
Elke maand geven de SEO-dokters in het Twinkle Magazine advies op het gebied van zoekmachine-optimalisatie. 
De tips zijn makkelijk uitvoerbaar en hebben gegarandeerd een positief effect op de vindbaarheid van uw webshop 
of website in zoekmachines.   

Gratis advies van de SEO-dokter
U kunt uw website aanmelden bij de redactie van de 
Twinkle zodat ook uw site besproken kan worden in een 
van de volgende uitgaves van het Twinkle Magazine.  
Aanmelden kan eenvoudig bij de redactie via 
redactie@twinklemagazine.nl o.v.v. SEO-dokter.

De SEO-dokters van OrangeValley zijn op diverse even-
ementen aanwezig om Site-clinics te verzorgen. Tijdens 
deze interactieve sessies ontvangt u concrete adviezen 
voor het verbeteren van de vindbaarheid van uw site. 
Tijdens een clinic wordt van elke aangemelde website 
een aantal SEO aspecten belicht. 

Volledige SEO scan
Wilt u een volledige SEO scan van uw site? Dan kan dit 
uiteraard ook. Deze scan kunt u aanvragen bij Orange-
Valley. Met een door ons uitgevoerde SEO scan kunt u 
op een efficiënte wijze resultaat behalen. Het doel van 
de scan is om, met een doorlooptijd van maximaal een 
week, alle verbeterpunten van uw website in kaart te 
brengen, voorzien van prioriteit. De adviezen worden 
mondeling toegelicht. Hierna heeft u de keuze voor 
verdere begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van work-
shops en/of trainingen.

Hoe komt een SEO scan tot stand?
We analyseren uw website aan de hand van drie belan-
grijke pijlers: de toegankelijkheid van uw website, de in-
houd op uw website en de populariteit van uw website.

Binnen deze drie pijlers wordt uw website beoordeeld 
op de belangrijkste van de meer dan 200 criteria die het 
Google zoekmechanisme kent. Bij de kritische punten 
wordt toegelicht hoe de u dit kan verbeteren. Omdat 
niet elke verbetering evenveel waarde toevoegt aan de 
zichtbaarheid in Google, wordt elk punt gewogen. De 
benodigde inspanning en het verwachte effect wordt 
daarin meegenomen.

Wat is het resultaat?
U ontvangt een rapportage met de verbeterpunten. Per 
punt geven we aan wat het verwachte effect is en welke 
inspanning daarvoor nodig is. Deze rapportage wordt 
ook mondeling toegelicht.

Hoe ziet het vervolg eruit?
Nadat de resultaten van SEO scan samen met u zijn be-
sproken, kunt u zelfstandig de wijzigingen doorvoeren. 
U kunt zelf de prioriteit van de implementatie bepalen 
aan de hand van onze SEO scan rapportage. 
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