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Handleiding Google Bedrijfsprofiel voor Frituristen



2

💡Tip
selecteer het tandwielicoon ⚙  
om Nederlandstalige ondertitels 
te selecteren

Klik op play ▶

http://www.youtube.com/watch?v=KyVIM3EDiu8


Wat is een Google Bedrijfsprofiel?
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Trek kosteloos de aandacht 
op Google met een Bedrijfsprofiel.

Google Bedrijfsprofiel is een gratis tool om jouw frituur in de verf te zetten! Na het doornemen van de volgende 
slides kun je zelf zonder problemen zo’n Bedrijfsprofiel aanmaken en van alle voordelen genieten.

Wat is het?

Een Bedrijfsprofiel op Google is een 
makkelijke manier om je frituur in 
de kijker te zetten. Wanneer 
mensen je frituur (of zelfs 
algemeen een frituur) opzoeken op 
Google, verschijn je door dat 
Bedrijfsprofiel hoger in de 
zoekresultaten.

De voordelen

Je bent vindbaar op Google Maps, 
je kunt verschillende openingsuren 
weergeven, je website koppelen, 
een telefoonnummer voorstellen, 
reviews ontvangen én erop 
reageren, een beschrijving 
weergeven, je menu uploaden, een 
gratis website creëren…

Je kunt op basis van de info die je 
aan Google geeft, ook een gratis 
website laten opstellen voor je 
frituur.

Kosteloos

Een Bedrijfsprofiel kost je helemaal 
niets! Alle mogelijkheden die hiervoor 
vermeld werden, kun je gratis en voor 
niets zelf inzetten.

Daarenboven stelt een Bedrijfsprofiel 
je in staat om advertenties op Google 
makkelijker op te stellen en te 
beheren. 



Aanbiedingen

Heb je een speciale aanbieding? Wil je een promo of 
korting aankondigen? Dat kan! Met een Google 
Bedrijfsprofiel kun je heel makkelijk een Aanbieding 
maken. Neem een foto, maak een titel en kies een 
start- en einddatum voor de aanbieding.

Wie wil kan zelfs algemene voorwaarden, een 
kortingscode of een “link om de aanbieding in te 
wisselen” opgeven.
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Een greep uit de vele mogelijkheden.

Menu

Toon je menukaart door er foto’s van te uploaden. 
Op die manier weten klanten wat je allemaal te 
bieden hebt. 

Wie nog een stapje verder wil gaan, kan alle 
afzonderlijke menu-items uploaden als producten. 
Zo kunnen klanten digitaal door je assortiment gaan.

Reviews & Berichten

Als je een Bedrijfsprofiel hebt voor je frituur, kunnen 
klanten er een review voor je achterlaten. En 
positieve reviews zullen natuurlijk meer klanten 
lokken! Had iemand een mindere ervaring? Dan kun 
je eruit leren en op zijn review reageren. Daarnaast 
kun je ook met klanten berichten sturen.
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Een greep uit de vele mogelijkheden.

Foto’s

Naast foto’s van je menukaart of je 
assortiment kun je natuurlijk ook 
sfeerbeelden uploaden. Een foto van je 
frituur, de gevel, het interieur, jezelf, de 
klanten… 

Openingsuren

Laat aan je klanten weten wanneer je open 
bent. Heb je af en toe speciale 
openingsuren of neem je even vrijaf? Ook 
dat kun je allemaal instellen. Op die 
manier weet iedereen altijd of ze bij jou 
terecht kunnen voor een frietje!

Posts

Naast Aanbiedingen kun je ook heel wat 
andere posts plaatsen. Zo kun je een 
Evenement aankondigen, een 
Nieuwsbericht plaatsen of een 
COVID-19-update aan je klanten geven. 

Inzichten

Dankzij een Bedrijfsprofiel krijg je ook wat 
inzicht in het zoekgedrag van je klanten. 
Zo kom je te weten hoe ze bij je terecht 
kwamen. Je kan er allerlei statistieken 
raadplegen om meer te leren over het 
zoekgedrag van je klanten. Maar evengoed 
hoe vaak ze je willen bellen, naar je site 
gaan…
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In één woord: vindbaarheid.

Al die functies klinken heel tof en leuk. Maar wat levert het je echt op als friturist?

Anno 2022 is het internet niet meer weg te denken uit ons leven. Via onze smartphone is 
alles binnen handbereik. Dankzij een Google Bedrijfsprofiel komt ook jouw frituur binnen 
handbereik van je klanten. Evenwel kan het Bedrijfsprofiel zorgen voor nieuwe klanten. 
Wanneer iemand een “frituur in de buurt” zoekt, zal dankzij het profiel, ook jouw frituur 
verschijnen op zijn kaart. Je hebt daarenboven controle over de informatie die over je 
frituur op Google te vinden is.

Die vindbaarheid even opgesomd…

- Je huidige klanten vinden de snelste route naar je frituur.
- Je klanten vinden je openingsuren en zien zelfs hoe ze de 

drukste momenten kunnen vermijden. 
- Iedereen vindt de beste manier om te bestellen.
- Nieuwe klanten kunnen hun weg vinden naar je frituur.
- Iedereen kan de reviews over je frituur vinden en dus nog 

sneller te weten komen hoe goed je frietjes echt zijn.
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Hoe Frituur Emily’s
uit Gent het deed.

Om het allemaal wat tastbaarder te maken, hebben 
we hiernaast even een voorbeeld gezet. Frituur 
Emily’s in Gent heeft al een vrij uitgebreide infosheet 
voor zijn klanten. De belangrijkste kenmerken, die 
meer klanten lokken, hebben we aangeduid en 
toegelicht.

Via de kaart en het 
adres kunnen klanten 
hun weg snel vinden 
naar Emily’s.

De openingstijden staan 
duidelijk opgelijst. Daarenboven 

toont Google ook wanneer het 
druk is.

De score uit de reviews staat ook 
prominent in beeld. Een goede score is geeft 
een enorme vertrouwensboost aan klanten. 

Dankzij het Bedrijfsprofiel kan Emily’s ook 
reageren op reviews en de comments 

beheren. Emily’s toont ook hoe 
klanten kunnen online 
bestellen of bellen.

Dankzij de foto’s van de 
gevel en binnen, weten 

klanten direct hoe de 
frituur er uitziet.



De installatie
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Vooraleer we beginnen.
Je hebt een Google-account nodig

Om een Bedrijfsprofiel aan te kunnen maken, heb je een Google-account nodig. Dat 
account zal Google dan koppelen aan het Bedrijfsprofiel van je frituur. Op die manier 
kan Google ervoor zorgen dat jij de enige bent die het profiel kan beheren en 
aanpassen. Mocht je nog geen account hebben, kun je hier meer info krijgen over hoe 
je er eentje aanmaakt.

Nadat je je Bedrijfsprofiel hebt aangemaakt, kun je wel heel eenvoudig andere 
gebruikers toevoegen om samen met jou het profiel van je frituur te beheren.

Nog even dit:

- Nadat je je profiel hebt aangemaakt, kan het even duren vooraleer het verschijnt 
tussen de zoekresultaten. Google verifieert namelijk eerst alle Bedrijfsprofielen, 
voordat het ze publiceert. Op die manier verschijnen er geen valse of foute 
profielen op de zoekmachine.

- Wat ook handig is om weten: veel kan, weinig moet. Je kunt zo uitgebreid gaan 
met je Bedrijfsprofiel als je zelf wil. Info die je niet wil opgeven, moet je niet 
opgeven, maar hoe vollediger je profiel, hoe beter je klanten je zullen vinden op 
Google.

- Klanten kunnen trouwens ook helpen bij het vervolledigen van je profiel. Ze 
kunnen foto’s toevoegen, het menu aanvullen en nog heel wat andere suggesties 
geven.

- Wil je nog meer weten over Bedrijfsprofielen op Google? Door hier te klikken, 
kom je terecht op de infopagina van Google zelf.

https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=nl
https://www.google.com/business/
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Het zou kunnen dat je frituur 
al op Google staat, in dat geval 
claim je gewoon het bedrijfsprofiel ervan.

Een stappenplan om van start te gaan.
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Een stappenplan om van start te gaan.
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Je krijgt ook een 
bevestigingsmail. 

Een stappenplan om van start te gaan.



Eens geïnstalleerd
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Hoe beheer ik mijn Bedrijfsprofiel?

Naar je Bedrijfsprofielmanager gaan.

Je Bedrijfsprofiel kun je aanpassen en beheren via 
je Bedrijfsprofielmanager. Die tool kun je op drie manieren bereiken:

1. Je kunt de naam van je frituur ingeven in de zoekbalk van Google.
2. Je kunt via Google Zoeken ook profiel bereiken door te zoeken ‘mijn bedrijf’.
3. Je kunt op Google maps je frituur opzoeken.

Vanuit die manager kun je al je gegevens beheren en aanpassen, maar ook reviews of 
berichten beantwoorden, foto’s uploaden en inzichten bekijken. Het dashboard geeft al die 
opties overzichtelijk weer.

In de volgende slides leggen we stap voor stap uit hoe je bij de belangrijkste 
functies komt. 

1.

2.

3.
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De Bedrijfsprofielmanager.
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Een post maken.
Je kunt verschillende 
soorten posts maken 
via de tab Posts. Zo 
kun je een COVID-19- 
update geven, een 
aanbieding, nieuwtje of 
evenement  
aankondigen of een 
product toevoegen.



18

Je informatie aanpassen.

De tab informatie 
geeft je toegang tot 

je basisinformatie. 
Hier kun je 

openingstijden, 
telefoonnummers, 

producten, 
beschrijvingen… 

aanpassen.
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Reviews bekijken en erop reageren.
Via de tab Reviews 

kun je alle reviews 
over je frituur 

bekijken. Sorteren 
kan op beoordeling 

of datum. 
Daarnaast kun je 

filteren op 
(on)beantwoord.
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Een website creëren.

Je kan ook heel 
makkelijk via de 
Bedrijfsprofiel- 
manager een gratis 
website opstellen 
met 
basic functies.



hello@supermachine.be
supermachine.be

BE NL
Gaston Crommenlaan 8 Pedro de Medinalaan 81
9050 Gent 0186XP Amsterdam
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Vragen of wil je ons leren kennen?

mailto:hello@supermachine.be
https://supermachine.be/

