
Vereniging Vlaamse Reisbureaus vzw   

Online marketing Dossier 5: Google Mijn Bedrijf 1 

 
Google Mijn Bedrijf (of Google My Business) is niet zomaar een functie op de populairste 
zoekmachine. Google biedt met deze functie een gratis ruimte aan om jouw bedrijf lokaal online in de 
schijnwerpers te plaatsen. 
 

 
Copyright Google 

 
Jouw (potentiële) Klanten zoeken online naar bedrijven in hun buurt. 
Via deze gratis dienst van Google verhoog je de lokale vindbaarheid van jouw bedrijf. 
 
Klanten kunnen zo héél rap jouw contactgegevens, locatie via Google Maps en website terugvinden. 
Maar er is meer. Zo kunnen klanten ook: 

• jouw (aangepaste) openingsuren raadplegen 

• reviews plaatsen 

• afspraken maken 

• foto’s bekijken van jouw zaak 

• recente berichten lezen. Dit kunnen blogberichten zijn of bijvoorbeeld ook commerciële 
berichten zoals aanbiedingen en promoties. 
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Aangezien we meer en meer onze smartphone gebruiken is jouw Google Mijn Bedrijf profiel voor de 
klant een laagdrempelige manier om contact met jouw bedrijf op te nemen. Zorg namelijk dat jouw 
telefoonnummer is opgenomen in je profiel zodat je (mogelijke) klant direct kan bellen via de 
belfunctie. 
 
Via Google Mijn Bedrijf krijg je ook inzicht in het zoekgedrag van je (mogelijke) klanten waardoor je de 
klantbetrokkenheid en interactie kan vergroten. 
 

 
Copyright Google 
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Er is een app beschikbaar maar registreren doe je best via je computer. 
De registratie gebeurt ook best door de zaakvoerder. Op een bepaald moment moet je je namelijk 
verifiëren. Deze stap dient ervoor dat Google van jouw bevestiging krijgt dat je eigenaar bent van het 
bedrijf en toestemming heeft om je bedrijfsprofiel te beheren.  
 
Registreren start je via Business.google.com 

1. Login met je, bij voorkeur, zakelijke Google account 
2. Geef het adres op van je bedrijf. 
3. Kies hoe je bedrijf wordt weergegeven op Google Maps.  
4. Zoek naar en selecteer een bedrijfscategorie 
5. Geef een telefoonnummer of website-url op. 

(Hier krijg je o.a. ook de mogelijkheid om vrijblijvend een gratis website aan te maken). 
6. Selecteer een verificatieoptie. Dit kan per briefkaart, e-mail of telefoon. Hou er echter 

rekening mee dat het tot 14 dagen kan duren eer je een briefkaart ontvangt. 
 
Heb je je verificatiecode ontvangen dan log je opnieuw in bij Business.google.com en klik op ‘nu 
verifiëren’ of klik op ‘locatie verifiëren’ in het menu aan de linkerkant. 
Volg de instructies om de verificatiecode in te voeren. 
 
Van zodra je bedrijf geverifieerd werd kan je je bedrijfsinformatie bewerken, posts en advertenties 
maken, foto’s toevoegen, enz. 
 
 
Het Google Mijn Bedrijf dashboard: 

 
 

https://business.google.com/

