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2BFOUND 

In deze handleiding leggen we uit hoe je een beheerder toevoegt aan je Google Mijn 
Bedrijf. Zo zorg je er voor dat wij of iemand anders je kunnen ondersteunen bij het 
optimaliseren van je Google Mijn Bedrijf.  
 
Google Mijn Bedrijf 
Google geeft eigenaren van websites de mogelijkheid om gratis hun website extra onder de 
aandacht te brengen door middel van een Google Mijn Bedrijf vermelding. Door deze vermelding 
aan te maken kunnen (potentiële) klanten eenvoudig en snel jouw website, adresgegevens, 
openingstijden enzovoorts vinden. Daarnaast zorg je voor een extra link naar je website en dit 
komt je SEO optimalisatie ten goede!  
 
Onderstaand een impressie van een Google Mijn Bedrijf vermelding (rechter gedeelte): 

 
  

https://2bfound.nl/dienst/zoekmachine-optimalisatie/
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Note: Om deze handleiding te volgen heb je al een bedrijfsvermelding en kan je inloggen op Google Mijn 
Bedrijf. Zorg er tevens voor dat jij de primaire eigenaar bent, anders kan je geen beheerders toevoegen.  
 
Stap 1. Log in bij Google Mijn Bedrijf 
Rechtsboven vind je de knop ‘Sign in’. Klik hier op en zorg ervoor dat het juiste Google-account is 
ingelogd. Vervolgens kom je in het onderstaande scherm en klik je het juiste profiel aan.  
 

 
 
Stap 2. Klik op ‘Gebruikers’ 
In het volgende scherm kom je op je eigen Google Mijn Bedrijf profiel. Hier vind je gepubliceerde 
Google Posts, recente reviews en kan jij je bedrijfsinformatie beheren. Aan de linkerzijde vind je 
ook de knop ‘Gebruikers’. Klik hier op.   

 

https://www.google.com/business/?gmbsrc=ww-ww-et-gs-z-gmb-v-z-h~bhc-core-u&ppsrc=GPDA2
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Stap 3. Nieuwe gebruikers uitnodigen 
Nu kom je in het venster waar je de rechten van alle gebruikers van jouw Vermelding kan 
aanpassen. Als primaire eigenaar heb je ook de mogelijkheid om nieuwe gebruikers uit te nodigen. 
Dit doe je door op het symbool rechtsboven te klikken.  

 
Note: Zie je geen symbool? Dan beschik je met jouw account niet over voldoende rechten om gebruikers 
toe te voegen en is er een ander account waarmee je in moet loggen. Deze primaire eigenaar zie je staan 
in de betreffende lijst. 
 
Stap 4. Nieuwe gebruikers toevoegen  
In het volgende venster (zie onderstaand) kan je daadwerkelijk e-mailadressen toevoegen. 
Daarnaast kan je een rol aan deze persoon geven. Hiermee geef je aan in welke mate iemand 
informatie op jouw Google Maps Vermelding kan aanpassen: 
 

• Eigenaar: een eigenaar heeft dezelfde mogelijkheden als de primaire eigenaar.  
• Manager: een beheerder heeft dezelfde rechten als een eigenaar, met uitzondering van 

zeer ingrijpende mogelijkheden zoals het verwijderen van het profiel of het beheren van de 
gebruikers.  

• Communicatiebeheerder: een communicatiebeheerder heeft dezelfde mogelijkheden als 
een manager, met uitzondering van de volgende mogelijkheden: 

o Bedrijfsinformatie bewerken 
o Hangouts On Air starten 
o Video’s op YouTube beheren 
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Nodig dus een persoon uit met het juiste e-mailadres en geef hem de mogelijkheden die hij/zij 
nodig heeft. Als primaire eigenaar ben je overigens altijd in staat om rollen aan te passen en 
mensen te verwijderen.  
 

 
De persoon die je wilt uitnodigen ontvangt een uitnodiging en hij/zij dient deze te accepteren. 
Vervolgens kan diegene aan de slag met jouw Google Maps Vermelding!  

 

 

 

 

 

Heb je naar aanleiding van deze handleiding nog vragen? Neem gerust contact met 
ons op, 2Bfound helpt je graag verder! 

 

https://2bfound.nl/contact/

