
Een succesvolle migratie in 

Meer weten wat migratiebegeleiding voor jou kan betekenen. 
Neem contact met ons op.

Waarom een optimale migratie?

• Behoud van (kwalitatief) verkeer
• Behoud van historie en autoriteit 
 bewaken 
• Behoud van organische posities
 in zoekmachines (zichtbaarheid) 
• Links en bookmarks blijven 
 werken

Tailor made roadmap.

De 4-stappen elementen worden 
benoemd in een roadmap met uitleg wat 
wij doen qua uitvoering en met welke 
stakeholder. Afhankelijk van de migratie 
worden de stappen en planning op maat 
aangepast. Elke stakeholder krijgt 
toegang tot het document. Maxlead 
controleert en bewaakt de voortgang.

We maken inzichtelijk wat de migratie-impact kan zijn op het 
organisch verkeer. En of tijdelijke budgetverschuiving (paid 
search) daardoor nodig is. Via een roadmap maken we de plan-
ning, acties, taken en stakeholders inzichtelijk.

Hier gebeurt het meeste werk; assisteren bij opzet van navigatie-
structuur, een SEO audit op de testomgeving, opstellen van 
migratielijsten voor de redirects. We maken diverse bench-
marks om effecten te meten voor na de migratie. Communicatie 
tussen alle stakeholders is key in deze fase.

Tijdens de migratie doen we al de eerste grote checks: staan de 
robots.txt en meta tag robots goed ingesteld, is de nieuwe xml 
sitemap live, werken de redirects correct. We doorlopen de 
nieuwe site om quick fixes te identificeren.

Nazorg is belangrijk: loopt de data binnen in de webstatistieken en 
Google Search Console, wat is de status van de benchmarkcijfers 
na migratie. Kunnen links worden aangepast vanaf externe web-
sites en hoe zien de nieuwe pagina's eruit in de 'cache' van Google.
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Wat is een migratie?

• URL’s via permanente verwijzing 
 (301-redirect) 1-op-1 doorzet-
 ten naar nieuwe URL’s
• Autoriteit en historie doorzetten 
 naar nieuwe pagina’s 
• Oude URL’s verdwijnen op den 
 duur uit de zoekmachine-index

Wanneer is een migratie nodig?

• Aanpassing in websitestructuur 
• Lancering nieuwe site waarbij 
 URL’s wijzigen
• Bij wijziging naar nieuw domein;
 bijv. HTTP naar HTTPS
• Verhuizing naar een ander 
 platform of serviceprovider
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• Wat is een migratie? 
• Wanneer is een migratie nodig? 
• Waarom moet een migratie foutloos gaan? 
• Wat komt er allemaal kijken bij een migratie?

Kick-off periode.

Periode vanaf begin van de bouw.

Periode tijdens de migratie (checks).

Periode na review migratie (monitoring).

https://www.maxlead.com/diensten/search-engine-optimisation/technische-seo/migratie-website/

