
PageSpeed SEO scan in 5 stappen. 

Wat is de  huidige laadtijd per template? En hoe 
ziet de 'Time to First Byte’ (TTFB) eruit? Testen 
doen we voor desktop en mobiel op verschillende 
tools, tijdstippen en lokaties.

Huidige laadtijd website mobiel en desktop

Wordt de meest relevante content wel als eerste 
geladen en getoond of moet de bezoeker 
wachten totdat er eerst irrelevante bestanden 
zijn ingeladen. Niet ideaal, dit wordt gecheckt! 

Critical Rendering Path (CRP)
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★ Een contactpersoon in jouw bedrijf
★ Historie van de website
★ Contact met technische stakeholders
★ Toegang webstatistieken data

Naast de uitgebreide scan krijg je een 
samenvatting, dit is een overzicht met 
actiepunten. Hier hangt het impact/effort 
model aan; hoeveel tijd kost het qua 
implementaties en wat verwachten wij 
dat het gaat opleveren.

In samenspraak met jou maken wij  een 
roadmap met acties met welke tijdslijn. 
Gezamenlijk beheren en controleren wij 
de roadmap op uitvoering en de 
correctheid. Alle stakeholders hebben 
toegang tot het document.

Samenvatting en Roadmap

Wat wij nodig hebben

● Wat wil je bereiken met de scan?
● Wat is de pagespeed 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?

Zijn de afbeeldingen op de site wel geschikt voor 
desktop en mobiel? Zijn ze niet te groot en duurt 
het laden daardoor veel te lang. Video’s op de 
site? Nemen we mee in het onderzoek.

Zwaarte van visuals en video3.
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Het cachen van statische bestanden versnelt het 
laden: browsercaching als ook het gebruik van 
een Content Delivery Network (caching op 
servers wereldwijd) helpen hierbij.

Wordt gebruik gemaakt van (browser)caching?
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We vergelijken pagina's via de webstats of deze 
beter of slechter scoren dan het gemiddelde. 
Onder voorbehoud of het webstats pakket deze 
mogelijkheid biedt.

Laadtijd data via analytics pakket?
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