
Altijd
vindbaar.
Bovenaan staan in de
zoekmachines op de termen die
voor jou belangrijk zijn.



SEO: de beste investering in
jouw marketing
Een gewaagde claim die we hier maken. Toch staan we er volledig achter. Want wist je

dat er dagelijks 3,5 miljard zoekopdrachten in Google worden gedaan? Dat zijn er

40.000 per seconde en dit aantal stijgt nog altijd. Maar dat zijn nog niet alle

interessante cijfers.

Een andere mooie statistiek: 39,6% van de mensen klikt op het eerste organische
resultaat (dus niet een advertentie) binnen Google. De tweede plek? Slechts 18,4%.

Minder dan de helft dus. Met dit soort cijfers begrijp je: bovenaan staan in Google kan
jou heel veel opleveren.

Bovenaan komen te staan in Google is niet simpelweg 'geluk hebben'. Door het

uitvoeren van SEO-werkzaamheden heb jij namelijk invloed op jouw positie binnen de

zoekmachines. BURO210 heeft al ruim 15 jaar ervaring in deze werkzaamheden. We

helpen je hier dan ook graag bij.
Wat is SEO eigenlijk?



SEO staat voor Search Engine

Optimization, wat zich vertaalt naar

Zoekmachine Optimalisatie. Onder SEO

vallen alle werkzaamheden die je doet

om een hogere positie binnen een

zoekmachine (vanaf hier: Google) te

krijgen. Hierbij wordt vaak gericht op 3

pijlers: Techniek, Content en

Autoriteit. Door jouw website op deze

pijlers te verbeteren, zorg je ervoor dat

je hoger in de zoekresultaten van

Google terecht komt.

Wat is SEO?

'Goed, en wat levert het op?'



Hogere posities in Google leveren

meer websitebezoekers op. En hoe

meer websitebezoekers je hebt, hoe

meer mensen er over zullen gaan tot

het doen van de gewenste actie: een

aankoop, een aanvraag of een

contactopname. Of, zoals we dit in

marketingland noemen: een conversie.

Goede SEO levert jou dus geld op. Dat

wil toch iedere ondernemer?

Wat levert
het op?

'Hoe ziet het proces er precies uit?'



Maar eerst: weet je zeker dat dit is
wat je wilt?
Natuurlijk: je leest deze tekst niet voor niets. Je bent hier terecht gekomen omdat je
waarschijnlijk graag SEO wilt. Toch willen we, voordat we je meenemen in wat we daarin
voor je kunnen betekenen, even een stapje terug doen.

Als fullservice marketingbureau voelen we onszelf daartoe verplicht. We hebben het
namelijk al vaak meegemaakt: bedrijven waarbij 'de vraag achter de vraag' nog niet
helemaal duidelijk is. Dit zorgt er vaak voor dat er gekozen wordt voor diensten of
werkzaamheden die helemaal niet aansluiten bij de doelen die je als bedrijf hebt.
Misschien is er wel een andere dienst die veel beter past bij de behoeften.

Heeft dit verhaal je aan het twijfelen gebracht? Dan is het wellicht verstandig om een
gesprek aan te gaan met een van onze strategen. Deze helpt je bij het definiëren van de
doelstellingen, het spotten van kansen en uitdagingen en het kiezen van de juiste kanalen.

Sta je nog steeds achter je keuze? Lees dan snel verder.



Tijdens de opstartafspraak maak je kennis met jouw
campagnebeheerder. Dit is jouw eerste
aanspreekpunt die samen met een klein team aan
jouw doelen werkt.

Tijdens deze afspraak bespreken we welke diensten
jullie willen promoten, of jullie al goede
landingspagina's hiervoor hebben, wat de doelgroep
is, wat voor jullie een conversie is en welke
zoekwoorden jullie denken dat geschikt zijn.

Deze opstartafspraak doen we het liefst, nu het weer
kan, op locatie. We vinden het belangrijk om elkaar
de hand te kunnen schudden en de sfeer binnen jullie
bedrijf te proeven. Zo zorgen we voor een positieve,
energieke start van de samenwerking.

Komen jullie liever bij ons op bezoek in Stolwijk? Dan
zijn jullie natuurlijk ook zeer welkom!

Opstartafspraak

Het proces naar meer omzet
uit jouw website
Dit mag je van BURO210 verwachten.



Na de opstartafspraak plannen we direct een
vervolgafspraak in. In de tussentijd gaan we aan de
slag met de voorbereidingen. 

Allereerst voeren we een zoekwoordenonderzoek uit.
Met dit zoekwoordenonderzoek bekijken we waar de
kansen met SEO liggen voor jullie bedrijf. We beslissen
op basis van dit onderzoek op welke zoekwoorden we
gaan focussen en in welke volgorde we de posities op
dit woord gaan verbeteren.

Na het doen van het zoekwoordenonderzoek, voeren
we ook een technische audit en een content audit uit.
Uit deze audit komen de punten die we moeten
verbeteren op jullie website om ervoor te zorgen dat
we beter binnen Google zullen scoren. Hierbij
focussen we op laadsnelheden, eventuele dubbele
content en bijvoorbeeld verkeerde of niet-ingevulde
titels en beschrijvingen.

Zoekwoordenonderzoek
en audits



Na de audits weten we precies met welke
punten we aan de slag moeten om de content
en de techniek te verbeteren. Hier gaan we dan
ook direct mee aan de slag.

Om deze punten zo snel mogelijk te kunnen
verbeteren, zullen we af en toe jullie hulp nodig
hebben. Jullie weten immers zelf het meest
over jullie eigen product of dienst. Om ervoor
te zorgen dat we de juiste informatie op de
website blijven communiceren, zullen we
daarom jullie inhoudelijke kennis soms nodig
hebben.

Zodra we op deze punten verbeterd hebben, is
het tijd om autoriteit op te gaan bouwen.

Optimalisatie
techniek en content



Scroll door een voorbeeld!

De grootste fouten op jullie website zijn opgelost en de
content is compleet en Google-vriendelijk. Tijd voor de
laatste stap: autoriteit opbouwen.

We bouwen autoriteit op door zoveel mogelijk andere
websites te laten verwijzen naar jullie website. Hoe
meer websites naar jou verwijzen, hoe hoger de
autoriteit. Deze stap blijven we constant herhalen,
samen met een periodieke check op jullie techniek en
content.

Iedere maand wordt je door jouw campagnebeheerder
via een online meeting op de hoogte gehouden van de
voortgang. Hierbij pakken we de rapportage erbij die we
jullie maandelijks toesturen. Benieuwd hoe die eruit
ziet? Bekijk een voorbeeld via de button hiernaast!

Autoriteit opbouwen

Bekijk
voorbeeldrapport

https://buro210.nl/wp-content/uploads/2022/11/Voorbeeldrapportage_SEO-1.pdf
https://buro210.nl/wp-content/uploads/2022/11/Voorbeeldrapportage_SEO-1.pdf


SEO
Medi Skin Care
Meetbare groei door hogere posities
in de zoekmachine.



 

Nadat we eerder al gestart waren met
Google Ads voor Medi Skin Care kwam
later ook de wens om nóg breder
gevonden te worden in de zoekmachine.
Tijd voor SEO dus! Door het opbouwen
van de autoriteit op de juiste
zoekwoorden voor Medi Skin Care
hebben we grote positiestijgingen
weten te realiseren. Dit is natuurlijk
slechts een middel om tot het einddoel
te komen: meer bezoekers op de
website en meer klanten vanuit dit
online kanaal.

De vraag van
Medi Skin Care



Meer bezoekers op de website door hogere posities in
Google. Precies hoe we SEO graag zien!

334%
Meer behaalde doelen sinds 2020.

238%
Meer bezoekers per jaar ten

opzichte van voor de samenwerking.



Nadat we met SEO startten werd het
organische verkeer vanuit Google al
snel de grootste verkeersbron. En het

mooie is: iedere klik naar onze
website is gratis!

Liza Sophie de Boer, Medi Skin Care

https://focus.teamleader.eu/contact_detail.php?id=4bd5499c-7e36-04df-8264-25e238d15336


Deze mensen werkten
aan deze projecten

Manager Online Marketing
Kim

Online Marketeer
Jeremy

Teamlead Online Marketing
Suzanne



Kostenindicatie per
onderdeel



 

Om een goede start te maken met het optimaliseren voor de zoekmachine, beginnen we
met de 'opstartfase'. Tijdens de opstartfase doen we de technische audit en de content
audit. Ook voeren we in deze fase het zoekwoordenonderzoek uit en kijken we naar
welke landingspagina's we kunnen gebruiken. De grootte van de opstartfase is
afhankelijk van de grootte van de totale samenwerking.

Prijsindicatie:  vanaf €1.150,-

Opstart SEO



Uitbesteden
SEO
BURO210 verbetert de techniek van jullie
website, optimaliseert de content voor de
zoekmachine en bouwt de autoriteit op
voor jullie website. Kortom: jouw
campagnebeheerder gaat voor meer
bezoekers op jouw website en ideaal gezien
meer klanten zorgen. Afhankelijk van de
grootte van jullie bedrijf, de concurrentie,
jullie wensen en jullie doelgroep adviseert
BURO210 hoeveel uren er maandelijks
nodig zijn om het beste resultaat te kunnen
halen.

Prijsindicatie: vanaf €760,-



 

Misschien ben jij zelf wel een marketeer
en wil je graag ook zelf aan de slag met
SEO. In dat geval kunnen we een aantal
uren projectbegeleiding en
kennisoverdracht toevoegen aan de
samenwerking. Jouw
campagnebeheerder neemt je mee in
alle werkzaamheden en gaat wat meer
de diepte in tijdens analyses en
rapportages. Cijfers zullen hierdoor
meer gaan leven en je zal zelf kansen
gaan zien.

Prijsindicatie: vanaf €200,- per maand

Projectbegeleiding
& kennisoverdracht



Website audit en/of
zoekwoordonderzoek
Wil je voordat je begint met SEO kijken waar
de kansen liggen voor jouw bedrijf? Dan
kunnen we een vooronderzoek doen in de
vorm van een website audit en een
zoekwoordenanalyse. Uit dit onderzoek
krijg je een helder advies over hoeveel uur
jij het beste aan SEO zou kunnen besteden
om de beste resultaten te behalen. Je weet
op welke zoekwoorden je moet focussen en
hoe je jouw website zoekmachine-proof
kunt maken. Als je hier samen met
BURO210 aan wil werken, brengen we geen
vooronderzoek in rekening bij de start van
de samenwerking.

Prijsindicatie: vanaf €760,-



Dus, klaar voor online succes?
We hopen dat je, na het lezen van de uitleg, werkwijze, voorbeeldcases en prijzen,
net zo graag aan de slag wilt als wij dat willen. Dan blijf je waarschijnlijk met nog
één vraag achter: hoe nu verder?

Via de contactgegevens op de volgende pagina kan je contact met ons opnemen
en je enthousiasme met ons delen. Van jullie enthousiasme zullen wij minstens net
zo enthousiast worden! We zullen dan ook een brainstorm of
kennismakingsgesprek inplannen met één van onze strategen. Die zal jullie
meenemen in de kansen en mogelijkheden voor jullie bedrijf en kijken hoe we
jullie kunnen helpen met jullie vraagstuk.

Neem
contact op

Wil je liever door ons gebeld worden?
Klik dan op de button en vul het
contactformulier in. We nemen dan zo
snel mogelijk contact met je op!

https://buro210.nl/contact/
https://buro210.nl/contact/


0182 – 34 28 08

info@buro210.nl

www.buro210.nl

Samen op zoek naar jullie
nieuwe klanten?
Neem contact op!




