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Optimaliseren

Het optimaliseren van een website of webshop in de zoekresultaten van Google gebeurt aan de hand van drie
factoren: techniek, content en populariteit. Deze factoren worden hieronder kort uiteengezet:

Search Engine Optimization 

Zoekmachine-optimalisatie (of in het Engels SEO: ‘Search Engine Optimization’) is letterlijk een website of 
webshop beter vindbaar maken in zoekmachines als Google, Bing en Yahoo. Door de structuur en de techniek te 
optimaliseren, de site van relevante content te voorzien en zogeheten backlinks te vergaren krijgt de website of 
webshop op relevante zoekwoorden een hogere ranking in de  zoekmachines. Resultaat: meer geïnteresseerde 
bezoekers, meer conversie en dus meer omzet. Béyonit begeleidt en ondersteunt je gedurende het gehele proces.  
 
Wij optimaliseren de website aan de hand van de meest gezochte zoekwoorden met betrekking tot het product, 
dienstverlening of branche en houden de ranking in Google voortdurend in de gaten. Hiermee bouw je aan een 
betere online concurrentiepositie met als resultaat een nog beter converterende website of webshop. Daarnaast 
kan zoekmachine-optimalisatie ervoor zorgen dat er minder betaalt hoeft te worden voor Google Adwords omdat 
er beter wordt gescoord in de ‘organische zoekresultaten’.

Techniek (On Page Optimalisatie)
Om een website goed te laten scoren in zoekmachines zal de website zo opgebouwd 
moeten worden dat deze wordt gevonden. Zo wil Google onder andere snel 
kunnen zien hoe de menustructuur van een website is opgebouwd, moet de site 
snel laden en moet de site gebruikmaken van bepaalde ‘tags’ om het indexeren 
beter en sneller te laten verlopen. Hiernaast bestaan er vele slimmigheidjes die 
ingebouwd kunnen worden waardoor een site net iets hoger wordt weergegeven 
dan bijvoorbeeld de site van de concurrent. Béyonit beschikt over een breed team 
van ontwikkelaars waarvoor Google geen geheimen kent.

Content (On Page Optimalisatie)
Naast de techniek achter een website speelt ook de inhoud een belangrijke rol. 
Zoekwoorden waarop jouw site moet scoren zullen op je site voldoende aanwezig 
moeten zijn en relevant moeten zijn voor de context. Daarbij is het belangrijk dat de 
website wordt voorzien van nieuwe unieke ‘content’ in de vorm van tekst, foto’s of 
video’s. Wanneer sites niet up-to-date worden gehouden zal ook de vindbaarheid 
achteruit gaan. Béyonit beschikt over een team van speciaal opgeleide SEO-
tekstschrijvers, videograven, fotografen en communitymanagers om jouw website 
volledig up-to-date te houden. 

Populariteit (Off Page Optimalisatie)
Afgezien van de techniek en content is er nog een andere belangrijke factor die van 
invloed is op de vindbaarheid in de zoekresultaten. Namelijk de populariteit van 
je website of webshop op het internet. Hoe meer ‘relevante’ sites van derden naar 
jouw website verwijzen/linken des te relevanter de website wordt beoordeeld. 
Deze verwijzingen worden ook wel ‘backlinks’ genoemd. Hierbij is het belangrijk 
dat de link naar jouw website of webshop een hoogte authoriteit heeft in Google. 
Zo is een verwijzing vanaf telegraaf.nl of nu.nl meer waard dan een verwijzing 
vanaf een lokale sponsor. Béyonit beschikt over een eigen netwerk van eigen 
persservices met een hoge pagerank om jouw site snel te laten scoren op de juiste 
zoektermen of om een achterstand ten opzichte van de concurrent in te halen.



Cases

Béyonit heeft al voor vele klanten de online positie in Google weten te verhogen. Het verhogen van de omzet, 
naamsbekendheid om conversie stond hierbij te allen tijde centraal. Hieronder een aantal van deze cases 
uitgelicht.

BASIC PREMIUM ENTERPRISE

SEO-quickscan V V V

Monitoring van Pagerank + Analytics V V V

Maandelijkse rapportage SEO-score V V V

Keyword analyse & optimalisatie 2 zoekwoorden 5 zoekwoorden 7 zoekwoorden

Backlinks via persservices 3 p/w 6 p/w 12 p/w

Content optimalisatie V V V

Websitestructuur optimalisatie V V V

H1, H2, H3 optimalisatie V V V

Concurrentieanalyse  / benchmarking V V

Social-media-optimalisatie V

Blog ontwikkelen en updaten V

 Vanaf €250,- p/m €475,- p/m €750,- p/m

* Werkzaamheden gelden per single-user domein  (12 maanden)   * Per domein wordt 500 EUR. opstartkosten berekend   * Genoemde bedragen zijn excl. BTW

SEO-pakketten

Béyonit kan deze SEO-werkzaamheden uit handen nemen en perfect adviseren over welke SEO-oplossing het beste 
bij jouw situatie past. Bij de keuze van een SEO-pakket zal ons team van SEO-specialisten de positie van je website 
of webshop in de zoekmachines continu monitoren en optimaliseren op populariteit binnen zoekmachines. De 
voortgang en status van deze werkzaamheden worden maandelijks gerapporteerd zodat je een helder overzicht 
krijgt van jouw online positie op het web.

Auto Joure XL
De Auto Joure XL groep bestaat uit Auto Joure XL, Auto Outlet XL en Auto Joure Export. Door een 
technische optimalisatieslag van de website en middels linkbuilding hebben we op verschillende 
zoekwoorden een nummer 1 positie in Google weten te bemachtigen. Dit heeft geresulteerd in 
meer dan 12.000 bezoekers per maand.
 
Klaversma Schoenen
Klaversma Schoenen is een erkend Birkenstock-dealer in het Friese dorp Mantgum en verkoopt 
sinds 2010 haar collectie online. Middels SEO-optimalisatie en linkbuilding is de webshop onder 
andere geoptimaliseerd op de zoekwoorden ‘Birkenstock’ en ‘Birkenstocks’. De site wordt 
gemiddeld 21.500 keer per maand bezocht. 75% hiervan zijn nieuwe bezoekers.

RELIEVE Mobile 
RELIEVE Mobile is een nieuwe telecomaanbieder in Nederland voor jongeren tussen de 8 en 18 
jaar. In het kader van de merkintroductie is middels een unieke content- en linkbuildingstrategie 
de website op verschillende telecomgerelateerde ‘long-term zoektermen’ op de eerste pagina in 
Google komen te staan.
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