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7.3 Uw website op internet 
 
Google webmasterhulpprogramma’s geeft u waardevolle informatie over uw website 
op het internet. Aan hand van deze informatie kunt u uw website gaan verbeteren om 
meer bezoekers te trekken via de natuurlijke zoekresultaten in Google. 
 
U gaat nu bekijken met welke zoekopdrachten uw website verschijnt in de natuurlijke 
zoekresultaten: 
 

 Klik op 
 

 
 Klik op 

 
 
 

 
U ziet de zoekopdrachten: 
 
Het aantal vertoningen: 
 
Het aantal klikken: 
 
De gemiddelde positie: 
 
 

 
Met deze gegevens kunt u inzicht verkrijgen in welke natuurlijke zoekwoorden 
bezoekers naar uw website leiden en op welke positie uw website verschijnt in de 
zoekresultaten.  
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U heeft nu de cijfers gezien voor een maand en uit alle landen. U gaat nu de cijfers 
bekijken voor een dag in Nederland: 
 

 Klik op  
 

 Klik bij  op  
 

 Klik op  
 

 Klik op  
 
 

 

 Klik bij de datum op  
 

 Klik op een dag 
 

 Klik bij de andere 

datum op  
 

 Klik op een dag 
 

 
U ziet de gegevens voor de 
gekozen dag in Nederland: 
 
In dit voorbeeld zijn dit de 
gegevens van de website 
www.parkeerinformatie.com 
 
U ziet uiteraard uw eigen 
gegevens in het venster. 
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U gaat de links naar de website bekijken: 
 

 Klik op 
 

 
 

 
U ziet het aantal webpagina’s 
met inkomende links: 
 

 Klik bij 

op  

 
U ziet nu de links naar de 
website. In dit voorbeeld is 
dat bijvoorbeeld een link naar 
een dochterpagina van 
Startpagina.nl 

: 
 
U gaat zo’n link bekijken: 
 

 Klik op een link 
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 Plaats de aanwijzer op 
de link 

 
U ziet het webadres: 
 

 Sluit het venster 

 
U kunt naast de inkomende links ook de ankerteksten bekijken in Google 
webmasterhulpprogramma’s: 
 

 Klik op  
 
 

 
 Klik bij 

op  
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U ziet de ankerteksten die 
naar de website verwijzen: 
 

 
Zoekwoorden op een website zijn erg belangrijk. U doet uw best om de zoekwoorden 
uit uw zoekwoordenlijst zoveel mogelijk op uw website terug te laten komen. Via 
Google webmasterhulpprogramma’s kunt u ook bekijken welke zoekwoorden Google 
als belangrijke zoekwoorden op de website ziet. Dit doet u zo: 
 

 Klik op  
 
U ziet de belangrijkste 
zoekwoorden op de website: 
 
In dit voorbeeld wordt 
gekozen voor het woord 

: 
 

 Klik op een zoekwoord 
 

 
U ziet de webpagina’s van de 
website met ‘parkeren’ als 
belangrijk zoekwoord: 
 
Daarnaast wordt mogelijk een 
aantal varianten op het 
zoekwoord getoond: 

 
Voor uw eigen website kunt u de belangrijkste zoekwoorden die Google 
hulpprogramma’s aangeeft vergelijken met uw eigen zoekwoordenlijst. Indien nodig, 
kunt u naar aanleiding hiervan uw website aanpassen met belangrijke zoekwoorden. 
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Voor de voorbeeldwebsite www.parkeerinformatie.com is het belangrijkste 
zoekwoord op de website . Echter het zoekwoord  is een stuk minder 
relevant. Dat is in dit geval gewenst, want de website gaat over ‘parkeren’. ‘reply, 
ofwel beantwoorden is niet van belang. 
 
Ook interne links zijn belangrijk voor het verbeteren van een website. U gaat de 
interne links bekijken: 
 

 Klik op  
 
U ziet de interne links op de 
website. In dit voorbeeld zijn 
dat weer de interne links van 
de voorbeeldwebsite. 
 
Aan de hand hiervan kunt u 
analyseren of er voldoende 
links naar een bepaalde 
pagina gaan. 
 

 
 
7.4 Diagnose 
 
In Hoofdstuk 5 Technische problemen herkennen en oplossen heeft u gezien dat bij 
technische fouten uw website of delen van uw website niet worden gezien door 
Google. Google webmasterhulpprogramma’s kan u helpen bij het opsporen van 
problemen: 
 

 Klik op  
 
U gaat zoeken op 
crawlfouten. ‘Crawlen’ is het 
doorzoeken van websites 
door Google. 
 

 Klik op  
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