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Je WordPress website verifiëren in Facebook Business Suite 
 

Wat een worsteling om mijn website geverifieerd te krijgen in Facebook Business Suite en de Facebook 

Pixel op mijn WordPress website te krijgen, zeg. Kanonnen!  

Wil jij ook graag adverteren op Facebook en wil je hier dolgraag de Facebook Pixel voor installeren? Ik 

dus ook! Hiervoor moest mijn website geverifieerd worden in Facebook Business Suite én moest ik een 

Facebook pixel aanmaken (in Facebook Business Suite) en die op mijn website plaatsen. Het was even 

een bevalling, maar het is gelukt! 

Facebook biedt 3 manieren om je website te verifiëren. Wij gaan voor de makkelijkste manier (zonder 

technische kennis) voor een WordPress website: de meta-tag in de header <header>… <header> van je 

WordPress website plaatsen! 

Hiervoor gaan we:  

1. de plugin “Insert Headers and Footers” installeren op je WordPress website; 

2. de meta-tag ophalen voor je domein(naam) in Facebook Business Suite; 

3. de meta-tag in de plugin opnemen; 

4. de verificatie uitvoeren. 

Daar gaan we: verificatie van jouw WordPress website in Facebook 

Business Suite in 4 stappen!  
 

1. Plugin installeren op je WordPress Website 

• Log in op de wp-admin van je website (www.denaamvanjouwwebsite.nl/wp-admin) 

• Ga naar “Plugins” 

• Klik op “Nieuwe plugin” 

• Typ in het zoekveld rechtsboven “insert header and footer” 

• De plugin komt naar voren. Druk dan op de knop “Nu installeren” 

• De plugin is nu “Actief” (de knop “Nu installeren” laat nu de tekst “Actief” zien) 
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2. Meta-tag ophalen voor je domein(naam) in Facebook Business Suite 

• Klik in Facebook op de knop “Naar Business Suite” (Tip: open Facebook in een nieuw tabblad van je 

browser, zodat je tussen de tabbladen van je wp-admin en Facebook Business Suite kunt wisselen) 

• Klik op “Instellingen” (het kleine radertje onderaan het menu aan de linkerkant) 

• Klik op “Meer bedrijfsinstellingen” 

• Klik op “Merkveiligheid” (deze klapt open) en klik dan op “Domeinen” 

• Klik op de blauwe knop “Toevoegen” 

• Vul je domeinnaam in, in dit geval www.fictievewebsite.nl (zonder http: of https: !) 

• Je ziet nu de domeinnaam en in het rood “Niet geverifieerd” 

• Selecteer de optie “Voeg een meta-tag toe aan je HTML-broncode” 

http://www.petraverschoor.nl/
http://www.fictievewebsite.nl/


Petra Verschoor | Freelance Project Assistant | 06-38402645 | www.petraverschoor.nl | info@petraverschoor.nl 

 

• Onder het dropdown menu verschijnt nu de meta-tag. Trek de meta-tag (de regel met code) in 

een blok en kopieer hem (zodat we hem kunnen plakken in de plugin)   

 

3. De meta-tag in de plugin opnemen 

• Ga terug naar de wp-admin (de backend) van je website, naar de plugin “Insert Headers and 

Footers” (je vindt de plugin, in het menu aan de linkerkant, onder “Instellingen”) 

• Klik op “Instellingen” 

• Klik op “Insert Headers and Footers” 

• Plak de meta-tag in het venster “Scripts in de Header” 

• Scroll naar beneden en klik op de knop “Bewaar” om de meta-tag-wijziging op te slaan 
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4. De meta-tag in de plugin opnemen 

• Ga terug naar het tabblad waar je Facebook Business Suite open hebt staan en check de 

verificatie door op de groene knop “Domein verifieren” te klikken. Als het is gelukt, verandert de 

rode tekst “Niet geverifieerd” (naast je domeinnaam) in groene tekst “Geverifieerd” 

 

Gelukt? Dan nu het plaatsen van een FacebookPixel op je WordPress website! 

 

Kom je er toch niet helemaal uit? Stuur dan even een berichtje (DM, mail of WhatsApp), dan help ik je 

verder! 

 

Hartelijke groet, 

Petra 
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