
SEO voor beginners
Het ultieme stappenplan



 

Het waarom van SEO
 
Vandaag de dag kunnen wij echt niet meer zonder internet. Kun je het voorstellen;
een week zonder je smartphone, surfen op het web, het bezoeken van je
favorieten forum? Nee toch. 😉
Omdat we dagelijks vele uurtjes spenderen op het internet, is een website een
must voor iedere ondernemer.
Vaak is je website het eerste contact met je doelgroep en potentiële klanten ,
daarom is het van belang dat je website een goede uitstraling heeft,
gebruiksvriendelijk is en ook nog eens klanten oplevert.
En dat je website goed gevonden wordt, met name in Google. Dat is in Nederland
de grootste zoekmachine. Ongeveer 97 procent van mensen gebruikt Google om
iets op te zoeken.
 
De meest gestelde vraag van ondernemers is dan ook: hoe kom ik met mijn
website hoger in Google? De meeste mensen kijken namelijk niet verder dan
pagina 1, 2 en 3. Daarom is het zaak om in de top 3 van Google te komen, en het
liefst nog op pagina 1. Want 80 procent kijkt niet eens verder dan pagina 1!
Hoe je dat doet? Daar vertel ik je alles over in dit e-book.



 
Google is slimmer geworden. In het verleden was het nog mogelijk je hele tekst vol
te proppen met een zoekwoord, om bovenaan te komen. Dat is tegenwoordig
(gelukkig) voorbij. Google wil nu dat je site authentiek, actueel en actief is. En dat je
site echt waarde toevoegt. Dan linken ze graag door naar jouw website.
Wat is precies SEO? SEO staat voor Search Engine Optimization. Je hebt er vast al
veel over gehoord. SEO is een onderdeel van zoekmachinemarketing en kan
worden gedefinieerd als het geheel aan activiteiten bedoeld om een webpagina zo
hoog mogelijk te laten scoren in de zoekresultaten van een zoekmachine. 
Gebruik je SEO op de juiste manier, dan kun je ervoor zorgen dat je voor langere
tijd hoog scoort bij Google. We noemen dat een duurzame manier. Je kunt ook
door te adverteren bij Google (de zogeheten Google Adwords campagnes) hoger
komen, dat wordt SEA (Search Engine Advertising) genoemd.
Het voordeel van Google Adwords is dat je in korte tijd veel relevante bezoekers
naar je website kunt leiden. Het nadeel van Google Adwords is dat het relatief duur
is en dat je niets opbouwt. Zodra je advertentiebudget op is, stoppen ook de
vertoningen van de advertenties. Dit in tegenstelling tot SEO. Als je die goed
aanpakt, zijn die resultaten wel duurzaam en ook nog eens gratis! We noemen dat
de organische resultaten.

 
 



 
In dit e-book en verder in mijn trainingen houd ik mij alleen bezig met alles wat mag
van Google. Het is totaal niet verstandig om te proberen om Google te slim af te zijn.
Als je het spel (onbewust) niet goed speelt, kun je een afstraffing krijgen van Google.
De zogeheten Google Penalty. Het kan zelf gebeuren dat jouw website niet meer
wordt getoond in Google.
 
Als je je website optimaliseert op een legale manier kun je er makkelijker voor zorgen
dat je een hogere ranking krijgt op de zoekresultatenpagina.
Google wil het beste voor hun gebruikers. Dus ze willen dat de gebruikers niet
teleurgesteld worden en zorgen ervoor dat de gebruikers de allerbeste
zoekresultaten krijgen. Dus als jij je op je website de informatie inlevert die Google
graag wil tonen aan je gebruikers, belonen ze graag met een hogere ranking, dus een
hogere plek in Google. Ik vertel je graag hoe je dat doet.



 
 
De belangrijkste eerste stap is het bepalen van je doelgroep.
Bij SEO is het belangrijk dat jij je doelgroep bereikt. Daarvoor is het handig om te
weten wie je doelgroep is. Voor wie wil je als coach/trainer/fotograaf wat betekenen 
of doen? Hoe duidelijker het beeld is, des te makkelijker jij weet waar je moet zoeken
naar klanten. 
 
En hoe duidelijker het beeld, des te makkelijker men voor jou kan kiezen. De meeste
mensen gaan liever naar een specialist. Een cliënt met burn out klachten, gaat liever
naar een coach die gespecialiseerd is in burn out problematiek, dan naar coach die
overal advies in geeft. Mensen willen dus begrijpen wat er bij jou te ‘halen’ valt.
 
Bij mij in de buurt is er een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in het geven van
fysiotherapie aan kinderen. Ze is de enige fysiotherapeut in de stad die hierin is
gespecialiseerd. Mensen met kinderen gaan voornamelijk naar haar toe. Terwijl in
principe een gewone fysiotherapeut ook behandelingen geeft aan kinderen.
 
Door een doelgroep te kiezen, krijgen klanten wat meer vertrouwen in de
deskundige. Omdat het zo specifiek is, zou jij het wel beter weten dan je
concurrenten. Dat is de algemene gedachten van mensen.
Uiteraard is het wel van belang dat het een lucratieve niche is. Je wilt tenslotte ook
wat verdienen.

Stap 1: Kies je doelgroep



Nog een voordeel van een doelgroeponderzoek is dat je je website en je
teksten kan aanpassen aan je doelgroep. Denk dan aan de toon, hoe spreek je
ze aan. Zo worden je teksten beter vindbaar voor je potentiële klanten en
herkennen ze zichzelf in jouw teksten. Dit zorgt voor meer klanten.
 
Maar, dan is er de vraag voor wie zou jij wat willen betekenen. Tijdschriften
hebben daar al heel lang een trucje voor bedacht. Voor het eerste nummer uit
is, gaan ze al samen vergaderen over hun ijkpersoon. De ijkpersoon is geen
echte lezer, maar een fictief personage dat model staat voor de hele
doelgroep. De redactie van een tijdschrift heeft die persoon steeds voor ogen
bij het schrijven van verhalen.
 
Voor ondernemers is het ook handig om een ijkpersoon, ook wel persona
genoemd, te hebben. Hoe doe je dat?
Denk aan je allerleukste, ideale klant.
 
Wie help jij het liefst? Houd jouw droomklant voor ogen. En beantwoord de
volgende vragen.
Wat is het geslacht van je klant? Leeftijd? Woonplaats? Burgerlijke staat?
Zijn/haar karakter? Wat voor hobby’s heeft ze? Welke websites en andere
media bezoekt jouw klant het vaakst? Op welke plekken komt ze het liefst? Wat
zijn haar grootste problemen? Waar heeft jouw klant behoefte aan? Welke
oplossing zou jij kunnen bieden?
Als de klant bij jou is geweest, wat voor verandering heeft ze dan aan het eind
van het traject gemaakt?
 
Nu heb je een persona gemaakt. Je kunt dat eventueel uitbreiden naar drie
personen die jij vindt passen binnen je doelgroep.
Wanneer je de doelgroep helder hebt, kun je naar de volgende stappen gaan.
 







Stap 2: Neem een goede domeinnaam

Domeinnaam
 
Om te beginnen met SEO heb je een website nodig. Je website kan je zien als je
thuisbasis. Daar begint het. Zo kan men je online vinden.
Daarom is het van belang dat jouw website goed in elkaar zit. Geen statische website,
waar niets op gebeurt. Maar juist een website die dynamisch is, waar veel op gebeurt.
Dit kan je bereiken door bijvoorbeeld te gaan bloggen. Maar daar kom ik later op
terug.
Eerst is het van belang om een website te hebben. En daarvoor heb je een
domeinnaam nodig. Welke domeinnaam je kiest, kan voor SEO nog steeds een rol
spelen. Google waardeert nog altijd de woorden die in je domeinnaam zitten.  Dus als
jij speltherapeut bent, dan kan het handig zijn om de worden spel en therapeut in je
domeinnaam te laten voorkomen.
Maar ga geen woorden gebruiken alleen voor SEO, alleen als het echt bij je bedrijf
past. Dus stel, je wil de woorden spel en therapeut niet gebruiken, gebruik dan gerust
andere woorden, synoniemen of woorden die passen bij jouw branding.
 



 
Want hoewel Google nog steeds waarde hecht aan de woorden in je domeinnaam,
wordt het niet meer zo zwaar meegeteld als eerst. Dat komt omdat veel bedrijven er
misbruik van maakten. Zo waren er bedrijven die hun hele domeinnaam gingen
volproppen met zoekwoorden. Bijvoorbeeld calvinkleinhandtasvoorvrouwen.nl En als
je er dan op klikte, stonden er enkel zoekwoorden met klikbare links op. Die
zoekwoorden met links leidden dan naar de homepage waar je wel wat op kon
bestellen. Ze werden ook wel doorways pages genoemd. Een pagina met maar één
doel: hoger scoren in Google. Maar omdat die website maar heel dun was (zonder
echt waardevolle teksten), had je er als bezoeker niets aan.
Vanaf 2012 heeft Google een einde gemaakt aan deze domeinnamen met weinig
inhoud. De inhoud van je website is daarom veel belangrijker.
Wel is het belangrijk om een goede naam te kiezen die de lading van je website dekt.
 
Extensie
Verder raad ik je aan als je Nederlandse site te hebt, om dan een .nl domeinnaam te
nemen. Voor een internationale site neem je weer .com en werk je in België kies dan
voor .be. Je kunt dus het beste gebruik maken van het land waar je voornamelijk
klanten uithaalt. Hierdoor zal je ook beter scoren in de Google resultaten van dat
land.
 



Stap 3: Zoekwoordenonderzoek

Wanneer iemand iets wil zoeken in Google, bestaat het uit één woord en nog vaker
uit een combinatie van woorden. Google werkt op basis van algoritmes. Het Google
algoritme is een ingewikkelde wiskundige formule die te maken heeft met de werking
van Google en is bepalend voor de ranking van de zoekresultaten. Zonder het Google
algoritme zal iedere website bovenaan kunnen zoekresultaten staan. Terwijl Google
alleen de beste websites met de hoogste relevantie bovenaan wil hebben. 
 
Algoritme
 
Nadat iemand zijn zoekopdracht intypt, laat Google er zijn algoritme op los en
bepaalt het welke resultaten het meest relevant zijn. Dit algoritme wordt nog weleens
geüpdatet. Hoewel het geheim van het algoritme nog geheimer is dan het recept van
Coca Cola, zijn sommige van de 200 factoren wel bekend. Wanneer je genoeg kennis
hebt van SEO, heb je dus zelf meer invloed op hoe hoog jouw website eindigt.
 
Algoritmes kijken waar jouw website overgaat. Verstandig is het dus om ze te
vertellen waar je website overgaat. Anders vind je jouw webpagina misschien pas
terug op pagina 8. Terwijl, zoals ik eerder vertelde, de meeste mensen niet eens
verder kijken dan pagina 1! Je kunt je voorstellen dat je zo dus veel bezoekers kan
mislopen.
 
 



Dus wie bovenaan Google staat, krijgt meer bezoekers naar zijn website. En die
bezoekers kunnen uiteindelijk klanten worden. Dat maakt dat SEO heel belangrijk is
om in te zetten voor je website.
Het begint er allemaal mee dat jij aan Google laat weten waar je website over gaat.
Daarnaast is het van belang dat mensen, wanneer zij de tekst van je website zien, er
op willen klikken. Dat kan met het invullen van de meta description, waar ik je later
meer over vertel.
 
Nadat je doelgroep heb bepaald, kun je verder gaan met het
zoekwoordenonderzoek. Zoekwoorden worden ook wel keywords genoemd. Dit is
het woord of de combinatie van woorden die jouw doelgroep intikt op Google.
Als je namelijk goed gevonden wil worden, is het nu belangrijk om te kijken naar waar
jouw doelgroep op zoekt, naar welke woorden bijvoorbeeld. Als je bijvoorbeeld
assertiviteitstrainingen geeft, is het belangrijk om te weten of mensen zoeken op
assertiviteitscursus of assertiviteitstraining. Een klein verschil, met een groot
resultaat.
 
Hoe bepaal je de zoekwoorden waarop jouw doelgroep zoekt?
 
- Brainstormen. Door in de huid van je doelgroep te kruipen, kun je op relevante
zoektermen komen. Stel je zelf vragen. Welke problemen heeft mijn doelgroep? Naar
welke oplossingen zoekt hij/zij?
 
- Wanneer je bepaalde woorden heb bepaald, probeer dan ook te kijken naar
verwante keywords. Je hoeft dus in je tekst niet letterlijk dezelfde woorden te
gebruiken. Constant dezelfde bewoordingen gebruiken, wordt namelijk al snel
onnatuurlijk. En Google is in staat synoniemen en verwante keywords in je tekst te
herkennen. Schrijf je het woord tijdschrift denk dan ook aan het woord magazine.
Dat kan via bijvoorbeeld het gebruik van brede zoektermen.
 
Stel, je wilt gevonden worden op kilo’s kwijt in 8 weken. Je kan die woordcombinatie
exact zo plaatsen in de tekst, maar je kan er ook woorden tussen plaatsen als: wil je
voor de zomer kilo’s kwijt zijn, binnen de komende  8 weken? Google is tegenwoordig
slim genoeg om dergelijke zinnen te ontleden en te begrijpen. Je hoeft dus niet bang
te zijn om volop te schrijven.
 



LSI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook hebben we nog de LSI keywords en synoniemen. Latent semantic indexing
keywords, afgekort LSI, zijn verwante keywords en synoniemen die je onderaan in
Google kunt vinden. Dit zijn keywords die vaak worden opgezocht en welke je kan dus
opnemen in de tekst van je website. Net zoals brede zoektermen is Google in staat
synoniemen te herkennen in je tekst.
 
Keywoordtools
 
Voor meer ideeën, vaak gebruikte woorden en synoniemen kun je keywordtools
gebruiken zoals Google Search Console of Ubersuggest.
Daarnaast heb je nog Google Suggest.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het zijn de suggesties die Google je geeft wanneer je in de zoekbalk begint te typen.
Hiermee geeft Google de zoekopdracht weer waar mensen vaak op zoeken. Wanneer
je een woord intypt met een letter krijg je allerlei suggesties. Zoals hier bij het woord
teamcoaching met de letter F. 
Genoeg ideeën dus!
 
 

https://neilpatel.com/nl/ubersuggest/


Stap 4: Optimaliseren van je website
-On page factoren

Nu is het belangrijk om je website te optimaliseren. Door het optimaliseren van je
website scoor je hoger in Google. Zo komen er meer bezoekers op je website. Dat is
precies wat je wilt.
 
Je website optimaliseren, kun je weer verdelen in on page en off page SEO.
On page factoren zijn alle factoren op je website die bijdragen aan de
zoekmachinevriendelijkheid van je website, bijvoorbeeld content. Off page factoren
zijn alle factoren buiten je eigen website om die bijdragen aan de populariteit van je
website bekeken vanuit Google. Een onderdeel daarvan is als je met andere
soortgelijke bedrijven links gaat ruilen.
Maar eerst beginnen we met on page factoren, het onderdeel content.
Zoals je eerder hebt kunnen lezen, is content erg belangrijk om je website hoger te
laten scoren. Per pagina is het belangrijk om relevante content te maken, rekening
houdend met je zoekwoord. Het woord -de zogeheten keywords- waar je op
gevonden wil worden door klanten die passen binnen je bedrijf.
 
 



De belangrijkste elementen van je content zijn:
 
·         Title tag
·         Meta description
·         De url
·         Heading
·         Bodytekst
·         Afbeeldingen
·         Interne links
 
 
Title tag
 
Met de title tag kan je flink scoren in Google. Die is dus erg belangrijk om goed in te
vullen. De title tag is de blauwe titel van een pagina die wordt getoond in Google. In
Wordpress is de titel van je pagina ook standaard je title tag. Mocht je het toch willen
herschrijven, kan dat met de plugin Yoast.
Belangrijk om te onthouden voor de title tag is;
·  Zorg dat de keywords waar je op gevonden wil worden zo ver mogelijk vooraan
staan.
·  De titeltag mag maximaal 66 karakters lang zijn. Een langere titel breekt Google af.
En die verdwenen woorden worden niet meer meegenomen in de Google resultaten.
·  Schrijf altijd een aantrekkelijke titel, zodat men ook geneigd is om te klikken als ze je
titel zien staan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meta description
 
De meta description/meta omschrijving geeft de informatie weer van een pagina. Ook
hier is het belangrijk dat je zorgt voor de juiste keywords en om net als bij de title tag
de tekst pakkend te schrijven, zodat mensen er op klikken.  Je hebt er namelijk niets
aan als mensen alleen je site vinden, maar er niet op klikken. De meta omschrijving
kun je het beste invoeren bij de Yoast plugin.
 

Titeltag

Meta omschrijving



De URL
 
URL staat voor Uniform Resource Locator. Het duidt de unieke locatie van de
webpagina aan. Belangrijk is om deze URL zelf aan te passen. In Wordpress kun je de
permalinks makkelijk aanpassen en vaak gebeurt het vanzelf als je de titel schrijft.
Maar let er wel even op. Want vaak zie je bij een website dat er staat
http://website.nl/page1. Voor Google en jouw bezoekers zegt page 1 helemaal niets.
Ook hier is het van belang dat je belangrijke zoekwoorden vooraan in de tekst plaatst.
 
Heading
 
Belangrijk is om bij elke webpagina gebruik te maken van koppen en tussenkoppen,
zodat Google jouw pagina kan herkennen. Dat kun je doen door het toevoegen van
headings(H1, H2, H3).
 
Heading 1
 
Heading 1 ook wel Kop 1 genoemd. In Wordpress is de titel van je pagina
automatisch H1.
Plaats de zoekwoorden waar je op gevonden wil worden ook bij H1(kop 1) weer
vooraan.
Na kop 1 kun je jouw tekst weer indelen in tussenkoppen, H2, H3, H4. Net zoals je
ook paragrafen vindt in boeken.
 
Heading 2, 3,4
 
Heading 2 is de kop van de paragraaf. En heading 3,4, etc zijn de subparagrafen.
Gebruik deze alleen als je ook een heading 2 hebt gebruikt
Ook hier geldt weer dat het belangrijk is om je keywords zover mogelijk vooraan te
plaatsen.
 
Bodytekst
 
Zorg er altijd voor dat je content origineel is en lekker leesbaar is, en dat er constant
iets gebeurt met je site. Zoals gezegd, vindt Google het belangrijk dat je site actueel
is. Ververs je teksten dus regelmatig, dat kan je vooral doen bij bloggen. Dat is één
van de redenen om zeker te gaan bloggen op je site.
 
 
 



 
keywords
 
In de body is het belang van het gebruik van keywords natuurlijk heel groot.
Let er wel op dat als je schrijft, dat het echt informatie bevat en waarde heeft. En
schrijf dus niet alleen voor Google met de hele tekst volgepropt met keywords. Dit
leest niet lekker en kan door Google gezien worden als keywordspammen ook wel
keywordstuffing genoemd. Google heeft dat snel door en de consequentie kan dan
zijn dat je website een lagere ranking krijg. Zorg dat hetzelfde keyword voor twee tot
maximaal vier procent voorkomt in de tekst.
Om de waarde van het woord te laten zien aan Google, kun je het keyword ook dik
gedrukt weergeven. Per keyword kun je dat maar éen keer doen. Meerdere malen
hetzelfde keyword dikdrukken, heeft geen toegevoegde waarde meer voor Google.
 
Longtail vs shorttail
 
Letterlijk één keyword gebruiken, is niet verstandig als je blogt. Het is namelijk slim
om niet één woord te gebruiken, maar meerdere keywords.
Shorttail-zoekopdrachten zijn alle zoekopdrachten in Google bestaande uit 1,2,3
zoekwoorden. Het zijn zoekwoorden met over het algemeen veel zoekvolume. Deze
zoekwoorden zijn vaak erg populair waardoor de concurrentie op deze zoekwoorden
erg hoog is. Denk aan de zoekwoorden iPhone 8 of vakantie.
Toch bestaat 70 procent van de zoekwoorden in Google uit longtail zoekopdrachten.
Dat zijn zoekwoorden van 4 zoekwoorden of meer. Long tail zoekwoorden zijn juist
heel specifiek. Het voordeel hiervan is dat wanneer je long tail zoekwoorden gebruikt,
dat je dan makkelijker hoger kan scoren in Google.
Voorbeeld:
Shorttail: moederfiets
Longtail: moederfiets met mand voorop
 
 
 



 
 
Je kan je voorstellen dat als je alleen wil scoren met één woord, het erg lastig wordt,
door de hoge concurrente op bijvoorbeeld het woord moederfiets. Terwijl als je
zoekwoorden breed maakt,  er veel minder concurrentie op zit. Er wordt dan wel
minder gezocht op moederfiets met mand voorop, maar door de lage concurrentie
zorgt het er wel voor dat je sneller bovenaan komt te staan als je deze zoekwoorden
gebruikt.
 
Als jouw concurrenten zich al überhaupt bezig houden met SEO, doen ze dit veelal
alleen op basis van shorttail. Dat komt omdat veel mensen hun zoekwoorden alleen
instellen via een bekende zoekwoordenplanner. Bijvoorbeeld Yoast. Of omdat ze
denken dat SEO alleen maar even een paar keywords in de tekst proppen is. (Jij weet
straks beter 😉) Google geeft namelijk geen informatie weg over zijn
longtailzoekopdrachten, omdat dat te ver uiteenloopt. Dus alle tools zijn alleen
ingericht op één woord.
 
In mijn vakgebied zullen de meeste ondernemers ook niet letterlijk het woord SEO
intypen, maar meer een zin als: hoe kom ik hoger in Google met mijn website.
Mijn advies is dus (zeker voor startende ondernemers): probeer zo veel mogelijk te
werken met longtailzoekopdrachten. En pak de kansen die de meeste mensen laten
liggen.
 
 
 



 
 
Afbeeldingen
 
Nu komen we aan bij afbeeldingen. Het gebruik van afbeeldingen in je tekst is van
belang. Ten eerste voor je lezers. Een afbeelding zegt immers meer dan 1000
woorden. Maar zeker ook om meer bezoekers te trekken naar je website. Op je
website kun je namelijk op drie plekken je keyword kwijt.
 
Bestandsnaam
 
Als eerst is het belangrijk dat je de bestandsnaam goed opslaat. Als je een afbeelding
opslaat op je computer, geef het dan direct een goede naam mee. Met een naam als
IMG089 kan Google niet lezen om welk plaatje het gaat. Als je plaatje bijvoorbeeld
fotograaf-in-Leusden heet, is dit een goede beschrijvende bestandsnaam. Wanneer je
het plaatje vervolgens uploadt naar je site en iemand zoekt naar een fotograaf in
Leusden, is de kans groot dat jouw plaatje naar voren komt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titel, alt tag en ondertitel
 
Na het uploaden kun je nog meer doen om beter gevonden te worden. Geef elke foto
een titel mee met woorden waar je op gevonden kan worden. Daarnaast is het
belangrijk om de alt tag in te vullen. Als een afbeelding niet goed wordt geladen (en
dit gebeurt nog best vaak!), komt toch de titel die jij hebt meegegeven naar voren.
Dan heb je nog het onderschrift; deze is wel zichtbaar op je website onder aan je
foto. Mocht het relevant zijn, dan adviseer ik zeker om een onderschrift te geven.
Vergeet ook niet om je afbeelding minder zwaar te maken. Zware afbeeldingen
maken je website traag. En websitesnelheid is een belangrijke factor in SEO. Je
afbeelding kun je onder andere verkleinen bij www.tinypng.com.
 
 
 



 
 
Links
 
Nog een belangrijke factor waarmee je site kan optimaliseren voor Google is  het
gebruik van links. Bij een interne link wordt je bezoeker doorgestuurd naar een
andere pagina als hij/zij klikt op het woord.
Door die links kan Google zien wat de structuur is van je website en welke pagina’s
het belangrijkst zijn. Google selecteert ook op het engagement van je lezers, aan de
hand van het aantal pagina’s dat je lezer per bezoek op je site bekijkt.
Met interne links hebben bezoekers de neiging om door te klikken als ze meer willen
weten en blijven ze langer op je site, wat weer waarde heeft voor je ranking.
Naast dat het belangrijk is voor Google, zijn links ook goed voor de
gebruiksvriendelijkheid. Als je bezoeker meer van het onderwerp wil weten, kan hij/zij
makkelijk doorlinken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outbound links
 
Ook outbound links zijn belangrijk. Wanneer jij een link post naar een waardevolle
website die gelinkt is met het onderwerp waarover je schrijft, laat je ook zien dat je
niet alleen aan jezelf denkt. Maar dat je echt waarde wil bieden voor je bezoekers.
Google beloont je hier graag voor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Stap 5: Optimaliseren van je website-
off page factoren

‘Off page factoren’ is alles wat je doet om jouw website te optimaliseren buiten jouw
eigen website om. Je kunt je off-page SEO verbeteren met onder andere linkbuilding
en social media.
 
Laat ik beginnen met social media.
Vanaf 2010 heeft Google een nieuwe update geplaatst waardoor het belang van
social media niet meer mag worden onderschat. Wanneer iemand je website via
social media aanbeveelt aan zijn connecties, is dat een extra populariteitsindicator
voor Google om te meten. Dat kan gaan om wanneer iemand je bericht deelt, maar
ook bijvoorbeeld als iemand reacties plaatst. Daarnaast krijgen mensen veel meer
vertrouwen in jouw bedrijf wanneer ze zien dat je aanwezig bent op social media en
hechten ze veel meer waarde aan jouw content wanneer het veel likes heeft en/of
wordt gedeeld. Nog een reden om zeker aanwezig te zijn op social media kanalen
waar jouw doelgroep zich bevindt.
 
 



SEOcial
 
Voor alle kanalen geldt: lees je statistieken. En kijk wat wel of niet werkt. En liever
goed focussen op één of twee kanalen, dan vijf kanalen voor de helft. Wil je meer
interactie, stel dan een vraag in je bericht of onderaan je bericht. Mensen hebben de
neiging om een vraag te willen beantwoorden. Verder is het op Twitter, Facebook en
Instagram van belang om elke dag te posten. Hierdoor krijg je meer binding met je
volgers. Je post kun je alvast klaarzetten op bijvoorbeeld Hootsuite of Crowdfire.app
en voor Instagram bij onder andere de Later.app.
 
YouTube
 
Zoals je waarschijnlijk wel weet, is YouTube eigendom van Google. Daarom is het
gebruik van video heel goed als je hoog wil scoren in Google. Ook voor video geldt:
geef je video een bestandnaam. Deze bestandsnaam is voor je kijkers niet zichtbaar,
maar voor Google wel. Daardoor kan Google de waarde lezen en weten waar je video
over gaat. Het is daarnaast ook belangrijk om relevante tags te gebruiken die passen
bij de inhoud van je video. Zo wordt je makkelijker gevonden in Google en YouTube!
 
Linkbuilding
Linkbuilding is het actief links vergaren van andere websites naar jouw website. Je
gaat er dus voor zorgen dat andere websites naar jouw website gaan linken. Dit is
essentieel voor je positie in Google. Google ziet links naar jouw website namelijk als
een stem van iemand. En hoe meer stemmen je krijgt, hoe relevanter en waardevoller
Google jouw website zal zien.
 
Linkruil
 
Zo populair, alleen zie ik vaak dat het verkeerd wordt gebruikt. Linken uitwisselen met
concullega’s kan heel positief werken. Google vindt het alleen maar goed als jouw site
ergens genoemd wordt, maar met heel veel mensen links ruilen, die niets met je
vakgebied te maken hebben, werkt juist weer averechts. Dat zou ik je dan ook
afraden.
Ook zie ik vaak dat mensen met elkaar gaan linkruilen. Het kan wel, maar Google
herkent deze strategie. Zoals ik al eerder zei: Google is slimmer geworden. Er wordt
nu dan ook minder belang aan gehecht aan deze strategie.
Wat veel beter werkt, is het schrijven van een gastblog bij andere sites en die sites
een link laten plaatsen naar jouw website. Zij krijgen gratis content, waarmee zij weer
kunnen scoren in Google en jij krijgt een krachtige back link. Ideaal dus!
Dit waren de eerste stappen op SEO. Ik hoop dat je er veel aan hebt gehad.
 
 



 

En dan nog even dit…..

 

Je hebt nu de basis uitgelegd gekregen over

SEO. Zoals je merkt, is SEO veel meer dan

alleen wat keywords in je tekst plakken. Het

heeft ook te maken met contentmarketing,

social media marketing, etc. Volg mijn blog op

www.irisrutte.nl om wekelijks tips te krijgen over

SEO.

Vergeet ook niet om deze week al (enkele) tips

uit dit e-book toe te passen in de praktijk. Zodat

je alvast de eerste stappen heb gezet. Daarna is

het zaak om door te gaan met SEO.  Zodat jouw

website straks de baas is van het web in jouw

branche.

Ik wens je alvast veel succes.

Wil je meer weten over SEO, schroom dan niet

om contact met mij op te nemen. Je kunt altijd

een afspraak maken voor een gratis en

vrijblijvend SEO advies van 30 minuten. Je kunt

hiervoor mailen naar info@irisrutte.nl

 

Wie weet tot snel!

 

Iris Rutte


