
Technische SEO scan in 5 stappen. 

● Robots.txt - meta tag robots - X-robots tag
● XML sitemap
● Broncode
● HTTP Statuscodes
● Pagespeed
● Server logs

Hebben spiders toegang tot de webpagina’s?

● Aantal pagina’s in zoekmachine index
● Gebruik van subdomeinen en protocollen
● Duplicate content door techniek
● Structured data

Wat indexeren de spiders van de site?
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5
stappen

★ Een contactpersoon in jouw bedrijf
★ De nodige informatie over jouw 

bedrijf
★ Contact met technische 

stakeholders
★ Toegang tot Google en Bing data
★ Server logs data (van minimaal 2 

weken)

Naast de uitgebreide scan krijg je van ons 
een samenvatting in de vorm van een 
overzicht met actiepunten. Hieraan wordt 
het impact/effort model gehangen; 
hoeveel tijd kost het per technische 
implementatie en wat verwachten wij dat 
het gaat opleveren.

In samenspraak met jou maken wij  een 
roadmap met acties die als eerste 
opgepakt worden en in welke tijdslijn. 
Gezamenlijk beheren en controleren wij 
de roadmap op uitvoering en de 
correctheid daarvan. Alle stakeholders 
hebben toegang tot het document.

Samenvatting en Roadmap

Wat wij nodig hebben

● Wat wil je bereiken met de scan?
● Wat is de technische historie van jouw site?
● Wordt techniek inhouse gedaan of uitbesteed?
● Technische resources in Nederland of buitenland?
● Is de site multi-regionaal of ligt de focus op 1 land?

● Mobielvriendelijkheid entiteiten
● AMP¹
● (Web)apps indexing¹

Is de website ‘all device proof’?3.
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● Hiërarchie van de site
● Menu-opbouw en het aantal menu’s
● URL-structuur

Hoe is de website opgebouwd?
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● Multi-regionaal aanbod
● Implementatie hreflang tags
● Serveren van valuta
● Content Delivery Network (CDN)

Multiregionale targeting of lokaal?¹

¹ Indien van toepassing


