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Page speed 
Zowel gebruikers als zoekmachines (Google) waarderen een hoge laadsnelheid van de 
website. Een website die snel laadt is beter vindbaar en biedt een prettige 
gebruikservaring.  We gebruiken meerdere technieken om een snel ladende website te 
waarborgen: 

1. Snel “theme” 
De front-end van WordPress werkt o.b.v. een theme. Een theme kan op veel 
verschillende manieren worden opgebouwd. Wij zorgen voor een theme waarbij: 

a. het aantal databasecalls wordt geminimaliseerd (elke databasecall levert 
vertraging op); 

b. het aantal in te laden scripts wordt geminimaliseerd. 
 

2. Caching 
Wanneer een bezoeker een webpagina opvraagt zal dit verzoek door de 
webserver doorgezet worden naar WordPress, hier worden vervolgens een 
aantal stappen afgehandeld voordat de webpagina teruggegeven wordt aan de 
bezoeker. 
 
Het ophalen en samenstellen van de pagina kost tijdelijk capaciteit op de server. 
Dit kan voor een aardige belasting op de server zorgen waardoor vertraging op 
kan treden. Het samenstellen wordt voor iedere aanroep van dezelfde pagina 
opnieuw gedaan, waardoor WordPress steeds weer opnieuw moeite moeten 
doen om dezelfde pagina op te bouwen. Als twee verschillende bezoekers beide 
de pagina abc.nl/xyz.php ophalen wordt deze ook twee keer samengesteld. 
 
Juist het steeds weer opnieuw ophalen van dezelfde informatie kunnen we met 
caching voorkomen. Door middel van caching slaan we het resultaat (of delen 
van het resultaat) op in een tijdelijke locatie, waardoor het sneller toegankelijk is 
wanneer het een tweede of derde keer aangeroepen wordt. 
 
In het geval van de eerste bezoeker op abc.nl/xyz.php moet de pagina geheel 
worden samengesteld, vervolgens wordt deze naar de bezoeker teruggestuurd 
én in de cache opgeslagen. De tweede bezoeker op abc.nl/xyz.php krijgt de 
pagina veel sneller uit de cache terug en heeft zo een snellere laadtijd. 
 

3. Minimizen van bestanden 
Meerdere bestanden van hetzelfde type (bijvoorbeeld CSS en JavaScript) worden 
gecombineerd en geminimaliseerd voordat deze aan de bezoeker worden 
geserveerd. Dit scheelt op 2 fronten: 
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a. Het downloaden van de bestanden gaat sneller; 
b. Er kunnen doorgaans slechts enkele bestanden tegelijk worden 

gedownload waardoor een wachtrij ontstaat. Door de bestanden te 
combineren wordt de wachtrij korter. 
 

4. Optimaliseren van foto- en videomateriaal 
De bestandsgrootte van foto- en videomateriaal wordt geoptimaliseerd wanneer 
we de content plaatsen. Dit zorgt ervoor dat de bezoeker niet meer kb’s 
downloadt dan nodig voor een optimale beeldkwaliteit. 

Vindbaarheid 
Vindbaar zijn en worden in Google heeft te maken met veel verschillende factoren. Een 
aantal van die factoren zijn te beïnvloeden door de manier waarop de website wordt 
gebouwd. Dit zijn onder andere: 
Goede HTML formatting 
We schrijven schone HTML code en formatteren de content hiërarchisch. Dat wil zeggen 
dat elke pagina of sectie op de website 1 heading 1 heeft, dat daaronder headings 2 
vallen een dat bijvoorbeeld een heading 3 nooit boven een heading 2 staat. Door de code 
netjes te structureren maken we het zoekmachines makkelijker om de content te lezen 
en te bepalen waar de site over gaat. 
Scheiding vorm en content 
We koppelen de vormgeving en stijlelementen zoveel mogelijk los van de content zodat 
er goed leesbare contentblokken in de code staan. 
Mobiel geoptimaliseerd 
Door de website goed bruikbaar te maken op een mobiel apparaat zoals een 
smartphone of tablet (responsive webdesign), kent de website op deze apparaten een 
hogere gebruikswaarde en een lager bouncepercentage wat resulteert in een betere 
ranking. 
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Geoptimaliseerde afbeeldingen 
Afbeeldingen worden zoveel mogelijk op de juiste afmeting geoptimaliseerd, voorzien 
van een beschrijvende naam en een beschrijvende alt tekst. Hiermee zijn de 
afbeeldingen goed te indexeren en in de context van de content te plaatsen. 
Goede mogelijkheden voor invoeren metadata & canonicals 
Middels een plugin kunnen we er voor zorgen dat de juiste metadata kan worden 
ingevoerd in de website. Denk hierbij aan de page title en meta description: elementen 
die in Google (kunnen) worden gebruikt om de vindbaarheid te optimaliseren. Wanneer 
meerdere pagina’s min of meer gelijk zijn voor wat betreft content, is het van belang dat 
de webbouwer aangeeft wat de belangrijkste pagina is van het betreffende setje. Dit kan 
worden ingesteld middels een canonical tag. Zo begrijpt Google welke pagina de meeste 
waarde dient te krijgen en wordt de content op die pagina beter vindbaar. 
XML sitemap + aanmelden in Google Source Concole 
Een website die door ons wordt opgeleverd wordt aangemeld in Google Search Console. 
Via deze tool kunnen we issues op het gebied van crawlingfouten etc. volgen en 
oplossen indien nodig. Tevens zorgen we voor een XML sitemap waarmee we Google 
een duidelijk overzicht geven van de te indexeren pagina’s. 
Robots.txt en .htaccess 
Middels de bestanden robots.txt en .htaccess kunnen we onder andere delen van de 
website uitsluiten voor indexering. Bijvoorbeeld mappen waarin het content 
management systeem staat. 
URL Structuur 
De URL structuur van een website zegt veel over de content van de website en het 
belang daarvan. De pagina www.website.nl/dienst-a zal belangrijker worden bevonden 
dan de pagina www.website.nl/onze-diensten/dienstencategorie-1/dienst-a. Wij zijn in 
staat om elke gewenste URL structuur door te voeren in WordPress.  


