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Datum en locatie Vrijdag 23 maart 2023 
 
Online-bijeenkomst  
13.30 – 14.30 uur 
 

Doelgroep Vertalers (al dan niet lid van de VZV) 

Leerdoel Webinar over webdesign. Bart Roelands deelt met de 
deelnemers zijn kennis over het bouwen van websites 
en geeft nuttige tips die zij kunnen toepassen op hun 
eigen website. 
 

Competentie(s)  vertaalcompetentie 
 tolkcompetentie 
 linguïstische en tekstuele competentie 
   culturele competentie 
 zoekstrategieën en onderzoekscompetentie 
 technische competentie 
X zakelijke en ondernemingsgerichte competentie 

Beschrijving van de globale 
inhoud 

Abstract: 
 
Om goed vindbaar te zijn op Google, moet je weten 
waar Google op let. Google evalueert de inhoud van 
websites aan de hand van EEAT: 
Experience: ervaring van de schrijver van de website met 
het onderwerp;  
Expertise: deskundigheid op het gebied waarover hij 
schrijft; 
Authority: zijn autoriteit op dat gebied; 
Trust: vertrouwen bezoekers hem en zijn website. 
  
Belangrijk voor je website zijn: 
- reviews van klanten 
- duidelijke teksten (informatief, afgestemd op je 
klanten, logisch ingedeeld) en knoppen voor navigatie 
(let ook op weergave op telefoon) 
- duidelijkheid over wat je aanbiedt (wat is je dienst, 
voor wie, hoe kan men je bereiken?) 
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Tips voor een gebruiksvriendelijke en snelle website: 
- duidelijke ‘call to action’, twijfel wegnemen, 
overzichtelijke pagina met witruimte; 
-duidelijk aangeven waar het om gaat, omschrijving 
bedrijf, referenties, duidelijk menu, alles ‘above the 
fold’; 
- krachtige woorden gebruiken in titels en teksten 
(waardevol, gegarandeerd, pionier); 
- pakkende titel, call to action die klant aanzet om iets te 
doen, voordelen duidelijk maken; 
- snel laden (snelheid kun je testen met GTmetrix, laden 
gaat sneller met caching plug-ins), dus goede hosting 
provider, afbeeldingen optimaliseren (met 
fotobewerking of ‘smush’ plug-in). 
 
Trends op het gebied van SEO in 2023: 
Manier waarop zoekresultaten worden getoond in 
Google verandert: geen lijsten met websites meer, maar 
zoekresultatenpagina’s waarop de meest relevante info 
is gemarkeerd (SERPs) en veel visuele resultaten. 
 
Wil je op deze trend inspelen, dan kun je:  
- een FAQ-pagina toevoegen aan je website (Wat is een 
beëdigde vertaling? Wat zijn de nadelen van een 
machinevertaling?); 
- je teksten goed structureren door het gebruik van 
‘tags’ voor kopjes en metabeschrijving voor een pagina. 
Hulpmiddel daarbij is bijv. Yoast SEO; 
- je onderscheiden door eigen originele en creatieve 
content te schrijven in plaats van content door AI 
(ChatGPT) te laten schrijven.  
Schrijf voor mensen, niet voor zoekresultaten (dat 
waardeert Google) en maak het visueel. 
 

Lesmateriaal PowerPointpresentatie die achteraf ter beschikking 
wordt gesteld van de deelnemers. 

Aantal contacturen (online) 1 

Aantal uren studiebelasting 1 

Totaal aantal PE-punten 1 

Informatie over deskundige 
(incl. curriculum vitae) 

Bart Roelands is al 12 jaar werkzaam als webdesigner 
(BeeWebdesign, https://www.beewebdesign.nl/) en is 
tevens freelance vertaler Engels-Nederlands 
(BeeCommunication). Deze combinatie zorgt voor 
afwisseling in zijn werk.  Er zijn ook regelmatig 
raakvlakken op het gebied van internet, SEO en meer. In 

https://www.beewebdesign.nl/
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het kader van zijn werk als websitebouwer heeft Bart 
o.a. al meerdere websites voor vertalers gemaakt. 
Voor meer informatie: 
https://www.linkedin.com/in/bartroelands/ 
 

Wijze waarop 
scholingsactiviteit wordt 
geëvalueerd 

Door middel van evaluatieformulieren, ingevuld terug te 
sturen naar de activiteitencommissie van de VZV. 

Verdere informatie www.vzv.info 
 

 

https://www.linkedin.com/in/bartroelands/
http://www.vzv.info/

