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Inleiding 

Over Stijn 

Stijn Bernaer is al meer dan 10 jaar actief in de IT wereld. De laatste jaren heeft hij een 

passie ontwikkelt voor alles wat met Online/Internet te maken heeft.  

Uniek is dat hij de online ontwikkelingen steeds zéér nuchter bekijkt.  

Het is te zeggen, elke evolutie in de online wereld wordt bekeken vanuit het standpunt 

“Hoe kan dit een zaakvoerder helpen om MEER uit zijn of haar zaak te halen?”.  

Vanuit deze filosofie is dan “Méér Uit Je Zaak” ontstaan. 

Over “Meer Uit Je Zaak” 

Samengevat zorgt “Meer Uit Je Zaak” ervoor dat jouw zaak zo efficiënt mogelijk draait. 

De diensten zijn gericht rond twee peilers. 

1) Méér (en/of betere) Klanten aantrekken  

De online mogelijkheden zijn enorm om dit te realiseren. Dit gaat van een 

professionele website tot het online adverteren. 

2) Efficiëntie van jouw zaak verhogen 

Veel zaakvoerders verliezen nog te veel tijd aan administratie. Dit ligt soms aan het 

manueel overschrijven van gegevens, te veel Excelbestanden, … . 

Vandaag de dag bestaan er zoveel online toepassingen die ervoor zorgen dat je tijd 

wint.  

Een voorbeeld: een toepassing zoals Google Drive of Dropbox zorgt er niet enkel voor 

dat je makkelijk bestanden kan uitwisselen met jouw medewerkers. Het zorgt er ook 

voor dat alles mooi gebackupped wordt, dat iedereen steeds de laatst bijgewerkte 

versie van het document heeft, …  

M.a.w. het bespaart jouw veel tijd en kopzorgen. 

Wil je meer weten over “Meer uit je Zaak”, aarzel niet om mij te contacteren: 
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Waarom een Google+ pagina ?  

Het zal je niet verbazen dat Google voorrang geeft aan zijn eigen producten. Met andere 
woorden als je zoekt op bijvoorbeeld “restaurant Boortmeerbeek”, zet Google maar al te 
graag de bedrijven die een Google+ pagina hebben in de kijker. Bovendien worden de 
bedrijven mooi aangeduid op een kaart.  
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Daarnaast als je met de muis over de pijltjes gaat (rechts naast een adres), zie je meteen 
meer informatie over die specifieke zaak.  
 

 
 
Redenen genoeg om jouw Google+ pagina vandaag nog aan te maken.  
Bovendien hoef je geen expert te zijn om een Google+ Pagina voor jouw zaak te maken.  
Met deze handleiding kan je in een handomdraai jouw Google+ pagina online hebben. 
 

Toch problemen of vragen? Aarzel zeker niet om mij te contacteren:  
Stijn@MeerUitJeZaak.be of 0496 43 99 82.   

 
LET OP: Google past regelmatig zijn schermen aan waardoor de gebruikte afbeeldingen 
kunnen verschillen van de werkelijkheid. 
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Inloggen met een Google Account  
 
Zorg er eerst voor dat je ingelogd bent met een Google Account. Als je al Google’s Gmail 
gebruikt, kan je die login gegevens gewoon gebruiken.  
Nog geen Google Account? Geen nood, maar er via deze url één aan:  
https://accounts.google.com/SignUp?hl=nl 
Ga vervolgens naar http://www.google.com/intl/nl/+/business/ en kies voor “Uw bedrijf op 
Google” (rechts bovenaan):  
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Jouw zaak opzoeken 

Daarna, dien je jouw bedrijfsnaam in geven, samen met het adres. Klik daarna op het 
vergrootglas:  
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Google zal enkele voorstellen doen van ondernemingen die hij al kent.  
 
Nu zijn er twee mogelijkheden:  

1. Jouw bedrijf staat er al tussen 
2. Jouw bedrijf staat er nog niet tussen  

De stappen voor beide opties zijn gelijkaardig.  
Voor optie 1 kan de verificatie onmiddellijk gebeuren.  
Voor optie 2 zal Google jou een verificatiecode via post opsturen.  
 
Ter info: Google bouwt een verificatie proces in om te voorkomen dat eenieder Google 
pagina’s kan gaan maken voor ondernemingen die niet van hem/haar zijn.  
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Optie 1: Bedrijf is al gekend door Google  

Indien jouw bedrijf tussen de lijst staan, kan je deze gewoon aanklikken:  
 

 

Vink aan dat je bevoegd bent om deze Google+ pagina te beheren en klik “Doorgaan”.  
Google maakt jouw Google+ pagina aan:  
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Je kan nu kiezen om de verificatie onmiddellijk uit te voeren door te  kiezen voor “Bel me 
nu”. Via een geautomatiseerd systeem zal je een verificatie code te horen krijgen.  
Voer deze in om het verificatieproces te voltooien:  
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Ga door naar “Google+ Pagina inrichten”.  

Opmerking: je kan ook kiezen om de verificatie code te laten opsturen met per post (zie ook 
optie 2). Het kan tot 2 weken duren alvorens de code wordt opgestuurd, vandaar is 
aanbevolen om te kiezen voor telefoonverificatie.  
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Optie 2: Bedrijf is nog niet gekend door Google  

Staat jouw bedrijf er niet tussen, kies dan voor “Deze komen allemaal niet overeen” en vul 
de gevraagde gegevens in en klik tot slot op verzenden:  
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Vink aan om je akkoord te verklaren me de Algemene voorwaarden:  
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Google zal je voorstellen om via post een verificatie code op te sturen:  
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Klik op “Stuur me mijn code per post”: 

 

Optioneel kan je nog een contact persoon voor jouw bedrijf vermelden, klik daarna op 

briefkaart verzenden. 

Vervolgens krijg je volgende melding: 

 

Klik op “Doorgaan”. 
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Je hoeft niet te wachten op deze verificatie code om jouw pagina al in te richten. Klik op 
“Rondleiding overslaan” en ga over naar de sectie “Google+ Pagina inrichten”.  
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Verificatiebriefkaart toegekomen? 

Zodra je een verificatie code hebt ontvangen, volg je volgende stappen: 

 Ga naar https://plus.google.com/ (en login)  

 Kies jouw Google+ pagina (klik eerst op het icoontje rechts bovenaan)  
 

Scroll naar beneden tot je het volgende ziet: 

 

Klik op “Pincode opgeven” en vul de pincode in die op de briefkaart staat  
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Voila, nu is jouw Google+ pagina geverifieerd. 
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Google+ Pagina inrichten  

Ga naar https://plus.google.com en log in met jouw Google Account (als dat nog niet het 
geval is): 
 

 

Kies jouw Google+ pagina door eerst te klikken op het icoontje uiterst rechts en dan op de 
gewenste Google+ pagina:  
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Vervolgens krijg je dit: 

 

 

Profielfoto en omslagfoto wijzigen  

Ga naar de aangeduide locatie tot “Omslagfoto wijzigen” verschijnt en klik daar dan op 
“Omslagfoto wijzigen”:  
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Google laat je toe om bestaande foto’s te gebruiken (via Gallerij) of via “Uploaden” kan je 
zelf andere foto’s uploaden.  
 

 
 
Nadat je een omslagfoto hebt ingesteld, klik je op het fototoestel icoontje om een 
profielfoto in te stellen:  
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Nu kan je weer een foto uploaden:  
 

 
 
De Google+ pagina ziet er nu als volgt uit:  
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Bedrijfsgegevens instellen  

Scroll naar beneden tot de sectie ‘Je bedrijfsdashboard’ : 
 

 
 
Scroll een beetje naar beneden en kies “Bedrijfsgegevens bewerken” : 
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Door telkens op het potloodje te klikken kan je de verschillende gegevens van jouw bedrijf 
aanpassen: 
 

 
  
Zo kan je via “Introductie” kan je een beschrijving toevoegen: 
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Klik op “Opslaan”. 
  
Je kan nu op dezelfde manier ook volgende gegevens: openingstijden, … gaan bewerken. 
Als je klaar bent, kies je “Klaar met bewerken” (onderaan de pagina).  
 
 

PRO TIP 
Vergeet ook niet om via “Foto's op Maps en Google Zoeken” passende en sprekende foto’s 
van jouw bedrijf toe te voegen.  
Dit zal door Google gebruikt worden o.a. binnen Google Maps. 
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Nu rest je nog jouw Contactgegevens toe te voegen: 
 

 
 
Dan krijg je: 
 

 
 
Opmerking: Je kan later steeds terugkeren naar het Dashboard (Klikken op icoontje rechts 
bovenaan, Google+ pagina selecteren, naar beneden scrollen en “Je Dashboard bekijken” 
selecteren en tot slot Bedrijfsgegevens bewerken) . 
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Ziezo, de Google+ Pagina voor jouw 
onderneming is gemaakt. Weldra verschijnt 
de Google+ pagina van jouw onderneming 
mooi tussen de Google resultaten en wordt 
deze getoond op Google Maps.  
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BONUS TIP: recensies  

Als mensen zien dat er al een recensies geassocieerd zijn aan jouw Google+ pagina geeft dit 
vertrouwen.  
Vraag enkele (goede) klanten om een recensie achter te laten via jouw Google+ pagina 
(klikken op Google-recensies en dan ‘Een Review Schrijven’). 
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