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Dat de pandemie de wereld veranderd heeft, is een understatement. De wereld 
begint ondertussen weer op volle toeren te draaien en velen kijken reikhalzend 
uit naar een veelbelovend 2022. Met 2021 bijna achter ons en een nieuw jaar 
in zicht, kijken we graag al eens naar wat 2022 op het gebied van SEO zal 
betekenen. 

Is SEO in 2022 nog relevant? 

Nu de wereldwijde digitalisering een versnelling hoger schakelt, loont het meer 
dan ooit de moeite om in te zetten op SEO. Hoewel SEO altijd wel in beweging is, 
zien we dat over het algemeen de focus verschuift naar de gebruikersintentie. 

Hoe kan u hier als KMO strategisch en toekomstgericht op inspelen? 

Op de volgende pagina’s leest u 16 SEO trends voor 2022 en daarna.
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1.  Nieuw algoritme MUM  
1000x sterker dan BERT 

Terwijl Google in 2019 nog de grootste update in vijf jaar aankondigde met 
hun algoritme BERT, werd begin 2021 de duizend keer sterkere update MUM 
geïntroduceerd. MUM staat voor Multitask Unified Model en gaat in 2022 alleen 
maar aan belang winnen op het gebied van SEO. 

Google schuift wel vaker nieuwe algoritmes naar voren, die zowel gegeerd als 
gevreesd zijn. Wat is er dan zo speciaal aan dit nieuwe algoritme? MUM kan 
zoeken in 75 verschillende talen en neemt ook afbeeldingen en video in acht 
bij complexe zoekopdrachten. MUM wordt binnenkort geïntegreerd in Google 
Search en zal volgens Search Engine Journal het gehele idee van zoeken in 
Google drastisch veranderen. De bedoeling is om het zoeken intuïtiever te maken. 
Google noemt het zelf een redesign of search.

Hoe kan u hier zelf op inspelen? Door te blijven inzetten op kwalitatieve content in 
verschillende mediaformaten. We gaan hier ook verder op in in de volgende trends.

Bron: Search Engine Journal

2.  Taalbarrières vallen weg 

In 2022 zullen taalbarrières zo goed als verdwijnen. Google MUM kan in 75 talen 
zoeken en vertalen. Dit kan een opportuniteit zijn om veel meer internationale 
bezoekers te bereiken. Anderzijds kan u het opvatten als een uitdaging: u moet 
namelijk opboksen tegen zoekresultaten in andere talen en andere vormen 
(audio, video, tekst en afbeeldingen).

De wereld wordt als het ware een dorp. Mogelijk komen er ook plug-ins die content 
op een kwalitatieve manier instant zullen vertalen. De taal van een website zal 
dus niet zo’n belangrijke rol meer spelen bij het bepalen van de doelgroep. De 
relevantie zal worden bepaald door:

 » Semantische relaties (zie ook trend 9)

 » Origine van de content: wie is de auteur?

 » Authenticiteit van de content

 » Bevestiging van kwaliteit door sharing en interactie

 » Aantoonbare link tussen de hosting van de content en het onderwerp: een 
Belgische website die beheerd wordt door een persoon in Brussel zal beter 
scoren op het onderwerp ‘Atomium’ dan een toeristische website uit Londen 
of zelfs uit Gent.

https://authority-agency.com/brainwork/seo-marketing/seo-algoritme-updates/waarom-u-dringend-meer-moet-spenderen-aan-facebook-en-bang-moet-zijn-voor-b-e-r-t/
https://www.searchenginejournal.com/google-search-redesign/
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3.  Optimaliseren voor LaMDA

In 2021 introduceerde Google een nieuw model gebouwd op Transformer, 
opensource neurale netwerkarchitectuur voor het begrijpen van natuurlijk 
taalgebruik. LaMDA staat voor Language Model for Dialogue Applications. Net 
zoals chatbots is het een type van conversational AI software dat een gesprek 
kan voeren met een gebruiker om hem/haar waardevolle antwoorden te bieden.

Het grootste verschil met chatbots is dat LaMDA open gesprekken kan voeren en 
het gedrag en de intentie van gebruikers beter kan interpreteren om zo relevante 
en betekenisvolle info te geven. Er zijn nog geen specifieke use cases voor 
LaMDA, maar het is wel een model met veel potentieel dat kan toegepast worden 
op verschillende Google-producten. De developers denken er bijvoorbeeld over 
om LaMDA te trainen voor verschillende soorten data zoals afbeeldingen, audio 
en video.

Het is dus zeker een goed idee om dit al op te nemen in uw SEO-strategie. Dit kan 
u doen door nog meer in te zetten op featured snippets en voice search.

Bron: AI Multiple

4.  Long-form content is nuttiger voor 
passage ranking 

Passage ranking – namelijk het ranken van een bepaald stuk tekst in plaats van 
de hele pagina – is iets wat we al zagen in 2021, voornamelijk voor Engelstalige 
zoekopdrachten in de Verenigde Staten. Met de wegvallende taalbarrières zal 
passage ranking dus in 2022 zeker van belang zijn voor SEO hier in België.

Martin Splitt van Google geeft aan dat passage ranking er eerder op gericht is 
om meer in detail te begrijpen waar de content van de pagina over gaat. Als 
dus een bepaalde passage relevant is voor een zoekopdracht, zal dat getoond 
worden. Het wordt vooral gebruikt bij complexere topics. Passage ranking is 
niet hetzelfde als een featured snippet. Deze laatste is een vastomlijnde tekst 
die in enkele zinnen een antwoord biedt op een simpele vraag. Het is bovendien 
meestal niet nodig om door te klikken, in tegenstelling tot passage ranking.

Hoewel er niet echt kan geoptimaliseerd worden specifiek voor passage ranking, 
is het beter om in te zetten op goed onderbouwde long-form content in plaats 
van kortere artikels met weinig inhoud.

https://authority-agency.com/brainwork/seo-marketing/technische-seo-optimalisatie/wat-zijn-rich-snippets/
https://www.searchenginejournal.com/google-passage-ranking-martin-splitt/388206/
https://authority-agency.com/brainwork/seo-marketing/seo-copywriting/wat-is-een-long-read-en-hoe-lang-moet-content-zijn/
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5.  Paginatitels optimaliseren

In augustus 2021 rolde Google een update uit waarbij paginatitels in bepaalde 
gevallen vervangen worden door andere tekst, meestal tekst van de webpagina 
zelf. Google doet dit vooral wanneer een title tag niet overeenkomt met de inhoud 
van de pagina, bij onvolledige paginatitels, bij tekst die bol staat van de keywords 
en bij repetitieve title tags.

Hoewel de update slechts een impact zou hebben op 20% van de paginatitels, 
is het raadzaam om uw paginatitels te optimaliseren volgens de richtlijnen van 
Google. We sommen ze hieronder nog even in het kort voor u op:

 » Zorg ervoor dat elke pagina van uw website een eigen titel heeft in de title 
tag

 » Gebruik unieke titels voor elke pagina en vermijd repetitieve titels

 » Houd titels kort en helder

 » Schrijf titels die de inhoud van de webpagina beschrijven

 » Vermijd vage tekst zoals ‘home’ voor de homepagina

 » Gebruik keywords met mate

 » Voeg indien nodig uw merk- of bedrijfsnaam toe aan het begin of het einde 
van een title tag met een scheidingsteken

Weet echter dat ook als u al deze richtlijnen volgt, Google er toch nog voor kan 
kiezen om uw paginatitels te vervangen. In deze gevallen neemt Google tekst uit 
de volgende bronnen:

 » Bepaalde content van de title tag

 » Visuele titel op de pagina

 » H1-titels

 » Content die opvalt op de pagina

 » Andere tekst van de pagina

 » Anchortekst van de pagina

 » Tekst van links die naar de pagina verwijzen

U doet er dus goed aan om bovenstaande bronnen zo relevant mogelijk te 
houden, mocht Google er toch voor opteren om de paginatitels van uw website 
te vervangen.

Bron: Search Engine Journal

https://authority-agency.com/brainwork/seo-marketing/seo-copywriting/hoeveel-karakters-mag-ik-in-een-meta-titel-en-meta-omschrijving-gebruiken/
https://developers.google.com/search/docs/advanced/appearance/title-link
https://developers.google.com/search/docs/advanced/appearance/title-link
https://www.searchenginejournal.com/google-title-links/422926/
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6.  Scoren met afbeeldingen

SEO zit vaak in de details, en dat is heel letterlijk te nemen. Door de introductie van 
MUM zullen afbeeldingen nu prominent worden getoond in de zoekresultaten, 
vooral wanneer de gebruiker op zoek is naar inspiratie. Schenk dus zeker 
voldoende aandacht aan het optimaliseren van uw afbeeldingen voor de 
zoekresultaten. Dit kan aan de hand van alt tags, maar ook door het gebruik van 
een image sitemap en bestandsnamen met keywords erin.

Vanaf 2022 bieden we een nieuwe Image Search Audit aan waarbij we u 
begeleiden bij het verbeteren van de zichtbaarheid van afbeeldingen op uw 
website.

7.  Video optimaliseren voor  
Suggested Clips

Het aanwenden van video’s om trafiek en leads te genereren is een SEO-trend die 
er al een tijdje is. Wat wél nieuw is, zijn twee types van structured data voor video 
– namelijk clip markup en seek markup – die u kan gebruiken om te optimaliseren 
voor Suggested Clips (een featured snippet voor video’s, waarbij Google een 
relevant stukje van een video gaat tonen als resultaat voor een zoekopdracht).

Het interessante aan deze nieuwe types van structured data is dat u nu zelf 
de zogenaamde key moments van uw video’s kan bepalen door tijdcodes en 
bijhorende labels of omschrijvingen te creëren. Hierdoor kunnen uw video’s 
ranken voor competitieve termen. Waar het voorheen noodzakelijk was om 
YouTube te gebruiken, is het nu perfect mogelijk om een Suggested Clip te 
verwerven voor een video die u op uw eigen website host.

Bronnen: Search Engine Land, Search Engine Journal

https://searchengineland.com/google-video-structured-data-with-clip-markup-and-seek-markup-348781
https://www.searchenginejournal.com/video-timestamp-results-google-search/364020/
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8.  People first, robots second

Terwijl artificiële intelligentie steeds in toenemende mate wordt ingezet, treedt 
het menselijke aspect ook meer op de voorgrond – het is bijna paradoxaal te 
noemen. Waar er voorheen vaak specifiek geoptimaliseerd werd voor robots 
door middel van exacte keywords, zien we dat de nood aan het invullen van de 
zoekintenties een belangrijkere rol gaat spelen. Deze trend is duidelijk merkbaar 
in twee aangekondigde features van Google MUM:

 » Topic zoom: een gebruiker kan in en uit gerelateerde topics springen; het is ook 
mogelijk om het topic breder te maken of juist in te zoomen op een onderliggend 
onderwerp 

 » Things to know: gerelateerde snippets in verband met de zoekopdracht

Wat betekent dit nu concreet voor SEO in 2022 en daarna? Gebruikers willen 
kwalitatieve en betrouwbare informatie krijgen, en dat weet Google ook. Het blijft 
daarom essentieel om uw content te creëren en optimaliseren volgens E.A.T. 
(Expertise, Authoritativeness en Trustworthiness).

9.  Semantische relaties belangrijker  
dan strakke keywords

SEO wordt veel intuïtiever. Traditionele keywords kunnen we zo goed als passé 
beschouwen. Via A.I. – zoals het nieuwe model LaMDA – zullen we meer en 
meer in staat zijn om een complex topic beter te interpreteren op basis van de 
zogenaamde semantische relaties. Een voorbeeld van een tool die semantische 
relaties kan onthullen is Translated Labs.

Een semantisch netwerk duidt op een verzameling begrippen die met elkaar 
in verband staan. Voor SEO betekent dit dat er vooral uitdiepend zal moeten 
gewerkt worden bij contentcreatie. Het gaat veel verder dan het integreren van 
synoniemen. In de toekomst zullen zoekwoordenanalyses daarom meer gericht 
zijn op de gehele context.

https://blog.google/products/search/how-ai-making-information-more-useful/
https://blog.google/products/search/how-ai-making-information-more-useful/
https://authority-agency.com/brainwork/seo-marketing/rankbrain-e-a-t/wat-is-e-a-t/
https://translatedlabs.com/semantische-relaties
https://authority-agency.com/brainwork/seo-marketing/seo-trefwoordenanalyse/seo-trefwoorden-analyse-hoe-begin-ik-er-aan/
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10.  Brand wordt belangrijker

Waar Google een tijd lang weinig tot geen onderscheid maakte op basis van 
bekendheid van merken, zien we dat brand opnieuw belangrijker wordt. Google 
begrijpt dat bezoekers liever content zien van brands die ze reeds kennen en 
waarmee ze vertrouwd zijn. Een goede metric om het aandeel van uw merk in het 
landschap van digitale marketing te meten is share of search. Er is namelijk een 
duidelijke correlatie tussen share of search en share of market.

Vanuit deze optiek zal een marketing funnel als fundament voor een SEO-
strategie nog meer aan belang winnen. Zo zal de basis voor een dergelijke SEO-
strategie zich toespitsen op de verschillende zoekopdrachten waarmee u:

 » Relevant merkbereik creëert, mogelijks zonder SEO-clicks te genereren

 » Relevante bezoekers naar uw website leidt

 » Bezoekers genereert die converteren

 » Customer service, dienst-na-verkoop en eventuele customer community in 
de verf zet

Vooral deze laatste fase vormt een mogelijke uitdaging, met het oog op het 
werken aan engagement en loyaliteit. Wilt u weten hoe zichtbaar uw merk nu al 
is in de zoekresultaten? Vraag een audit aan.

Bron: Contagious

https://authority-agency.com/
https://www.contagious.com/news-and-views/share-of-search-the-new-most-important-metric-for-brands-google
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11.  Toekomst zonder cookies

Gaan we naar een toekomst zonder third-party cookies? Cookieloze 
browserervaringen zitten er al een tijdje aan te komen – enerzijds onder druk 
van almaar strenger wordende reguleringen omtrent privacy en anderzijds 
door gebruikers die meer transparantie, keuze en controle willen over hoe hun 
gegevens worden gebruikt. Cookies worden nu al in grote mate geblokkeerd door 
gebruikers.

Hieronder eerst nog even in het kort het verschil tussen first-party cookies en 
third-party cookies:

 » First-party cookies: cookies geplaatst door de eigenaar van de website, ze 
zijn verantwoordelijk voor algemene data over uw websitebezoekers

 » Third-party cookies: cookies die van een ander domein afkomstig zijn, 
voornamelijk ingezet om gebruikers te volgen en voor gerichte advertenties

Hoewel Firefox en Safari al stopten met third-party cookies, zal Google third-party 
cookies op Chrome-browsers afbouwen in 2022 en 2023. Chrome is dus niet de 
eerste browser die gaat afstand doen van third-party cookies, maar het is wel de 
grootste – ongeveer de helft van het globale webverkeer. 

Het einde van third-party cookies zal een niet te onderschatten impact hebben 
op verschillende gebieden van digitale marketing, bijvoorbeeld Google Ads-
campagnes. Het betekent niet het einde voor online adverteren, maar de 
effectiviteit van dergelijke campagnes kan wel sterk in het gedrang komen door 
het gebrek aan data. Ook marketingautomatisatie – met tools die hoofdzakelijk 
gedreven worden door third-party data – zullen een negatieve impact ervaren 
door dit wijzigend cookiegebruik.

Dit hoeft ook niet te negatief worden opgevat. Er zijn gelukkig heel wat nieuwe 
opportuniteiten. Zo kan u uw tools beter inzetten om rijke first-party data te 
verkrijgen. De onzekere toekomst voor online adverteren zijn hoogtijdagen 
voor SEO, want dat is een kanaal dat veel minder afhankelijk is van third-party 
data. SEO in combinatie met socials, e-mail, video en podcasts zullen een veel 
crucialere rol gaan spelen.

Bronnen: HubSpot, Rock Content

https://blog.hubspot.com/marketing/third-party-cookie-phase-out
https://resources.rockcontent.com/cookieless-world-survival-guide
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12. De impact van SEO wordt  
minder meetbaar

Als gevolg van deze wijzigende cookie-spelregels zal de impact van SEO moeilijker 
te meten zijn. Doorgaans wordt een SEO-campagne opgevolgd door een brand-
campagne via Google Ads, social media of e-mail. De laatste converterende klik 
wordt hierdoor niet aan het SEO-kanaal toegewezen, maar het SEO-kanaal draagt 
wel bij aan de laatste converterende klik. Dit is allemaal meetbaar via cookies. 
Wanneer cookies echter minder makkelijk gebruikt kunnen worden, is de impact 
van het SEO-kanaal veel moeilijker te meten. Het gevaar bestaat er dan in dat dit 
SEO-kanaal onterecht ondergewaardeerd wordt.

Een tweede reden die bijdraagt aan deze verminderde meetbaarheid is de 
toename van zero click results, namelijk zoekresultaten die rechtstreeks in 
Google een voldoend antwoord bieden – zoals featured snippets – zodat de 
gebruiker niet meer hoeft door te klikken naar de website. Zero click results 
zorgen weliswaar voor een verhoogde zichtbaarheid, maar de werkelijke impact 
is moeilijker tastbaar te maken.

13.  Experimenteren met  
dynamische content

We hadden het er al over in enkele trends hierboven, Google hecht ongelofelijk 
veel waarde aan kwalitatieve en betrouwbare content. In combinatie met 
een wijzigend cookiebeleid, brengt dit op het vlak van content ook heel wat 
uitdagingen en opportuniteiten met zich mee. De content van de toekomst draait 
rond engagement – enerzijds als basis voor een conversiestrategie en anderzijds 
als indicator van hoe gebruikers de online aanwezigheid van een merk ervaren. 
In deze context zien we dynamische content steeds vaker opduiken.

Waar veel content tegenwoordig nog statisch is – namelijk blogposts, artikels, 
whitepapers die geen interactie aangaan met de lezer – is dynamische content 
erop gericht de lezer actief te betrekken. Het is een manier om interessante first-
party data te verkrijgen en tegelijkertijd ook waarde te creëren voor de gebruiker 
op een persoonlijke wijze die engagement in de hand werkt. Enkele voorbeelden 
van dynamische content zijn onder andere interactieve infographics, quizzen, 
vragenlijsten, ROI-calculators, enzovoort. Als u al veel (statische) content hebt 
op uw website, kan het een goed idee zijn om deze content dynamisch te 
optimaliseren.

Bronnen: HubSpot, Rock Content, Think with Google

https://authority-agency.com/brainwork/seo-marketing/seo-analyse-metrics/met-welke-kpi-kan-ik-mijn-seo-marketing-strategie-opvolgen/
https://authority-agency.com/brainwork/seo-marketing/seo-analyse-metrics/met-welke-kpi-kan-ik-mijn-seo-marketing-strategie-opvolgen/
https://authority-agency.com/brainwork/digitale-strategie/uw-merk-ligt-mogelijks-op-sterven/
https://authority-agency.com/brainwork/seo-marketing/seo-copywriting/wat-is-unicorn-content/
https://rockcontent.com/gallery/
https://rockcontent.com/gallery/
https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/33566/how-dynamic-content-makes-your-marketing-a-helluva-lot-more-personal.aspx
https://rockcontent.com/blog/dynamic-content/
https://www.thinkwithgoogle.com/future-of-marketing/digital-transformation/sustainable-first-party-data-strategy/
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14. Data-analyse automatiseren

Dat SEO quasi altijd een work-in-progress is, hoeven we u niet meer te vertellen. 
Er is altijd wel iets dat u nog kan optimaliseren. Zeker bij websites met veel data 
is SEO een fulltime job. De technische SEO-aspecten van uw website opvolgen, 
is daarom vaak een quasi onbegonnen werk dat resulteert in tijdverlies. Tijd die u 
efficiënter kan besteden. In het kader hiervan zien we dat het automatiseren en 
dynamisch maken van data een trend is die terecht aan belang wint.

Zo kan u bijvoorbeeld door middel van Python-scripts uw website geautomatiseerd 
analyseren op onder meer volgende punten:

 » Aantal woorden per pagina

 » Paginatitels

 » Metabeschrijvingen

 » Keywords

 » Alt tags

 » Afbeeldingen comprimeren

 » Gebroken links

Door Python te gebruiken voor SEO kan u dus snel inzicht krijgen in de eventuele 
zwaktes en problemen van uw website. Zo kan het script u bijvoorbeeld 
waarschuwen als er een metabeschrijving of alt tag ontbreekt, maar er zijn ook 
veel complexere toepassingen mogelijk. Volgens Search Engine Journal geven 
bedrijven zoals Google, YouTube, Netflix, NASA, Spotify en IBM openlijk aan dat 
deze programmeertaal een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot hun groei – dit 
omwille van de eenvoud, snelheid en schaalbaarheid van Python.

Handig om te weten: ook als u weinig programmeerkennis hebt, kan u zelf aan de 
slag met Python. Zo ontdekt u via GitHub heel veel Python SEO-projecten die al 
gecodeerd werden. Vaak is het dus niet nodig om zelf te programmeren, hoewel 
Python over het algemeen makkelijk te leren is.

Bron: Frank Watching

https://www.searchenginejournal.com/python-technical-seo/330515/
https://github.com/
https://www.frankwatching.com/archive/2021/06/04/python-seo/
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15. Online shopping groeit verder

De explosie van online shopping tijdens de pandemie is een shift met een 
blijvende tendens, en dat is ook Google niet ontgaan. In mei 2021 introduceerde 
Google de Shopping Graph, een dynamisch model gebaseerd op AI dat het 
geheel van steeds wijzigende producten, verkopers, merken, beoordelingen 
en productinformatie van merken en retailers begrijpt. Vooral dit laatste, de 
productinformatie, is iets om de aandacht op te vestigen. Het is de manier bij 
uitstek om commissievrij extra zichtbaarheid te creëren voor uw producten door 
middel van goede product SEO. Google kondigde daarnaast ook enkele nieuwe 
features aan gericht op e-commerce die in de toekomst geïmplementeerd zullen 
worden:

 » Samenwerking met Shopify – Google werkt samen met Shopify om de 
producten van de 1,7 miljoen handelaars van het platform zichtbaar te maken 
op Google Search, Shopping, YouTube, Google Images en meer, om zo kliks 
te leiden naar hun productpagina’s.

 » Herinneringen voor winkelmanden – Deze herinneringen tonen bij het openen 
van een nieuwe tab een preview van producten die zich in de winkelmand 
van de shopper bevinden over verschillende webshops. Als de gebruiker 
daarvoor kiest, kunnen ook promoties voor deze webshops getoond worden. 
Deze feature is alleen beschikbaar in Chrome voor mobile.

 » Koppeling met getrouwheidsprogramma’s – Shoppers kunnen 
getrouwheidsprogramma’s van verschillende webshops linken aan hun 
Google-account. Merken kunnen zo hun trouwe klanten belonen via Google.

 » Goede deals vinden – Shopping-gerelateerde zoekopdrachten tonen de 
laatste deals van verschillende webshops.

 » Voorraad bekijken – Met deze feature kunnen shoppers filteren op winkels 
in de buurt die het specifiek product waarnaar ze op zoek zijn, in voorraad 
hebben.

Bronnen: Google, Search Engine Land

https://blog.google/products/shopping/search-on-2021-shopping/
https://searchengineland.com/google-unveils-its-shopping-graph-an-expanded-shopify-integration-and-more-shopping-features-at-i-o-348735
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16. Meer aandacht voor een  
betrouwbaar imago

Toegang hebben tot betrouwbare informatie is een cruciaal punt voor Google. 
Het gaat dan niet alleen om de content, maar begint al in de fase vóór u een 
website bezoekt. Google lanceerde in 2021 de nieuwe feature ‘about this result’. 
De bedoeling hiervan is om een gebruiker meer informatie over het zoekresultaat 
te geven, zodat hij/zij kan beoordelen of de bron betrouwbaar is. U hecht zelf 
wellicht ook veel belang aan geloofwaardige informatie wanneer u iets opzoekt 
op het internet. Zaken die in de sectie ‘about this result’ zullen worden opgenomen:

 » Beschrijving van Wikipedia

 » Eigen beschrijving

 » Wanneer de website voor het eerst geïndexeerd werd

 » Of uw verbinding met de website veilig is

 » Informatie van derden over de website: nieuws, beoordelingen en andere 
achtergrondinfo

 » Meer weten over het onderwerp: nieuws of resultaten over hetzelfde 
onderwerp afkomstig van andere bronnen

Hoewel het nog niet bekend is wanneer deze feature in België beschikbaar zal 
zijn, is het alvast iets om in het oog te houden.

Bron: Google

https://blog.google/products/search/evaluating-information-online-tools/
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Wat kunnen wij voor u doen in 2022?

Aan de hand van een audit kunnen we bekijken hoe uw website nu al scoort in 
de zoekresultaten van Google en waar er nog optimalisatie nodig is. We spitsen 
ons daarbij niet alleen toe op de trends hierboven, maar op digitale groei in het 
algemeen.
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