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Ola, Ik ben Bregje Stevens. Oud Operationeel Manager Customer Service/ Aftersales van een 

Internationale webshop, SEO specialist, ondernemer, levensgenieter, partner van een geweldige man 

en het belangrijkste van alles, moeder van een fantastische meid.  

Mijn missie is mensen blij maken en ik doe dit door middel van het geven van Trainingen en 

Trajecten aan Coaches, Trainers, Begeleiders en Adviseurs die graag online gevonden willen worden. 

En het bieden van de kortste online route naar hulp via www.areyouhappy.nl 

Na de overname van het bedrijf waarin ik vanaf 2007 heb gewerkt, ben ik in een flinke Burn-Out 

terecht gekomen. Ik, de zwaar zelfverzekerde, super stressbestendige alleskunner zat ineens letterlijk 

als een zoutzak op de bank voor me uit te staren. Tja ik heb er jaren over gedaan om de burn-out op 

te bouwen dus had wel even tijd nodig om hier weer uit te komen. Achteraf blij dat dit gebeurt is, ik 

heb hierdoor de tijd ”moeten” nemen om alles eens even te herzien. En met alles bedoel ik dan ook 

echt alles. Mijn hele leven: verleden, heden en toekomst. Vanaf dat moment heb ik besloten om mijn 

leven niet meer door andere mensen, situaties of middelen te laten bepalen. Mijn belangrijkste 

hoofdvraag tot op de dag van vandaag is: Are you happy? Dat was het begin van de terugweg naar 

mijn eigen ik.  

Ik word blij als ik andere mensen blij maak. Vanaf het moment dat ik vanuit de “are you happy” vraag 

ben gaan leven, doe ik alleen nog maar dingen waar ik blij van word. Het helpen van mensen met 

onderwerpen waar ik de kennis en kunde van heb. Dit doe ik door mijn brede kennis en 

levenservaringen in te zetten voor mensen zoals jij en je te helpen groeien met o.a. je Mindset & 

(Online) Business. Veel leesplezier! 

 

Liefs Bregje  
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De afgelopen 2 jaar heb ik intensief onderzoek gedaan naar Online Vindbaarheid. Deze kennis wil ik 

met liefde en plezier met je delen. Dat scheelt jou een hoop tijd en geld aan onderzoek en zelfstudie. 

Ik hoop dat ik je met dit e-book een stukje gelukkiger maak. En vergeet niet: Happiness suits 

Everyone! 

Online vindbaar zijn willen we allemaal. Maar waarom eigenlijk. Hier zijn aantal redenen. In de 

afgelopen 10 jaar is het Internet gebruik wereldwijd en dus ook in Nederland, dusdanig gegroeid dat 

het inmiddels tot onze 1e levensbehoefte behoort. Dit is mede gestimuleerd door onze overheid. Ik 

noem een aantal voorbeelden: Bankzaken regelen. Je eigen geld beheren kan tegenwoordig alleen 

nog maar via het Internet. Je rekeningen betalen kan alleen nog via het internet. Gegevens 

aanpassen bij de watermaatschappij of de elektriciteit leveranciers wil men het liefst via het internet 

geregeld hebben. Belastingpapieren invullen, alleen nog maar digitaal tenzij anders aangegeven door 

de gebruiker. We leven dan ook echt in het tijdperk waarin Internet niet meer weg te denken is uit 

onze samenleving. Ik noem dit het Internet tijdperk. Soms misschien minder prettig voor je maar het 

biedt voor je business zeker ook kansen.  

Waar je vroeger (lees 10 jaar geleden) een maximaal geografisch bereik van misschien 30 km rond je 

vestigingsplaats had, ligt nu de hele wereld aan je voeten. Er zijn geen grenzen meer. Het internet is 

tenslotte oneindig. Maar hoe kan Internet nu ook voor jou en jouw business een voordeel zijn?  

Let op hier komt het magische antwoord: 
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Het internet kan veel voor jouw bedrijf betekenen. Het is een super medium om in te zetten wanneer 

je niet voldoende klanten meer haalt uit je eigen netwerk.  Daarnaast vergroot het internet ook je 

geloofwaardigheid als professional. Als je tegenwoordig geen eigen website hebt hoe kan een 

onbekende potentiële klant je dan ooit vinden? De Gouden Gids wordt door de millenniums niet 

meer geraadpleegd. Zelfs de babyboom generatie zit tegenwoordig op het internet.  Ik zeg pak deze 

kans…en manifesteer door mee te duiken in de geweldige wereld van online marketing.  

1. Naamsbekendheid te vergroten; 

2. Website bezoekers te vergroten; 

3. Expert status te vergoten; 

4. Netwerk te vergroten. 

Uit onderzoekscijfers van de Nationale Search Engine Monitor 2017-2018, dat jaarlijks onderzoekt 

hoe de Nederlanders zich op het internet begeven, blijkt dat Google 82% aandeel heeft op het 

zoekgedrag van het Nederlandse publiek. Het meest wordt er gezocht met een Tablet of 

Smartphone. Wereldwijd heeft Google een aandeel van 55%. Wij Nederlanders vinden Google dus 

erg prettig werken. Daarnaast gebruiken we allemaal dagelijks een van de 44 programma’s die 

Google aanbied. Bijvoorbeeld Gmail, Google+, Google Chrome enz.  

Er ligt dus veel potentie voor jou als ondernemer als het gaat om online vindbaarheid vergroten via 

Google. 
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Oké, wetende dat Google dus een interessante speler is voor je bedrijf zijn er 2 opties mogelijk. Dit 

lees je waarschijnlijk met omhoog getrokken wenkbrauwen. Maar 2 opties? Ja echt, er zijn maar 2 

smaken mogelijk om Online Vindbaar te worden, te zijn en te blijven in Google. Hier komen ze.  

1. Betaald  

2. Gratis  

 

1. Betaald daarmee bedoel ik door gebruik te maken van betaalde advertenties. Dat kan via Google 

Adwords. Zij maken het mogelijk om tegen betaling een kans te maken op een online lead 

(potentiële klant) 

Bij Google Adwords werkt het als volgt. Je start een online reclame campagne. Je kiest zoekwoorden 

uit waarop jij met je bedrijf gevonden wilt worden in Google. Vervolgens geef je aan hoeveel geld je 

er voor over hebt om op 1 zoekwoord gevonden te worden. Bijvoorbeeld, je wilt graag gevonden 

worden op het woord: Vindbaar. Google Adwords geeft aan wat het je gaat kosten om op dat woord 

gevonden te worden. Deze prijs bepalen ze aan de hand van het zoekgedrag van de gebruiker. Is het 

een populair woord dan zal Google er meer voor vragen.  

Even terug naar het prijsvoorstel vanuit Adwords. Zij geven aan dat het minimaal € 0.30 cent kost per 

klik. Met ‘deze klik’ bedoel ik het moment dat iemand online op dat zoekwoord zoekt en jij komt 

bovenaan te staan met een pakkende tekst. Deze persoon letterlijk met zijn muisknop klikt op de link 

en Google vervolgens zorgt dat de gebruiker op jouw bijbehorende internet pagina uitkomt. Je vindt 

het bedrag acceptabel en het is je waard om voor 30 cent per klik gevonden te worden waarmee je 

jouw potentiële klanten / online leads vergroot.  
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Je stelt een budget in bij Google Adwords waarin je aangeeft dat je tussen de periode van 1 maand 

bereid bent om 30 cent voor het woord ‘vindbaar’ te betalen als iemand vervolgens op jouw 

internetlink klikt met een totaal budget van 50 euro. Zodra dit budget op is stopt Google Adwords 

met jouw link  mee te laten dingen naar een top positie in Google. 
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Kijk maar eens naar je eigen zoekgedrag. Wanneer je in Google iets zoekt dan kijk je naar de eerste 

zoekresultaten en klikt daar als eerste op. Als deze link je uiteindelijke niet laat zien waar je echt naar 

op zoek bent ga je pas verder kijken naar de vervolg posities.  

Ok, we hebben aangegeven om 30 cent te betalen met een maximum budget van 50 euro gedurende 

een maand. Dit voor het zoekwoord ‘Vindbaar’.  Als je dit zo hebt ingesteld in Google Adwords bied 

je mee op het woord ‘Vindbaar’. Het is nog niet een gegeven dat jij nu op deze toppositie verschijnt. 

Je bent namelijk niet de enige die gevonden wil worden op dit woord. Er zijn misschien wel 1000 

andere ondernemers die hierop gevonden willen worden. Google Adwords houdt daarom een veiling 

in de seconde dat een zoekwoord word gezocht. Dus wanneer de zoeker letterlijk op enter drukt na 

het intypen van het zoekwoord. In deze fractie van een seconde kijkt het systeem van Adwords wie 

er allemaal op dit woord hebben geboden en de hoogste bieder komt bovenaan te staan. Er zit dus 

nog een kans in dat je niet bovenaan in de zoekresultaten van Google uitkomt met dat ene 

zoekwoord. Het is dan ook aan te raden om verschillende zoekwoorden in te stellen.  

Let op dat je de landingspagina op dat moment aantrekkelijk genoeg is om je potentiële klant te 

verleiden tot het nemen van een vervolgstap op jouw eigen website (Call to Action). Dat is wat je 

uiteindelijk toch wilt als ondernemer.  

 

Je grootste Belang om Online 

Vindbaar te zijn is altijd 

direct of indirect: 

Omzet genereren  
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Of je nu je netwerk wil vergroten, je bezoekersaantal omhoog wil schroeven, meer naamsbekendheid 

wenst of een expert status ambieert.  Omzet is je doel. Beter nog, netto winst is je doel. Uiteraard 

wel met Happiness in je achterhoofd.  

2. Gratis oftewel ORGANISCH zoals men dat noemt in marketingland, is een ander verhaal. Hier 

komt ie… 

Als je een woord opzoekt in Google en de zoekresultaten eens goed bekijkt zie je dat de eerste 

gevonden resultaten vaak betaalde advertentie posities vanuit Adwords zijn. Gevolgd door 

organische zoekresultaten. Ik neem als voorbeeld even het woord burnoutcoach. 

Wanneer ik dit woord in tik in Google zie ik deze resultaten: 
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Google laat eerst het totaal aantal zoekresultaten zien wat er in dit geval 50.400 zijn op het woord 

burnoutcoach. Vervolgens laat Google een spelling alternatief zien. Daarna komen de betaalde 

advertenties vanuit Google Adwords en daarna de organische dus ongetaalde zoekresultaten.  

Wanneer je een zoekwoord in Google intypt loopt Google’s algoritme (soort website scan systeem) 

200 factoren door. De uitkomst van deze 200 factoren scan bepaalt welke weblink er op de 1e, 2e, 3e 

enz. plaats verschijnt in je zoekresultaten. Helemaal ideaal voor Google zou dus zijn wanneer je alle 

200 factoren waar Google op scant op elke pagina van je website perfect ingericht zou hebben. 

Oh denk je misschien dan gaat dat toch mijn doel worden… Helaas. Google maakt niet alle 200 

factoren kenbaar. Je zult het moeten doen met de factoren waarvan we wel weten dat dat helpt.  

Google Adwords kan voor de kleine zelfstandige aardig in de papieren lopen, probeer het eerst eens 

via de gratis manier zou ik zeggen.  

Van de 200 factoren waar ik het eerder over had zijn er een aantal wel bekend. Deze ga ik met je 

delen zodat jij doelgericht kunt gaan werken aan je Online Vindbaarheid.  

Eerder zag je al een plaatje voorbijkomen waarin ik aangaf dat wanneer je succes in Google wilt 

hebben, je consistent zichtbaar moet zijn. Daarmee bedoel ik dat je er gestructureerd en actief mee 

bezig moet zijn om je website door Google als waardevol te laten beschouwen.  

De factoren die wel bekend zijn zijn verdeeld in 4 Hoofdgroepen.  

1. Waardevolle content.  

2. Website Technisch op orde. 

3. Zichtbaarheid op Social Media 

4. Linkbuilding 

Deze hoofdgroepen zijn vervolgens weer verdeeld in subgroepen. 

 

Met waardevolle content bedoelt Google relevante teksten die voor jouw bezoekers super 

interessant zijn. Daarnaast vind Google het voor de gebruiker prettiger wanneer je foto’s en video’s 

gebruikt op je website en in je teksten.  De lengte van de teksten op je website zijn ook van belang 

voor Google. Google houd van lange teksten. Minsten 500 woorden maar het liefst monster artikelen 

van minimaal 1500 woorden.  

 

Met techniek bedoelt Google dat je je laadtijd van je website op orde hebt. Je pagina moet het liefst 

binnen 3 seconden geladen zijn om interessant te blijven voor je bezoeker. Langere laadtijden 

hebben een hogere kans dat de bezoeker afhaakt (bounce percentage). Je bezoeker is namelijk erg 

ongeduldig. Test het eens bij jezelf. Hoe lang wil jij wachten tot een pagina is geladen?  
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Hoe meer er over je gesproken wordt online, dus hoe meer activiteit Google’s Algoritme scant op 

social media hoe belangrijker je website is voor Google. Zie het maar als een BN-er. Als er veel foto’s 

in de bladen staan en er wordt veel op het nieuws over gesproken over je dan zal je wel belangrijk 

zijn. Dat is ook Googles gedachte, als er online veel activiteit is omtrent jouw website naam of social 

media accounts dan zul je wel belangrijk zijn. Google ‘leest’ het aantal FB-shares en likes, het aantal 

tweets en o.a. je activiteiten op Linkedin. Google meet dus je bestaande online zichtbaarheid en 

neemt dit mee in de beoordeling om wel of niet bovenaan de zoekresultaten te komen wanneer je 

potentiële klant een woord zoekt via Google.  

 

Linkbuilding was voor Google in het verleden een heel belangrijk onderdeel om je positie te bepalen 

in de zoekresultaten. Als er andere websites een link naar jou website hebben staan dan zul je voor 

hun wel belangrijk zijn. En als dit er heel veel zijn dan zul je wel heel belangrijk zijn. Sinds Social 

Media zo is gaan groeien is ook de belangrijkheidgraad van het linkbuilden verminderd. Niet alleen 

door het groeien van Social Media maar ook door alle marketing bedrijven de nep linkjes plaatsten 

op nep websites om zo hun klanten hoger in Google te laten scoren. Beetje jammer… Laat je dus niet 

aanpraten dat Linkbuilding het belangrijkste is want dat is niet zo. Neemt niet weg dat het nog steeds 

1 van de 200 factoren is waar Google naar kijkt. Neem het wel mee in je Online Strategie.  
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. 
Wil je meer weten over Online Vindbaarheid en Zichtbaarheid voor je bedrijf of wil je hulp bij het 

inzetten van Google als marketing tool? Kijk dan op www.areyouhappy.nl/trainingen voor meer 

informatie over hoe ik je hierbij kan helpen.   

Ik help je graag online succesvol te zijn.  

 

Create Your Own Happiness soms met een beetje hulp. 

 

http://www.areyouhappy.nl/trainingen


 
                                                                                                                                                
    copyright@www.areyouhappy.nl  

 

 


