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Introductie 

‘Voice search’ 

Deze term begint stilaan evenveel op te duiken als ‘fake news’ en ‘Levis’. Nu Google Voice Assistant 

ook in ons land uitgerold is (Google Assistent heet het hier) zetten we weer een stap in de richting 

van een op voice gerichte marketingwereld.  

Het aantal toepassingen is wel nog beperkt. Je kan bijvoorbeeld via de NMBS te weten komen hoe 

laat je een trein moet nemen om op tijd op je werk te geraken of het KMI raadplegen bij je 

vestimentaire keuzes. Het is nog niet veel, maar – zoals voorspeld – neemt het belang van voice 

search in België (en dus ook voor jou) toe. 

Voice search – zoekopdrachten met de stem via smartphones, smart speakers en home assistants 

zoals Google Home – is in de Verenigde Staten al huge en zal dat hier vroeg of laat ook worden. 

De impact van voice op je contentstrategie 

Waarom dit belangrijk voor je is? Omdat dit binnen onbepaalde tijd je (SEO-)contentstrategie 

overhoop zal gooien en je weer opnieuw kan beginnen. Tenminste, als je af en toe nog eens in de 

zoekresultaten wil opduiken. 

In deze whitepaper krijg je een overzicht van de huidige stand van zaken rond voice search en - 

vooral - hoe het in België zit. 

Hou onze website en je brievenbus in de gaten, want we (ik eigenlijk hoor) zullen deze whitepaper op 

regelmatige basis updaten, naargelang de evoluties. 

 

 

Pieter Moons 

SEO-expert en copywriter 

pieter.moons@intracto.com 
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Wat is voice search? 

Voice search is zoekmachines bedienen met je stem. Denk aan Siri of Google Assistant op je 

smartphone, Amazon Alexa, smart speakers als Google Home of Apple’s HomePod enzovoort.  

Van alle zoekopdrachten wereldwijd gebeurt al 10% via voice search. In de VS zijn er al 1 miljard 

gesproken zoekopdrachten per jaar. 20% van de zoekopdrachten via Google’s mobiele app gebeurt er 

via voice. Om maar aan te tonen: ‘t is voor echt. 

Standaard vs voice search 

Om je alvast een idee te geven van grote verschillen tussen gewone en voice search hebben we in de 

tabel hieronder al enkele voorbeelden opgelijst. Zowel de zoekopdracht als de zoekresultaten volgen 

in beide gevallen een ander principe. Dat betekent concreet dat je vanaf nu eigenlijk moet 

optimaliseren voor beide manieren van search. 

Search intent: wat mensen eigenlijk bedoelen 

Gelukkig wordt Google al jaren slimmer en is er ondertussen iets dat Google RankBrain heet. Dit AI-

algoritme is erg goed in het ontleden van de search intent – wat mensen écht bedoelen wanneer ze 

iets zoeken – en is gevoelig aan kwaliteit.  

Dat maakt dat specifieke vragen steeds betere antwoorden krijgen. Ideaal dus voor voice search. Net 

daarom zie je nu al zulke straffe cijfers in de Verenigde Staten. En zien we die binnenkort wellicht ook 

bij ons. 

 

 Standaard Voice 

zoekopdracht 

Enkele woorden/shorttail-

zoekwoorden 

(Elvis overleden) 

Volledige zin/longtail-zoekwoorden  

(Hoe oud was Elvis Presley toen hij 

stierf?) 

zoekresultaten 
Keuze uit pagina’s vol 

antwoorden 

1 mogelijk antwoord (enkele 

uitzonderingen zoals Waze) 

search intent Onduidelijke bedoeling Duidelijke bedoeling 
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Voice assistants 

Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa, Microsoft Cortana ... De kans is groot dat je al van 

minstens een van deze namen gehoord hebt. Anders zou deze whitepaper je wellicht niet 

interesseren. Of, hoewel de Google Assistent in België voorlopig nog niet beschikbaar is op Google 

Home, heb je er misschien toch wat over horen waaien in de vele nieuwsberichten.  

Alle grote spelers zijn vertegenwoordigd door een voice assistant. Wat dus betekent dat je via alle 

bekende toestellen zoekopdrachten met je stem kunt uitvoeren.  

In de Verenigde Staten is voice search al heel groot. Dat tonen onder meer deze statistieken aan: 

 

• Meer dan 1 miljard zoekopdrachten per jaar (Alpine.AI) 

• 20% van de zoekopdrachten op de mobiele Google app zijn voice searches (Search Engine 

Land, 2016) 

• 40% van de volwassen Amerikanen gebruikt voice search 1x per dag (Location World) 

• 60% van voice-searchgebruikers doen dit nog maar sinds het laatste jaar (Mindmeld) 

• 56% van online voedingshoppers gebruikt een smart assistant/speaker om te bestellen of is 

dat van plan (Global Web Index) 

 

En die percentages stijgen jaar na jaar sterker. Reden genoeg dus om je op z’n minst voor te bereiden 

op wat kan komen. We gaan nog niet te diep in op de verschillende devices, maar staan wel graag 

even stil bij de bovenste laag. Want die toont perfect aan waarom locatie zo belangrijk is. 
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Non-smart speakers 

De kans is groot dat je zelf al eens iets hebt opgezocht via Siri of dat je ‘OK Google’ zei omdat je niet 

meer wist hoe oud Elvis Presley was toen hij stierf.  

Dan heb je dat wellicht gedaan via een van deze non-smart speakers die je toelaten met je stem te 

zoeken: 

• Smartphones met Siri, Alexa, Cortana, ... 

• Desktop 

• TV 

• Smart watch 

• ... 

Locatie is belangrijk 

Misschien heb je dan al gemerkt dat je heel andere resultaten krijgt naargelang waar je je bevindt. 

Een voorbeeld om te tonen hoe voice assistants je zoekopdracht altijd koppelen aan je locatie: 

gebruik je bijvoorbeeld Android Auto - de voice assistant voor je smartphone in de auto - en zeg je 

‘waar is de dichtstbijzijnde supermarkt?’, dan stuurt je assistant de vraag onmiddellijk door naar 

GPS-tool Waze.  

Daar krijg je dan een lijstje met supermarkten in de buurt om uit te kiezen. Inderdaad, het is dus 

belangrijk om je bedrijf te registreren bij tools als Waze. 

 

Hoe weirem weurret vandaag? 

Leuke vaststelling: Hoe warrem worret vandaag is nog niet te plat voor Google om te begrijpen wat 

we bedoelen. De variant Hoe weirem weurret vandaag? moesten we toch ook proberen.  

En jawel hoor, we kregen meteen dezelfde resultaten. Dat stelt ons toch al iets meer gerust met het 

oog op de vele accenten en dialecten.  

De early adopters zullen van nature uit hun uitspraak borstelen, maar om de grote massa te bereiken 

kan dit nog een interessant punt worden. Welkom in België, Google Assistent. 
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Smart speakers 

Smart speakers of home assistants zijn handige, slimme apparaten die je helpen in het huishouden 

en die je volledig met je stem controleert. 

Speel je favoriete muziek af via Spotify, voeg wat toe aan je boodschappenlijstje of - en daar komt 

voice search bij kijken - vraag wanneer je droomt van een warm strand je speaker naar de prijzen van 

vliegtickets naar Rio de Janeiro. 

Resultaten op basis van je thuisadres  

We deden zelf wat tests met de Google Home. Opvallend bij zoekopdrachten is dat hij de locatie 

gebruikt van je thuisadres (dat je ingeeft bij de installatie van je device). Niet onlogisch, zou je 

denken, aangezien het toestel Google Home heet en niet Google Café De Sportduif.  

Vraag je naar de weersvoorspellingen voor de aanstaande avond, dan krijg je die voor de plaats van 

je thuisadres. Waarom is dat belangrijk? Omdat je met je Google Home dus al heel wat minder bent 

als je hem graag overal meeneemt. Tenzij je voortdurend je thuisadres aanpast, maar welk voordeel 

heb je dan nog ten opzichte van de klassieke zoekopdracht? 

Naargelang de zoekopdracht moet je dus heel wat specifieker zijn. En dat het nog niet helemaal op 

punt staat is ook een publiek geheim.  

Zo kregen we, wanneer we vroegen waar we een Google Home konden aanschaffen, een adres van 

een Walmart in de States. Sinds de Google Assistent ook in België beschikbaar is en je in het 

Nederlands of Vlaams zoekt, krijg je wel lokale resultaten van winkels die de Google Home verkopen. 

Stel je de vraag in het Engels, dan stuurt je assistent je nog steeds naar Walmart en andere 

Amerikaanse pagina’s.  
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Hoe kan ik mij nu al voorbereiden? 

Het voornaamste om je voor te bereiden op de voice shift is een mentaliteitswijziging. Hou bij eender 

wat je doet de puntjes op deze en de volgende bladzijde in het achterhoofd. 

Registreer je locatie  

• Verwerk je locatie in je structured data en in je metatags 

• Registreer je bedrijf op Waze 

• En doe hetzelfde op Google My Business (sowieso al goed voor je rankings) 

Structured data wordt trouwens erg interessant om op te volgen, aangezien tests nu al aantonen dat 

je zoekmachines kan doen triggeren om informatie uit de broncode van je website te halen, zonder 

dat die zichtbaar is op de desbetreffende pagina.  

To be continued! 

Bouw domain authority op 

Je zult sneller kooktips volgen van Jeroen Meus dan van de postbode. Domain authority werkt op 

een gelijkaardige manier.  

Vindt Google signalen dat je weet waarover je praat, dat je een autoriteit bent in je vakgebied, dan zal 

zich dat weerspiegelen in je positie in de zoekresultaten.  

Je domain authority versterken doe je met: 

• Link building à links van sterke domeinen + relevante interne links 

• Regelmatige updates à recente content scoort beter (logisch, want grotere kans dat die up-

to-date is) 

• Goede sitestructuur (die geef je mee in je sitemap) à toont relevantie van je site met 

betrekking tot de zoekopdracht 
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Youtility: help mensen  

De belangrijkste boodschap in SEO-copywriting is ook van tel als je gevonden wil worden met 

gesproken zoekopdrachten: hélp mensen.  

Overlaad ze niet met dingen waar ze geen boodschap aan hebben. Oefen jezelf om altijd te denken: 

“Hoe help ik mijn potentieel doelpubliek en hoe giet ik dat in straight-forward content?” 

• Maak een uitgebreide, duidelijke FAQ 

vb. Hoe bereken je epc-waarde, wat is een duurzaam huis, hoe oud is Willy Sommers (66) 

• Speel in op featured snippets 

Die gebruiken Siri en haar vrienden om beknopte antwoorden te geven. 

• Maak werk van je SEO 

Je zult immers mensen veel meer via organisch zoekverkeer bereiken. 

Featured snippets zijn belangrijk voor SEO in het algemeen. Als de zoekmachine het antwoord op je 

vraag gevonden denkt te hebben op een of andere website, zal het dat antwoord uitlichten in een 

kadertje bovenaan de zoekresultaten, de snippet. 

Zo hoef je niet meer de moeite te doen om door te klikken naar de zoekresultaten om zelf het 

antwoord te zoeken. Alle content die niets te maken heeft met het antwoord op je vraag, wordt 

gestript. 

Dat Willy Sommers eigenlijk Willy De Gieter heet, heeft bijvoorbeeld niets te maken met zijn leeftijd. 
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Voice search & SEO: optimaliseer je content 

Nu voice search z'n intrede deed in ons landje, hou je maar beter rekening met enkele zaken. Search 

intent - of zoekintentie - is essentieel bij voice search. Waar is men naar op zoek? Hoe beter voice 

assistants search intent kunnen identificeren, hoe meer men voice search zal gebruiken en hoe 

relevanter het voor jou zal worden. 

Onthou deze vuistregel: 

Wat zou je antwoorden als mensen hun vraag aan jou persoonlijk zouden stellen? 

Weet hoe je doelgroep spreekt 

Tot nu toe ging SEO - en dan vooral het stukje keywords - over hoe mensen denken en schrijven. 

Eens je niet meer buiten voice search kan, moet je niet meer enkel mikken op hoe mensen denken, 

maar vooral op hoe ze spreken.  

Vragen beginnen dikwijls met wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe?  

Geef meteen concrete antwoorden 

Je zult veel concreter moeten antwoorden. Typisch aan voice searches is dat de mensen die ze 

uitvoeren op zoek zijn naar heel specifieke, tastbare informatie. Iemand die zegt "Hoe laat vertrekt de 

eerstvolgende trein naar Antwerpen Centraal" is niet geïnteresseerd in het jaartal waarin de tweede 

stationschef zijn fluitje aan de haak hing. Die wil gewoon een tijdstip van de eerstvolgende trein naar 

Antwerpen Centraal. 

Optimaliseer voor snippets! En nog eens snippets.  

Op de vorige pagina zag je al wat featured snippets zijn. Die sluiten naadloos aan bij voice search, 

omdat je daar een concreet en bondig antwoord verwacht.  

Featured snippets kapen nu al de koppositie in de zoekresultaten weg. Aangezien je op dit moment 

maar 1 zoekresultaat krijgt bij een zoekopdracht met je stem, zijn deze snippets belangrijker dan ooit. 

Van keywords naar keyphrases 

Dat maakt het een pak moeilijker om met keywords te werken, maar langs de andere kant bereik je 

wel mensen die je content (en dus producten of diensten) veel relevanter zullen vinden. Kwantiteit 



De impact van voice search op SEO  

  11 

maakt dus steeds meer plaats voor kwaliteit. En je zult zien dat keywords op lange termijn vooral 

keyphrases worden. Echte zinnen dus. Schrijf dus heel menselijk (als je dat al niet deed). 

Zet je Google My Business & Waze op 

Google My Business is al lang een nuttig platform voor mensen die contactinformatie over je zaak 

zoeken. Je kreeg dan als resultaat meteen een handige Google Map, openingsuren, de url naar je 

website en contactinformatie. En vooral: als Google-dienst gaf het je een stevige boost in de 

zoekresultaten. 

Aangezien voice search-opdrachten heel dikwijls locatiegebonden zijn, is deze ultieme tool om 

zoekmachines alle handige informatie over je zaak te geven nog veel belangrijker dan voordien. 

Registreer je zaak ook op Waze, want dat wordt heel interessant voor fysieke bezoeken. Als je weet 

dat er ook zoiets als Waze Advertising bestaat, dan begrijp je dat er hier heel wat mogelijkheden 

liggen.  

Met de optie ‘promoted search’ kom je bij zoekopdrachten van potentiële klanten bovenaan te staan. 

Een niet te onderschatten voordeel op deze nog relatief onontgonnen markt. 

Werk aan je reputatie 

Vraag je een smart speaker of assistant waar je lekkere sushi kan eten (geef mijn portie maar aan de 

hond), dan doet je zoekrobot een beroep op reviews. Zet dus stevig in op reviews, want dat is een 

voor zoekrobots makkelijk te lezen indicatie van kwaliteit.  

Productbeschrijvingen & alt tags 

Voed de zoekmachines met zoveel mogelijk informatie over je producten en diensten. Voorzie dus 

voor alle producten gedetailleerde beschrijvingen, metatags en alt tags voor afbeeldingen.  
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Moet Google concurrentie dulden? 

Wat ons ook wel naar het puntje van onze stoel duwt, is de mogelijke invloed van voice search op het 

zoekmachinelandschap in het algemeen. Wat met Bing? En welke invloed zou een hertekend 

landschap hebben op SEO? 

Op dit moment is Google nog steeds president van zoekland. In België beschikt Google over 95,71% 

van het marktaandeel, tegenover 2,91% voor Bing. Maar met de opkomst van voice search kijken we 

met argusogen naar die laatste. 

 

Want niet alleen Microsoft Cortana gebruikt het eigen Bing. Ook Apples Siri doet hier een beroep op 

voor haar zoekresultaten. We moeten je niet vertellen dat de producten van Apple goed in de globale, 

maar ook in de Belgische markt liggen. 

Stel dat voice search de boel helemaal overneemt, dan betekent dit misschien wel een nieuwe kans 

voor Bing om wat goed te maken op het overweldigende marktaandeel van Google. 

En dan wordt het ook belangrijk om te kijken hoe Bing omgaat met (gesproken) zoekresultaten.  
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Meer weten? 

We houden de evolutie op vlak van SEO en voice search nauwlettend in de gaten. Op basis daarvan 

zullen we deze whitepaper regelmatig updaten en aanvullen met nieuwe inzichten. 

Heb je graag persoonlijk advies? Laat me dan gerust iets weten via pieter.moons@intracto.com en ik 

bekijk graag samen met jou welke mogelijkheden er voor jouw business zijn op vlak van SEO en voice 

search. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieter Moons 

SEO-expert en copywriter 

pieter.moons@intracto.com 


