Handleiding Google Mijn Bedrijf / My Business – CMU
Google mijn bedrijf zorgt voor de vindbaarheid van uw organisatie. Dit betreft:
1. De “gratis” vindbaarheid in de google browser, (Zie afbeelding 1)
2. De fysieke vindbaarheid via google maps en de navigatie naar uw Locatie (zie afbeelding 2)

Afbeelding 1: Vindbaarheid via de browser

Afbeelding 2: Navigatie via Google

Uw organisatie wordt weergegeven wanneer mensen op Google Zoeken en Google Maps naar uw
bedrijf of vergelijkbare bedrijven zoeken. Met Google Mijn Bedrijf kunt u gratis en eenvoudig uw
vermelding maken en updaten, en uw bedrijf van de beste kant laten zien om nieuwe klanten te
trekken en klanten beter te informeren. Wist u bijvoorbeeld dat de standaard google street view foto
door u vervangen kan worden door uw eigen foto’s?
Op deze manier maakt u uw bedrijf beter zichtbaar en vindbaar voor klanten.
Waarom My business
Er zijn veel argument voor en tegen het gebruik van google. Feit is dat een overgroot deel van de
(zakelijke) toeristen die Utrecht bezoeken uw bestemming heeft gezocht en daar naar toe navigeert
met google. Om heel Utrecht zowel in de Browser als in Maps (navigatie) up to date te houden is het
van belang dat zo veel mogelijk publiekstrekkers hun locatie up to date bijhouden in google EN
regelmatig controleren. Heeft al eens onderzocht hoe uw locatie (volgens google) bereikbaar of
onbereikbaar is met verschillende vervoerwijzen op verschillende tijden?
Hoe werkt het? My business in 15 minuten,
Hieronder is in het kort uitgelegd hoe u uw organisatie kunt aanmelden. U kunt dit eenvoudig zelf
doen en er is meer dan voldoende informatie online beschikbaar om u hierbij te helpen. Zorg voordat
u begint dat u een aantal goede foto’s bij de hand heeft die uw op internet wilt laten zien. De rest
van de gevraagde informatie heeft u als ondernemer of loactiebeheerder waarschijnlijk wel paraat.
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Ga naar https://www.google.nl/intl/nl/business/
Klik op ‘nu starten’
Log in met uw gmail account, heeft u nog geen gmail dan kan u deze aanmaken.
Volg de instructies en vul al uw bedrijfsinformatie in
Google geeft een aantal opties voor bedrijven die bekend zijn bij hen, staat uw bedrijf hier
niet tussen kies dan voor ‘geen van deze’

Volg de verdere stappen…
6. Om te contoleren of u wel eigenaar bent van het bedrijf stuurt Google een kaart met een
verificatiecode naar het door u opgegeven vestigingsadres, deze krijgt u ongeveer na 11
dagen. Hebt u deze kaart binnen gekregen is het verstandig de code zo snel mogelijk in te
voeren, uw vermelding wordt vanaf dat moment weergegeven in de resultaten.
7. Hebt u alles ingevuld dan komt u op het Google Mijn Bedrijf dashboard. Links in het menu
zijn informatie en foto’s het belangrijkste. Bij informatie kunt u bedrijfsnaam, categorie,
adres, openingstijden, telefoon nummer en overige bedrijfsinformatie aanpassen en
invoeren. Vul zoveel mogelijk in, dit maakt u beter zichtbaar en aantrekkelijker voor klanten.
8. Bij foto’s kunt u foto’s toevoegen van uw product off bedrijf die de klant veel meer zullen
aanspreken dan de standaard “google streetmap”.

Wetende dat er in Utrecht flink aan de weg wordt getimmerd houdt ook in dat google vaak wat
achterloopt met de informatie. Om dit up tot date te houden is het van belang dat google wordt
geïnformeerd door (zo veel mogelijk) ondernemers en gebruikers. Goed op weg en de gemeente
Utrecht hebben hier weinig tot geen invloed op.

Voorbeelden

