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"Opportunities
don't happen.

You create
them."
-Chris Grosser



Voice Search, iets wat een nog belangrijker onderdeel gaat zijn van onze

dagelijks leven. We zien het al op onze smartwatches, smartphones,

smartspeakers en ga zo maar door.

Inmiddels is de techniek al zo ver gevorderd dat het vrijwel geen fouten meer

maakt en ook nog de zoekintentie begrijpt.

Echt wonderbaarlijk!

Ik heb een vraag voor je: Wat doe jij met je SmartPhone?

Berichtje versturen? Gesproken bericht versturen? Video bericht versturen?

Iets kopen op bol of amazon? Wellicht als navigatietool als je in de auto zit of

door de stad loopt?

Dit betekent dat jij je smartphone voor hele simpele taken gebruikt, maar ook

complexe taken. 

Idem dito als jij je smartphone gebruikt om iets online te vinden, om antwoord te

krijgen op je zoekvraag. 

Een simpele manier om je smartphone te gebruiken is om bijv. de vertrektijden

op te zoeken van de volgende trein?

Het is al complexer als jij de vertrektijden opzoekt, een ticket boekt en betaalt

via een App  of Apple Pay. Vervolgens Google Maps gebruikt om naar het station

te lopen. 

Al veel meer complexe stappen!
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Dit betekent ook dat jouw smartphone heel gemakkelijk in gebruik moet zijn, het

moet  intuïtief zijn. 

Simpelweg omdat je te kampen hebt met een kleiner scherm dan je desktop,

intypen is lastiger en je bent mogelijk ook nog onderweg. 

Je wilt nog sneller resultaat en je bent nog veel ongeduldiger op een

smartphone dan als jij op jouw laptop / desktop wat aan het zoeken bent. 

Het verlengde van dit is Voice Search - waarbij de zoekcommando van de

gebruiker direct vertaalt moet worden naar relevante zoekresultaten.

Vandaar dat je op mobiel ook speciale blokken ziet als je met Google zoekt. Het

moet eenvoudiger zijn dan desktop, want je hebt minder ruimte. 

Hierbij geeft Google steeds vaker direct antwoord op de zoekvraag, in Google

zelf dus.

Locatie is ook erg belangrijk als je kijkt naar de mobiele zoekresultaten. 

Als jij in Amsterdam loopt en je zoekt of zegt de volgende term: “Gezonde

salade” - mogelijk krijg je nu de keten SLA te zien die overheerlijke en gezonde

salades verkoopt. 

Maar als jij het thuis zou zoeken, krijg je mogelijk een blog te zien met de Top 23

meest gezonde salade recepten.

Zoekintentie is wederom essentieel in deze context. Want bij het inspreken van

een zoekopdracht is de intentie dat je iets NU wilt bereiken of iets specifieks

zoekt en dus snel resultaat wilt. 

In de zoekresultaten van Google terwijl ik deze video aan het opnemen ben zie

je dus ook blokken, om het nog makkelijker te maken voor mobiel. 

Hierbij gaat het zelfs zo ver dat je zelfs applicatie installatie links aantreft in de

zoekresultaten, als je daar op klikt ga je naar de Apple Store of Play Store van

Google. 

Waarom? De zoekintentie, het moet zo makkelijk mogelijk zijn, snelste weg

bewandelen!



In de basis heb je dan ook de volgende zoekopdrachten:

1. KNOW - je wilt iets weten, het weerbericht in Amsterdam aankomende week. 

2. DO - je wilt iets doen, een groene smoothie tent vinden of een treinkaartje

kopen. 

Een aanvulling hierop is bijv. een website zoekopdracht, bijv nu.nl of bol.com

zoeken en andere variaties.

Wij focussen ons op de KNOW en DO zoekopdrachten.

KNOW = kennisbank gerelateerd (EAT LATEN ZIEN)

DO = koopgericht. (YMYL OPDRACHTEN)

De zoekintentie is daarom zo belangrijk, want je wilt op beide goed scoren. De

bezoeker is mogelijk nog in informatie-mode en zoekt iets over zijn of haar

probleem. 

In DO-mode zijn ze klaar om actie te ondernemen, te kopen. 

Beide zoekers willen we op onze website hebben. 

En op mobiel moeten we rekening houden dat de gebruiker veel ongeduldiger is

en dat je echt een snelle website moet hebben.

Maar ook dat je design super simpel is, dit gaat verder dan alleen maar je

website ‘’laten schalen’’ naar desbetreffende schermresolutie. 

DE MC, DUS MAIN CONTENT MOET DIRECT ZICHTBAAR ZIJN. DUS NIET IN DE WEG

STAAN DOOR DE SC CONTENT. 

De headline moet direct zichtbaar zijn zodat ze uberhaupt verder lezen en niet je

site wegklikken. 

En met de komst van de Mobile First Index - dus dat Google sites apart

beoordeeld op basis van de mobiele ervaring, geeft maar weer eens aan hoe

belangrijk dit element is. 

http://nu.nl/
http://bol.com/


Je kunt met een handige tool zo testen hoe goed jouw website op mobiel is.

Google maar eens “Mobile-Friendly Test Google” en je krijgt een tool te zien om

jouw site te beoordelen. 

Maar ik wil dat je verder kijkt dan alleen ‘’tools’’. Ga naar jouw website op een

smartphone en wees kritisch, vraag anders een jongere generatie wat ze er van

vinden? 

Weliswaar kun je een goede score krijgen dat het allemaal mobiel responsive is,

maar is de gebruikerservaring wel goed? En heb je stil gestaan bij nieuwe

conversiemethoden om de bezoeker alsnog actie te laten ondernemen?

Helemaal deze ongeduldige bezoeker!

Dit kan betekenen dat het bestelproces van je shop mogelijk op mobiel anders

moet, nog simpeler! Niet teveel opties geven. Mijn aanpak is om vooral dingen

weg te laten dan toe te voegen op de mobiele variant. 

Okay, oefening. Check jouw site op mobiel met de Mobile-Friendly Test Google

tool en ga ook naar de verschillende pagina’s met een eigen apparaat. Wees

kritisch! Zijn er elementen die niet goed werken of te groot zijn? Zorg dat je de

conversiebril op hebt. 

Mocht je dat zelf niet goed kunnen aanpassen, post dan een job op upwork.com

om een developer te vinden om dit voor je te fixen. De verdiepingsmodule “Niet

HOE, maar WIE bij techniek” laat ik het zien HOE JE IN 5 MINUTEN EEN KILLER JOB

KUNT POSTEN! 

http://upwork.com/

