
 

  

 
FACT SHEET: SEO MONITORING 
 
Controle en rapportage van de online vindbaarheid van uw bedrijfswebsite 
SEO Monitoring is een dienst van YachtFocus. Op vaste momenten in het jaar meten onze 
experts de continu veranderende score van uw bedrijfswebsite in zoekmachines. Dit resulteert 
in een rapportage in begrijpelijke taal met conclusies en aanbevelingen, onderbouwd met 
cijfers en grafieken, en inclusief vergelijking met 2 concurrenten. Hiermee kan de 
opdrachtgever zelf of betaald uitbesteed aan YachtFocus of derden verbeteringen in gang 
zetten. SEO Monitoring is optioneel en is per periode van 12 maanden af te nemen.  
 
Wat is SEO? 
Zoekmachineoptimalisatie oftewel Search Engine Optimization (SEO) is het geheel aan 
marketingactiviteiten om pagina’s van uw bedrijfswebsite op een zo hoog mogelijke plek in 
de organische zoekresultaten te laten verschijnen (‘ranken’) op relevante trefwoorden, 
trefwoordcombinaties en zoektermen, en om uw vermeldingen ‘klik-appeal’ te geven.  
 
Hoe belangrijk is SEO?  
Het belang van SEO voor werven en jachtmakelaars moet niet worden overschat. De huidige 
nadruk hierop is komen overwaaien uit de webwinkelwereld, waar veel aanbieders (vrijwel) 
identieke producten aan iedereen kunnen verkopen. Deze wereld is heel anders dan de 
botenbranche waar de werf of dealer een merk exclusief levert en waar geen twee gebruikte 
boten gelijk zijn. Als u een merk nieuwbouwboten aanbiedt, dan rankt uw site in uw regio 
automatisch hoog op dat trefwoord, mits er goed werd geprogrammeerd. Bij gebruikte boten 
zorgt advertentiesite YachtFocus.com (dat veel in SEO investeert) dat uw aanbod hoog rankt. 
Voorts kan SEO tekortkomingen van uw site op andere vlakken niet compenseren. Als de 
gebruikservaring op uw site niet goed is, heeft geld uitgeven om bovenaan te staan geen 
effect. Design en website-werking moeten dus eerst kloppen. Tot slot is de wens “mijn site 
moet bovenaan” op zich betekenisloos. SEO begint met het bepalen van de trefwoorden 
waarmee u hoog wilt ranken. Teveel of verkeerde trefwoorden zijn verspild budget. Voor 
bijvoorbeeld acquisitiedoelen (veel aanbieders met ‘hetzelfde’ product) is SEO-aandacht wel 
heel belangrijk.  
 
Blijvende aandacht is nodig 
Hoe zoekmachines precies uw plek oftewel ‘ranking’ bepalen, houden zij geheim en 
verandert door de tijd heen. Hoog ranken is een kwestie van goed beginnen (websitebouw), 
continue aandacht, expertkennis en budget. Hoog blijven ranken vraagt om blijvende 
inspanning, vandaar het nut van SEO Monitoring.  
 
Ranking verbeteren 
Ranking kan door zowel bouwer als site-eigenaar worden beïnvloed met onder andere 
websitebouwtechniek, websitesnelheid, dynamisch onderhoud van bestaande en nieuwe 
inhoud (tekst en beeld, samen ‘content’) en met bevordering van het aantal doorkliks vanuit 
andere, liefst belangrijke sites (‘link building’) en vanuit de zoekmachine zelf. Content 
management en link building kunt u zelf en zijn grotendeels een kwestie van tijd investeren 
en richtlijnen volgen die op Google uitgelegd worden.  
 



 

  

 
 
Wat houdt de SEO Monitoring door YachtFocus concreet in? 
 
Bij aanvang en in overleg 

• Bepalen van 7 zoektermen en uitgangspositie ranking. 

• Keuze van 2 concurrerende sites. 

• 1 uur uitleg op ons kantoor of telefonisch van werking Google Analytics. 
 
1x per kwartaal  

• Ranking op de zoektermen 

• Analyse van paginatitels en metadata 

• Controle op gebroken links 

• Redirect-problemen 

• Controle op duplicate content 

• Robots-blokkades en directives 

• Sitemap genereren 

• Quick Check abnormaliteiten in Google Analytics 

• Evaluatie interne links, url-structuur 

• SEO-vriendelijkheid van nieuwe pagina’s en landing pages 

• Basis inbound link analyse 

• Websitesnelheid volgens de twee grootste testtools 

• Advies verbeterpunten 
 
Hoe verhoudt SEO Monitoring zich tot bouw, hosting en onderhoud?  

• Qua programmeertechniek en basis SEO-instellingen, zijn door YachtFocus 
opgeleverde sites SEO-geoptimaliseerd bij ingebruikname. Een zoekmachine heeft 
enige weken nodig om de ranking te bepalen.  

• YachtFocus garandeert met haar hosting een gemiddeld voldoende websitesnelheid 
om te voorkomen dat zoekmachines de site straffen voor traagheid.  

• Ons onderhoud betreft de functioneel goede werking en staat los van SEO.  

• SEO Monitoring is onmisbaar voor zekerheid over ranking en inspiratie voor 
vervolgacties.  

 
Tarief  
€ 260,- per kalenderjaar. Dit is exclusief BTW en wordt vooruit gefactureerd meteen na de 
jaarwisseling of bij ingang van de SEO Monitoring. Een herstart van SEO Monitoring kan 
tegen een eenmalige toeslag van 50%.   
 
Belangrijk om te weten  
De Algemene Voorwaarden van YachtFocus Systems (‘Nederland ICT Voorwaarden’) zijn van toepassing. U leest deze op 
YachtFocus.company, ze worden ter hand gesteld bij het aangaan van een opdracht en ze worden op eerste verzoek 
toegestuurd. • Om veiligheidsredenen hebben uitsluitend medewerkers van YachtFocus en van onze hosting provider root- 
of administrator- of beheer-toegang, maar kunnen door derden aangedragen suggesties en SEO-bevorderende producten 
door ons eigen team tegen uurtarief worden doorgevoerd. • YachtFocus is een handelsnaam van softwarehuis YachtFocus 
Systems BV, dat de SEO Monitoring uitvoert. 


