaak worden 
gebruikt voor spam. Gebruik een lokaal telefoonnummer met het netnummer van 
jouw locatie. Dit zal je helpen om hoger te scoren in Google Maps, en het zal ook 
voor zoekers verifiëren dat je bedrijf zich in dat gebied bevindt. 

Maak een beschrijven over je bedrijf

De beschrijving op je Google Maps-bedrijfsvermelding moet het grote beeld van jouw 
bedrijf weergeven om bezoekers te oriënteren, evenals unieke kenmerken om 
zoekers te overtuigen. Het moet ook worden geschreven in een toon die past bij je 
merk om een betere verbinding tot stand te brengen. Zorg ervoor dat je zoekwoorden 
in je beschrijving opneemt omdat dit jouw bedrijfsvermelding op Google Maps helpt 
om niet alleen te ranken voor zoekopdrachten die uw bedrijfsnaam bevatten, maar 
ook voor zoekopdrachten naar producten en services. 

Zorg dat je openingstijden altijd up to date 
zijn

Bedrijfsvermeldingen van Google Maps vertellen gebruikers dat bedrijf open of 
gesloten is of binnenkort wordt geopend of gesloten. Als je deze uren up-to-date 
houdt, geeft dit aan Google aan dat je actief en dus betrouwbaar bent, en dit zal 



helpen bij jouw rangschikking. Het voorkomt ook dat klanten de reis naar jouw winkel 
maken om te ontdekken dat deze gesloten of gesloten is, wat soms kan leiden tot 
een negatieve beoordeling (wat jouw positie op Google Maps schaadt). 

Zorg ervoor zeker tijdens feestdagen dat je het bij houdt zodat Google er niet bij 
hoeft te zetten dat het misschien afwijkt. 

  



Categoriseer je bedrijf op de juiste manier
In terms of ranking, your business category as it appears on Google Maps is very 
important. For your primary category, choose the one that best represents the core 
offering of your business. If any other categories apply, choose them as secondary 
categories. In termen van rangschikking is jouw bedrijfscategorie zoals deze op 
Google Maps wordt weergegeven erg belangrijk. Kies voor jouw primaire categorie 
de categorie die het beste aansluit bij het kernaanbod van je bedrijf. Als er andere 
categorieën van toepassing zijn, kies je deze als secundaire categorie. 

 
Om hoger te scoren in Google Maps, kies je primaire en aanvullende categorieën via 

je Google Mijn Bedrijf-dashboard. 

Onthoud dat je geen eigen categorieën kunt toevoegen. Als je jouw hoofdaanbod in 
het vak begint te typen, zie je een vervolg keuzemenu met mogelijke categorieën 
waaruit je kunt kiezen. 



4. Voeg foto’s toe op je vermelding 

Google vindt het geweldig als je foto's uploadt naar je vermelding. Ten eerste omdat 
het aangeeft dat je een actieve vermelding bent die het waard is om hoger in de 
resultaten te scoren. Ten tweede omdat de fotoherkenningstechnologie van Google 
vooruitgang boekt en Google afbeeldingen begint weer te geven in lokale 
zoekresultaten. En ten derde, omdat de SEO-vuistregel is dat Google houdt van 
waar consumenten van houden, en consumenten houden van foto's. En als je geen 
foto's aan jouw vermelding toevoegt, wordt een algemene kaartafbeelding 
weergegeven. En dat wil je natuurlijk niet. 

Dus, om jouw Google Maps-ranglijst te verbeteren, upload je aantrekkelijke foto's van 
hoge kwaliteit naar jouw bedrijfsvermelding die weergeven hoe het is om bij je bedrijf 
te zijn. Dit doe je door in je Google Mijn Bedrijf dashboard naar het tabblad "Foto's" 
te gaan en op de blauwe cirkel met een wit plusteken te klikken. Van daaruit kun je 
meerdere foto's en/of video's tegelijk slepen en neerzetten. 

5. Krijg Google Reviews 

Knowing that Google loves what customers love, it should be no surprise that Google 
Maps gives ranking favor to business listings with positive reviews. So how do you 
get reviews? Well, when you create a business listing on Google Maps, this 
automatically opens your business up to reviews. 

Wetende dat Google houdt van waar klanten van houden, zou het geen verrassing moeten 
zijn dat Google Maps voorrang geeft aan bedrijfsvermeldingen met positieve recensies. Dus 
hoe kom je aan beoordelingen? Wanneer je een bedrijfsvermelding op Google Maps maakt, 
wordt jouw bedrijf automatisch opengesteld voor beoordelingen. 

Maar dat betekent niet dat je ze krijgt. Je moet proactief zijn bij het vragen om beoordelingen 
en je moet er ook op reageren. Reageren op beoordelingen moedigt meer van hen aan en 
verkleint de schade van negatieve beoordelingen. Bovendien laten jouw antwoorden aan 
andere potentiële klanten zien hoe attent je bent op klanten en hoe goed je problemen 
oplost. 

Recensies kunnen eng zijn, maar slechte recensies zijn meestal zeldzaam, tenzij je 
service echt afschuwelijk is. Bovendien kun je, zolang je correct reageert, de schade 
van een negatieve recensie beperken en zelfs ongedaan maken. 



6. Check je Google Maps op dubbelde 
vermeldingen 

Google will discredit businesses with multiple phone numbers or locations listed for 
one actual business. Weed out duplicate listings and superfluous information to 
ensure your one true listing will rank. Google brengt bedrijven in diskrediet met 
meerdere telefoonnummers of locaties die worden vermeld voor één echt bedrijf. 
Verwijder dubbele vermeldingen en overbodige informatie om ervoor te zorgen dat 
uw enige echte vermelding wordt gerangschikt. 



7. Post regelmatig wat op je Google Maps 
vermelding 

Like Facebook, you can publish posts that appear right on your Google Maps 
business listing. Regularly posting like this sends signals to Google that you 
proactively manage your listing, which it considers when ranking. Also, when 
consumers are on search engines, they have high intent, so through Google posts, 
you can get your offers in front of a ready-to-engage audience. 

Net als Facebook kan je berichten publiceren die direct in jouw bedrijfsvermelding op 
Google Maps worden weergegeven. Regelmatig op deze manier posten stuurt 
signalen naar Google dat jij je vermelding proactief beheert waarmee het rekening 
houdt bij het rangschikken. Wanneer consumenten op zoekmachines zijn hebben ze 
een hoge intentie, dus via Google-berichten kan jij jouw aanbiedingen onder de 
aandacht brengen van een publiek dat klaar is om te worden betrokken. 

!  

Maak berichten in jouw Google Mijn Bedrijf-dashboard om in jouw bedrijfsvermelding 
te verschijnen en om Google te laten weten dat je actief bent. 



Hoe jij je website kunt gebruiken om hoger 
te scoren op Google Maps
Naast het rechtstreeks ondernemen van actie op je bedrijfsvermelding, zijn er enkele 
optimalisaties die je op jouw website kunt uitvoeren om een hogere Google Maps-
positie te ondersteunen. 

8. Zorg dat je website responsief is
De eerste tip is om ervoor te zorgen dat je website responsief is, wat betekent dat 
deze consistent functioneert op elk apparaat of schermformaat. Dit komt omdat de 
bedrijfsvermeldingen van Google Maps een link naar jouw website bevat en bijna 
75% van de Google-zoekopdrachten op mobiele apparaten plaatsvinden. Dus als 
jouw vermelding bezoekers naar een website brengt die moet worden ingezoomd, 
links is verbroken of traag wordt geladen, zal jouw Google Maps-rangschikking 
eronder lijden. 

9. Voeg lokale zoekwoorden toe aan je 
website 

De tweede manier om jouw website te gebruiken om jouw Google Maps-ranglijst te 
verbeteren, is door deze te targeten voor lokale zoekopdrachten. Dit zorgt er 
natuurlijk voor dat jouw website hoger scoort in Google en dat beïnvloedt hoe hoog je 
bedrijfsvermelding op Google Maps scoort. Zorg er dus voor dat je locatie 
gebaseerde zoekwoorden opneemt in de hoofdpagina's van je site, zoals de 
startpagina, de pagina 'Over ons', de contactpagina, de producten- en 
dienstenpagina en zelfs blogberichten - en niet alleen voor de titel van de pagina's , 

maar ook voor de koppen, hoofdtekst, afbeeldingstags, bijschriften en URL's.  



10. Embed een Google Map op je website 

Een andere manier om hoger te scoren op Google Maps is door een Google-kaart op 
je website in te sluiten wat de meeste bedrijven doen op de contactpagina. Het 
insluiten van een Google-kaart is gewoon een andere manier om Google te laten 
weten dat jouw bedrijf zich bevindt waar je vermelding zegt dat het is. Gebruik 
hetzelfde adres dat je op jouw Google Maps-bedrijfsvermelding hebt staan. 

Als je een Google Map op je website wilt insluiten, zoek je naar jouw bedrijfsnaam in 
Google Maps. Klik op "Delen" in jouw vermelding en selecteer het tabblad "Een kaart 
insluiten". Kopieer en plak de link op de contactpagina van uw bedrijf. 



Ervaar de voordelen van hoger scoren op 
Google Maps
Bedrijfsvermeldingen op Google Maps worden geavanceerder, waardoor 
consumenten snel de informatie kunnen krijgen die ze nodig hebben en 
weloverwogen aankoopbeslissingen kunnen nemen. Volg de tips in dit e-boek om 
jouw bedrijf bovenaan Google Maps te krijgen, en je zult de verhoogde zichtbaarheid, 
betrokkenheid en inkomsten ervaren die daarmee gepaard gaan! 

Heb je hulp nodig om deze strategieën te implementeren? Of heb je hulp nodig 
met het optimaliseren van je website in het algemeen? Stuur ons gerust een 
mailtje naar info@themarketingtwins.com 

Of plan je gesprek in met ons via de website www.themarketingtwins.com/contact-2 

Of bel ons rechtstreeks naar: 06 36 29 85 19 

mailto:info@themarketingtwins.com
http://www.themarketingtwins.com/contact-2

