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TIP 1

Genereer een sitemap en dien 
‘m in bij Google Search Console

Een sitemap moet je zien als de plattegrond van je website 
waarmee je aan de zoekmachines (lees: Google) vertelt uit welke 
onderdelen je website bestaat�

Deze onderdelen kunnen onder andere zijn: pagina’s, 
blogberichten, categorieën en auteurs�

Maar waarom is een sitemap nodig en hoezo moet je deze 
indienen bij Google? Daar lees je hieronder alles over�
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D a n i e l  K u i p e r s

Een sitemap is een belangrijk onderdeel van zoekmachineopti-
malisatie� Elke website die goed gevonden wil worden, heeft een 
sitemap nodig� In de sitemap staan namelijk alleen onderdelen 
waarvan jij wilt dat die meegenomen worden in de zoekresul-
taten�

Maar waarom moet ik de sitemap als plattegrond van de website 
zien?

Stel: je moet een doolhof in met allerlei verschillende deuren� Hoe 
makkelijk zou het zijn als je van tevoren een plattegrond krijgt met 
daarop het juiste pad om uit het doolhof te komen?

In dit geval is het doolhof je website en Google wil weten hoe 
hij door je website heen moet gaan� Daar gaat een plattegrond, 
oftewel de sitemap, Google ontzettend veel bij helpen�

De voordelen van een sitemap

Zoals gezegd zorgt een sitemap ervoor dat Google je website 
beter begrijpt, maar het hebben en indienen van een sitemap 
heeft nog meer voordelen:

• je website wordt beter gevonden;
• Google begrijpt beter hoe de structuur van je website 

in elkaar zit, welke onderdelen er allemaal zijn en welke 
onderdelen bij elkaar horen;

• Google begrijpt het beter wanneer je veranderingen 
doorgeeft zoals het verwijderen van pagina’s;

• het indexeren van nieuwe pagina’s gaat sneller�

Het hebben en indienen van een sitemap heeft eigenlijk geen 
nadelen� In het verleden werd er gezegd dat het hebben van een 
sitemap voor actieve websites als nieuwssites onhandig is omdat 
er dagelijks content wordt geplaatst�
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Maar dat is inmiddels achterhaald�

Een sitemap kan namelijk helpen bij het beter vindbaar maken van 
de nieuwe content, omdat de website door de zoekmachines juist 
beter begrepen wordt�

Dat indienen van een sitemap, 
hoe gaat dat eigenlijk?

Het hebben van een sitemap is stap 1� Maar de sitemap moet 
natuurlijk ook op de juiste manier aangeboden worden� Dat doe 
je via Google Search Console�

Google Search Console is een programma van Google waarmee 
je de aanwezigheid van je website in Google kan bekijken en 
bijhouden�

Om in te loggen in Google Search Console moet je een Google-
account hebben� Het aanmaken van een Google-account doe je 
hier�

Vervolgens ga je naar Google Search Console en klik je op 
‘Inloggen’� Je kunt je website dan toevoegen door te klikken op 
‘Een property toevoegen’�

Vul vervolgens de URL in van je website en klik op ‘Toevoegen’� 
Verifieer dan je website via een van de voorgestelde methodes en 
je hebt je website toegevoegd!

Terug naar het toevoegen van de sitemap in Search Console�

Klik wanneer je ingelogd bent in Search Console op je website en 
klik vervolgens links op ‘Sitemaps’�

https://accounts.google.com/signup/v2?hl=nl&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=nl
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D a n i e l  K u i p e r s

Vul de URL van je Sitemap en klik op ‘Verzenden’�

Tadaaa!

Zo makkelijk is het toevoegen van je sitemap� Google weet nu 
precies hoe de structuur van je website eruitziet en wat er allemaal 
op je website te vinden is� Ik hoop dat je inmiddels begrijpt dat 
het hebben van een sitemap ontzettend belangrijk is voor de 
vindbaarheid van je website�
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TIP 2

Maak je website sneller

Inmiddels weten we dat de laadtijd van je website een heel 
belangrijke rankingfactor is binnen Google� Dat betekent dat 
Google de positie in Google onder andere bepaalt op hoe snel 
je website is�

En hoe sneller, hoe beter�

Naast dat de laadtijd niet fijn is voor Google, is dat natuurlijk ook 
niet voor je bezoekers en dus je potentiële klanten� Want zeg nou 
zelf, niemand zit erop te wachten om 5 seconden te wachten 
voordat ze je producten zien�

Het verbeteren van de snelheid van je website kan op ongelooflijk 
veel manieren� Je kunt afbeeldingen optimaliseren, gebruikmaken 
van verschillende optimalisatietechnieken zoals minification of 
caching en nog veel meer� Dit is per website en per systeem 
anders� Om die reden kan ik dus niet concreet aangeven welke 
techniek je moet toepassen�

Mocht je website gemaakt zijn met WordPress, dan kun je met een 
aantal plugins zoals Autoptimize of WP Fastest Cache al een heel 
eind komen� Ga daar zeker ook mee experimenteren�

Is je website niet gemaakt met WordPress of wil je hier liever niet 
zelf mee aan de slag gaan? Test de snelheid van je website dan met 
GT Metrix en Google Page Speed, communiceer de resultaten met 
je websitebouwer of SEO-specialist en besteed het uit� Dat is dan 
ook mijn advies: laat een expert ernaar kijken�

https://gtmetrix.com/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=nl
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TIP 3

Vul alle metaomschrijvingen 
en metatitels in

Het volledig aan- en invullen van je metatitels en metaomschri-
jvingen is belangrijk om twee redenen�

Allereerst is dit iets waar Google naar kijkt� Je metatitel en 
metaomschrijving zijn dus een directe eis van Google, waar ook 
je zoekwoord in verwerkt dient te worden�

Vul je geen metatitel en metaomschrijving in? Dan pakt Google 
zelf een titel en omschrijving en dan is de kans groot dat er iets 
niet goed gaat�

De metatitel en metaomschrijving hebben nog een belangrijke 
functie� Deze is misschien nog wel belangrijker dan het invullen 
voor Google�

Komt-ie: de titel en omschrijving moeten prikkelen, de aandacht 
vragen en de lezer overhalen om erop te klikken� Ze moeten 
opvallen in vergelijking met de rest zodat potentiële klanten 
vanuit Google naar jouw website gaan om gebruik te maken van 
je producten en/of diensten�
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TIP 4

Check of je een SSL-certificaat 
hebt en vraag ‘m anders aan

Een SSL-certificaat zorgt ervoor dat de verbinding tussen jouw 
website en de browser (Safari, Chrome, etc�) beter beveiligd is�

Dat is eigenlijk al het technische dat je naar mijn mening ervan 
moet weten�

Wat belangrijker is, is waarom dit voor SEO zo belangrijk is en hoe 
je een SSL-certificaat regelt�

SSL-certificaat en SEO

Sinds dit jaar is een SSL-certificaat een directe Google-eis 
geworden� Dit houdt in dat Google je website beoordeelt op het 
hebben van het certificaat�

Mocht je die niet hebben, dan is dat absoluut een gemiste kans 
en moet je aan de bak�

Wanneer je website geen SSL-certificaat heeft, zal Google de 
melding ‘Niet beveiligd’ geven� Naast dat het dus negatief is voor 
je vindbaarheid, is dat ook totaal niet handig voor potentiële 
klanten�

Die verlaten de website meteen!
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D a n i e l  K u i p e r s

Hoe regel je een SSL-certificaat?

Het installeren van een SSL-certificaat is een eitje, mocht je het een 
keer eerder hebben gedaan� Een SSL-certificaat kun je aanvragen 
bij je hostingpartij� De webdeveloper kan deze voor je installeren�

Dat is dan ook mijn advies: leg dit bij iemand neer die er ervaring 
mee heeft�

Wil je weten of het certificaat juist is geïnstalleerd? Dan zie je een 
groen slotje voor de URL in de browser�
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TIP 5

Zorg voor SEO-vriendelijke URL’s

In de URL’s van je pagina’s en blogs horen geen tekens, liggende 
streepjes, onnodige cijfers of andere fratsen thuis� Deze moet je 
altijd zo schoon mogelijk houden�

Hiernaast hanteer ik ook de vuistregel dat URL’s zo kort als mogelijk 
moeten zijn�

Neem even een voorbeeld aan een van mijn nieuwste blogs 
genaamd ‘Google Grow My Store: Wat het is en waarvoor je het 
gebruikt’�

Normaal zou je zeggen dat je de titel volledig in de URL wilt hebben 
staan, maar aangezien ‘Google Grow My Store’ het zoekwoord is 
en de rest niet veel waarde toevoegt, is mijn URL dus https://
onlinemarketingagency�nl/google/google-grow-my-store/�

Zo kort en schoon mogelijk�

Zorg vooral dat je zoekwoord in de URL staat, dat de URL er mooi 
uit ziet om ‘m zonder tekst te kunnen delen en dat hij duidelijk 
genoeg is�

https://onlinemarketingagency.nl/google/google-grow-my-store/
https://onlinemarketingagency.nl/google/google-grow-my-store/
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TIP 6

Achterhaal 404-problemen 
en los ze op

Met een beetje gevulde website ontkom je er haast niet aan�

Mensen zien de 404-pagina wanneer ze op een pagina komen 
met een URL die niet bestaat� Dat kan zijn omdat je ergens 
vanaf een andere pagina een link hebt geplaatst die niet klopt, 
de desbetreffende pagina is verwijderd of dat mensen zelf een 
verkeerde URL in de adresbalk hebben ingevoerd�

(Bijvoorbeeld https://onlinemarketingagency�nl/bolg/ in plaats 
van https://onlinemarketingagency�nl/blog/)�

Het is dus niet altijd je eigen schuld dat je bezoekers op een 
404-pagina terechtkomen� En toch vinden de zoekmachines het 
vervelend wanneer de pagina niet gevonden wordt�

https://onlinemarketingagency.nl/bolg
https://onlinemarketingagency.nl/blog/
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Niet gek ook als je bedenkt dat mensen op een link klikken omdat 
zij verwachten daar meer informatie of antwoord op hun vraag te 
vinden, en die verwachting vervolgens niet wordt waargemaakt� 
Je levert dan simpelweg geen goede gebruikservaring en daar zal 
Google je voor bestraffen�

Maar gelukkig kun je er wat aan doen�

De 404-error oplossen

Om de fouten op te lossen moet je ze eerst vinden� Google zelf 
biedt daarbij een helpende hand, want in Search Console kun je 
onder het kopje ‘Crawlfouten’ jouw niet-werkende links vinden�

Maar je kunt ook de handige SEO Spider van Screaming Frog 
gebruiken om in kaart te brengen welke links het niet (meer) doen�

Vervolgens kun je die 404’s op de volgende manieren oplossen:

https://onlinemarketingagency.nl/handleidingen/google-search-console-aanmaken-en-je-website-juist-toevoegen/
https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/,
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D a n i e l  K u i p e r s

1. Redirect instellen

Stuur mensen die op de ‘kapotte’ link klikken automatisch door 
naar een pagina die wél bestaat door een redirect in te stellen� 
Houd daarbij wel rekening met de verwachtingen van je bezoekers�

Als zij op een link klikken die hen zou moeten verwijzen naar een 
pagina met informatie over het reinigen van een dakgoot, heeft 
het natuurlijk geen zin om die mensen door te sturen naar een 
pagina met informatie over het ontstoppen van wc’s�

Dan ben je die bezoekers alsnog kwijt�

Wees dus relevant bij het instellen van een redirect en zorg ervoor 
dat men er de informatie vindt waar ze naar op zoek zijn�

2. Content schrijven

Je kunt natuurlijk ook een pagina aanmaken met een URL die 
identiek is aan de foutieve URL� Op die pagina schrijf je vervolgens 
weer content die relevant is voor bezoekers die via een bepaalde 
weg op deze pagina terecht kunnen komen�

Content die voldoet aan de verwachtingen�

3. Links aanpassen

Bevat de niet-werkende link een spelfout? Of verwijst-ie naar een 
pagina die niet meer bestaat en die eigenlijk ook helemaal geen 
meerwaarde biedt aan je bezoekers?

Ga dan naar de pagina waar je die kapotte link kunt vinden en 
herstel die spelfout of verwijder de link in zijn geheel�

Simple as that�
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Bedenk wel dat je de fouten alleen op deze manier kunt oplossen 
wanneer de links op je eigen website voorkomen� Je kunt links 
op andere websites immers niet zelf aanpassen� Daarvoor stuur 
je even een mailtje naar de desbetreffende webmaster�

Geef een positieve draai aan je 
niet-gevonden pagina

Met bovenstaande oplossingen los je waarschijnlijk al een groot 
deel van de 404-fouten op, maar je verhelpt er geen fouten van 
bezoekers mee�

Om daarop in te spelen, kun je je eigen 404-pagina aanpassen 
naar iets leuks�

Het tegenkomen van een 404 is voor iedereen vervelend, dus geef 
er vooral een positieve draai aan�

In plaats van de standaard opmaak, maak je er een grapje van 
zoals Spotify hieronder mooi doet�
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TIP 7

Zorg dat de structuur van je 
website perfect in orde is

Bij een andere tip uit deze lijst gaat het om interne linkbuilding� 
Maar om ervoor te zorgen dat pagina’s snel en gemakkelijk 
vindbaar zijn voor Google en voor de zoekmachine, is het ook 
belangrijk dat de structuur van je website goed in orde is�

Heb je een blog? Zorg er dan voor dat deze pagina’s ‘/blog/’ (of 
bijvoorbeeld de categorienaam) in de URL hebben zitten en dat 
de blog via het menu te benaderen is�

Heb je een webshop? Ook dan dienen producten onder de juiste 
categorie te vallen�

De belangrijkste tip die ik hier voor je heb is dat je op een groot 
wit vel papier de structuur van je website eens moet uittekenen� 
Probeer dan de volgende vragen visueel te maken�

• Welke pagina’s linken naar elkaar?
• Welke pagina’s vallen onder een andere pagina?
• Welke pagina’s horen nergens bij?
• Welke pagina’s zijn makkelijk te bereiken en welke niet?
• Welke pagina’s horen bij elkaar?
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TIP 8

Maak gebruik van 
structured data

Structured data is content die gemarkeerd is met een stukje 
code, zodat die content begrijpelijk wordt gemaakt voor de 
zoekmachines� Zo kun je bijvoorbeeld aan Google laten weten 
dat de reviews op je website ook echt reviews zijn�

Dat komt er dan zo uit te zien:

Naast de reviewsterren en de prijsklasse zijn er nog meer vormen 
van structured data�

Welke soorten structured data zijn 
er dan en hoe zien die er uit?

Voor elke sector is er wel een vorm van structured data die van 
toevoeging is voor jouw online aanwezigheid� Van bakker tot 
webshop (of een webshop met bakkersspullen) en van advocaat 
tot groothandel�

Om je een idee te geven van die vormen, behandel ik ze allemaal 
even (kort)�

https://onlinemarketingagency.nl/seo/waarom-reviews-zo-verschrikkelijk-belangrijk-zijn/
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D a n i e l  K u i p e r s

Breadcrumbs

Breadcrumbs, ook wel broodkruimelpad genoemd, is het markeren 
van content met als doel om een deel van de URL-structuur van je 
website duidelijk te maken aan Google�

Dit heeft als voordeel dat Google je website beter en sneller 
begrijpt en dat je website dus beter en sneller te indexeren is� Een 
handig neveneffect van het toevoegen van breadcrumbs is dat je 
zoekresultaat er anders uit komt te zien�

Zoiets als dit dus:

Een concurrent van Eijerkamp heeft geen breadcrumbs en dat 
ziet er als volgt uit:

Zie je het verschil? Het zoekresultaat van Eijerkamp ziet er net wat 
beter uit�

Sitelinks

Sitelinks zijn links onder de metaomschrijving in de organische 
zoekresultaten die het de bezoeker makkelijker maken om ook 
meteen andere pagina’s dan de homepagina te bezoeken� Dat 
klinkt spannend, maar ziet er als volgt uit:

https://onlinemarketingagency.nl/seo/meta-description-hoe-optimaliseer-meta-omschrijving/
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Het voordeel hiervan is dat potentiële klanten meteen naar de 
juiste pagina kunnen gaan binnen jouw website� Ze hoeven niet 
te zoeken, niet rond te klikken maar landen meteen goed� Dat 
scheelt bezoekers tijd en geeft meer gebruiksgemak�

Ontzettend fijn voor je bezoekers dus�

Maar het hebben van sitelinks heeft nog een groot voordeel� Je 
eist namelijk meer ruimte op in de zoekresultaten; je valt iets meer 
op als je concurrenten ze niet hebben�

Producten

Als je producten verkoopt op je website, dan is deze vorm 
van structured data een must-have� Je kunt namelijk in de 
zoekresultaten laten zien wat de prijs van het product is en of het 
product nog op voorraad is:

Dat kan voor een potentiële klant doorslaggevend zijn�

Maar let wel op! Als je die belofte niet nakomt en je jouw product 
niet op voorraad hebt, kan het juist een conversiekiller zijn�
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D a n i e l  K u i p e r s

Recepten

De structured data voor recepten is dé vorm van structured data 
als je de bereiding van je oma’s appeltaart deelt� Of als je aan je 
bezoekers het geheime recept van die speciale McDonald’s saus 
verklapt�

Met structured data voor recepten laat je namelijk meteen zien 
hoe lang het duurt om iets te maken en hoeveel calorieën er in een 
gerecht zitten� Dit kan de teleurstelling voorkomen bij mensen die 
weinig tijd hebben of mensen die op dieet zijn�

Omdat je meteen een stukje informatie biedt, kan het de zoeker 
overhalen om op jouw website te klikken� En dat is natuurlijk wat 
je wilt�

Evenementen

Het markeren van de content omtrent je evenement kan resulteren 
in twee voordelen:

1: de evenementen kunnen getoond worden onder je 
zoekresultaten…

Zo dus:
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En 2: de evenementen kunnen toegevoegd worden boven alle 
zoekresultaten�

Dat ziet er dan weer zo uit:

Voordeel 1 zorgt ervoor dat je meer ruimte opeist in de 
zoekresultaten en laat mensen meteen weten welke evenementen 
jij allemaal aanbiedt�

Voordeel 2 leidt er vooral toe dat mensen die niet direct opzoek 
waren naar jouw organisatie toch jouw evenementen krijgen te 
zien�

Lokaal bedrijf

Wanneer je een bakker om de hoek of een andere ‘kleine’ 
ondernemer bent, dan moet je gebruikmaken van de structured 
data voor lokale bedrijven� Ja, dat lees je goed: moet�

Dat zeg ik eigenlijk nooit�

Maar je wilt natuurlijk gevonden worden als bakker zijnde wanneer 
iemand zoekt op ‘bakker in Duiven’� Maar je wilt ook gevonden 
worden als iemand in Duiven alleen googelt op ‘bakker’�

En om dan goed gevonden te worden moet je de structured data 
voor lokale bedrijven gebruiken�
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D a n i e l  K u i p e r s

In combinatie met een Google Mijn Bedrijf-pagina wordt het 
maximale uit de structured data voor lokale bedrijven gehaald�

Reviews

Ah, daar is mijn favoriete vorm van structured data: de reviewsterren� 
De reviewsterren zijn een ontzettend krachtig middel om iemand 
over te halen om op jouw organisatie te klikken�

Met een goede rating bewijs je dat je goed werkt levert� Daarnaast 
val je door de sterren ook meer op�

Kijk maar:

Welke van de twee vind jij het meest opvallen? De bovenste, 
natuurlijk, want dat zijn wij!

Maar er moet wel een kanttekening bij het gebruiken van 
reviewsterren geplaatst worden� De sterren zijn namelijk 
ontzettend makkelijk te vervalsen�

Google accepteert het namelijk gewoon wanneer je honderd keer 
een vijfsterrenrating doorgeeft� Vertrouw dus nooit blind op de 
sterren (maar dat neemt niet weg dat je ze niet kunt gebruiken)�

Omdat ze zo makkelijk te vervalsen zijn leveren ze je weliswaar 
niet een betere positie in Google op, maar je valt wel meer op 
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waardoor het doorklikpercentage van jouw website hoger kan 
zijn dan die van je concurrenten�

En dat vinden jij en Google allebei dan wel weer leuk�

Prijsklasse

Als je goed hebt opgelet bij de reviewsterren, dan heb je deze al 
voorbij zien komen!

Naast de reviewsterren staat een prijsklasse die aangeeft hoe 
duur (of goedkoop) je organisatie is� Ik vind het zelf een leuke 
toevoeging, omdat je de bezoeker meteen een indruk kan geven�

Je creëert een soort verwachting voordat de bezoekers op je 
website belanden� Als je een organisatie hebt die zich focust 
op het duurdere segment dan zou ik de prijsklasse weglaten� Je 
doelgroep maakt zich dan vaak toch niet druk om de centjes� Maar 
ben je een prijsvechter? Voeg het dan zeker toe!

Maar wat betekent $$ precies? Dat is voor iedereen verschillend�

Wat voor de één heel duur is, kan voor de ander een schijntje zijn� 
Neem dus ook de prijsklasse met een korreltje zout�

Recensie

De recensie structured data lijkt erg veel op de review structured 
data� Je ziet namelijk ook de sterren staan, maar bij de recensie 
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gaat het om een cijfer en kun je laten zien van wie de recensie 
komt�

Dat ziet er dan zo uit:

Wat ik hier gaaf aan vind, is dat je niet alleen de organisatie ziet� 
Want door een naam toe te voegen maak je het heel persoonlijk�

Als je een eigen blog hebt, of ergens je mening over geeft, zou ik 
dus zeker gebruikmaken van de recensie structured data!
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TIP 9

Ken vanaf de start de 10 
belangrijkste SEO-cijfers

SEO en Google kunnen overrompelend zijn� Je moet op zoveel 
dingen letten en met zoveel dingen rekening houden� De 10 
belangrijkste heb ik voor je op een rij gezet, zodat je die in ieder 
geval weet�

Organisch verkeer

Het doel van SEO is om het aantal bezoekers van je website 
te verhogen doordat je de organische vindbaarheid van je 
website verbetert� Het gaat niet om het aantal bezoekers dat via 
advertenties of social media binnenkomt�

Het is zowel voor-, tijdens als nadat je bezig bent geweest met 
SEO, belangrijk om te weten hoeveel organische bezoekers je 
website heeft of heeft gehad�

En het achterhalen van het aantal bezoekers doe je door middel 
van Google Analytics�
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Als je website nog geen Google Analytics heeft, dan adviseer ik 
je om mijn blog te lezen genaamd: In 2 stappen naar een Google 
Analytics teller op je WordPress website�

In Google Analytics vind je onder het kopje ‘Acquisitie’ precies 
hoeveel bezoekers op je website zijn gekomen via Google door 
te kijken naar de organic search, oftewel het organisch verkeer�

Gemiddelde sessieduur

Het hebben van bezoekers is niet per se iets waar je gelukkig van 
wordt� Het hebben van de juiste bezoekers wel�

Want wanneer jij alleen skateboards verkoopt en 99% van je 
bezoekers is ouder dan 80 jaar, dan durf ik wel te zeggen dat jij 
niet veel omzet uit je website haalt�

Maar hoe weet je dan wie de juiste bezoekers zijn? Dat zijn 
bezoekers die veel klikken, scrollen, aankopen doen en dus lang 
op je website blijven!

https://onlinemarketingagency.nl/google/2-stappen-naar-google-analytics-teller-op-wordpress-website/
https://onlinemarketingagency.nl/google/2-stappen-naar-google-analytics-teller-op-wordpress-website/
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En hoe lang een bezoeker gemiddeld op je website blijft, dat 
noemen we de gemiddelde sessieduur�

Ook een belangrijke waarde die terug te vinden is in Google 
Analytics�

Bouncepercentage

Maar wat nou als mensen je website helemaal niet lang bezoeken? 
Wat nou als mensen zonder te klikken of andere actie uit te voeren 
weer weggaan?

Dan spreken we van een bounce�

Het bouncepercentage laat zien hoeveel bezoekers de website 
verlaten zonder een actie uit te voeren�

Is een hoog bouncepercentage dan per definitie slecht? Zeker 
niet� Als je bijvoorbeeld een blog hebt, kan het zijn dat je 
bouncepercentage hoger ligt dan normaal�

Daarom zeg ik ook altijd: stuur nooit op bouncepercentage, maar 
stuur bijvoorbeeld op het aantal leads dat je binnen krijgt�
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Ik heb liever een bouncepercentage van 90% met 10 leads per 
maand, dan een bouncepercentage van 20% met 1 lead per 
maand�

Ook het bouncepercentage kun je terugvinden in Google Analytics 
en wel op de volgende plek:

Pagina’s per sessie

Een andere indicator dat je wel de juiste bezoekers op je website 
krijgt is het aantal pagina’s per sessie� En de naam zegt het eigenlijk 
al: het aantal pagina’s dat een bezoeker bekijkt binnen de sessie 
waarin ze je website bezoeken�

Kleine quizvraag:

Stel bezoeker 1 leest 10 minuten jouw blogartikel en klikt 
vervolgens op ‘Contact’�

Bezoeker 2 zit in totaal 4 minuten op je website en bekijkt ‘Over 
ons’, ‘Home’, ‘Diensten’ en ‘Contact’�

Wat is het gemiddeld aantal pagina’s per sessie?
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Tik-tak�

Tijd is voorbij! Het antwoord is: 3

Ze bekijken namelijk in totaal 6 pagina’s� Dat aantal deel je door 
2 bezoekers�

Gelukkig hoef je dit niet zelf uit te berekenen� Dat doet Analytics 
namelijk ook voor je:

Doorklikratio (CTR)

Doorklikratio oftewel de click trough rate geeft aan hoeveel 
procent van de mensen doorklikken op jouw zoekresultaten�

Stel dat jij op nummer 1 staat op een zoekwoord en stel dat 100 
mensen per maand op dat zoekwoord zoeken�

Wanneer 40% op jouw zoekresultaat klikt, dan heb je een CTR 
van 40%� De CTR van je zoekwoorden kun je terugzien in Google 
Search Console�

Kijk maar!
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Tip: Heb je nog geen Google Search Console? Lees dan mijn blog 
Google Search Console aanmaken en je website juist toevoegen.

Het woord doorklikratio kan ook binnen andere situaties 
worden gebruikt, maar over het algemeen gaat het over het 
doorklikpercentage van je zoekresultaten� Denk bijvoorbeeld 
aan het aantal mensen dat doorklikt op een knop binnen je 
homepagina of het aantal dat klikt op je pop-up�

Laadtijd van je website

De laadtijd van je website is ongelooflijk belangrijk� (Dat heb ik je 
namelijk net nog verteld�)

Voor de gebruiker en ook voor Google is de laadtijd heel belangrijk� 
En voor het analyseren van de laadtijd van je website adviseer ik 
twee tools: GT Metrix en Google Page Speed�

Beide tools geven niet alleen aan hoe snel je website is, maar ook 
wat er goed is, wat er beter kan en wat er fout gaat�

https://onlinemarketingagency.nl/handleidingen/google-search-console-aanmaken-en-je-website-juist-toevoegen/
https://gtmetrix.com/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=nl
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Verwijzende domeinen

Linkbuilding is héél belangrijk en een van de belangrijkste 
onderdelen van SEO� Naast dat de kwaliteit van links natuurlijk zo 
goed mogelijk moet zijn, is het ook belangrijk dat je voldoende 
links hebt�

Voldoende links vanaf voldoende domeinen� Want 100�000 links 
vanaf 1 domein zijn niet zoveel waard�

En daarom is het aantal verwijzende domeinen heel belangrijk en 
een directe indicatiefactor of je goed scoort� Hoe meer domeinen, 
hoe beter je scoort�

En hoe hoger de kwaliteit van dat domein, hoe groter de kans dat 
de kwaliteit van jouw website daardoor in de ogen van Google 
ook stijgt�

https://onlinemarketingagency.nl/linkbuilding/wat-is-linkbuilding-alles-omvattend-artikel-voor-de-ondernemer/


– 30 –

D a n i e l  K u i p e r s

Pagina- en domeinautoriteit

Het bepalen of een linkprofiel van een website goed is, is lastig 
wanneer het duizenden links betreft� Daarnaast is het ook altijd 
een beetje eigen interpretatie�

Die eigen interpretatie hebben bekende SEO tools als MOZ, 
Semrush of Ahrefs ook� Door middel van een domeinautoriteit en 
pagina-autoriteit vertellen deze SEO tools hoe goed je linkprofiel 
volgens hen is�

In de basis is dit een handige en belangrijke waarde� Want wanneer 
een concurrent een hogere autoriteit heeft, dan scoort hij vaak 
beter binnen Google�

Let wel op: omdat dit cijfers zijn van tools en niet van Google mag 
je hier nooit blindelings op sturen. Een hoge autoriteit betekent niet 
automatisch dat een website beter vindbaar is.

Zoekvolume

De basis van een goede SEO-strategie zijn de zoekwoorden� 
Zonder de juiste zoekwoorden kan het maar zo zijn dat je blogs/
landingspagina’s niet goed gevonden worden en geen bezoekers 
generen�

Het is dan vooral belangrijk dat je weet hoe vaak er gemiddeld per 
maand op een zoekwoord gezocht wordt�

https://onlinemarketingagency.nl/semrush/
https://onlinemarketingagency.nl/reviews/ahrefs/
https://onlinemarketingagency.nl/seo/45-seo-software-tools/
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Mijn favoriete tool om zoekvolumes van zoekwoorden te 
achterhalen is KWFinder� Daarmee kun je voor 29 euro per maand 
meer dan genoeg volumes achterhalen van zoekwoorden�

Pro tip: KWFinder is ook gratis te gebruiken. Dan kun je 5 keer per dag 
de volume van een zoekwoord achterhalen. Klik hier om een gratis 
account aan te maken.

Geïndexeerde URL’s

Vraag je je af waarom je niet veel bezoekers hebt op je website? 
Vraag je je ook af of je wel voldoende content hebt en hoeveel 
content je beste concurrenten hebben?

Dat kun je super gemakkelijk achterhalen door in Google het 
volgende in te typen:

site:’https://jouwwebsite�nl’

Als je dit voor jouw website moet doen moet je de URL tussen de 
haakjes, inclusief de haakjes, vervangen door jouw website� Bij mij 
wordt dat dan:

site:https://onlinemarketingagency�nl

https://onlinemarketingagency.nl/kwfinder/
https://onlinemarketingagency.nl/kwfinder/
https://kwfinder.com/#a5cbea085feebf843efe829ac
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Je krijgt meteen te zien hoeveel geïndexeerde URL’s je website 
heeft� Heb je 10 geïndexeerde URL’s? Ga aan de slag met het 
schijven van content!

Heb je duizenden geïndexeerde URL’s maar niet voldoende 
bezoekers?

Optimaliseer de teksten�
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TIP 10

Ken de belangrijkste Google tools

Google komt elk jaar met een nieuw scala aan tools op de markt� 
De één is fantastisch en blijft hangen, de andere verdwijnt weer 
als sneeuw voor de zon.

En aangezien ik bijna zeker durf te zeggen dat jij niet precies weet 
welke tools nou allemaal nog relevant zijn, heb ik een lijst voor je 
gemaakt�

1. Google Chrome

Als je bezig bent met SEO of überhaupt met online marketing, dan 
is Google Chrome de browser die je moet gebruiken� Waarom?

Omdat je binnen Chrome gebruik kan maken van een tal van 
handige extensies die online marketing makkelijker maken�

Denk bijvoorbeeld aan:

• MozBar
• SEOquake
• Extract People also search Phrases in Google
• Google Tag Assistant

Daarnaast adviseer ik ook altijd Chrome, omdat je websites kan 
inspecteren (rechtermuisknop en dan inspecteren) om de code 
te bekijken, om te zien hoe de website laadt, hoe de website er 
per apparaat uitziet en waar eventueel fouten binnen de website 
zitten�

https://onlinemarketingagency.nl/google/10-handige-chrome-extensies-die-online-marketing-makkelijker-maken/
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2. Google Analytics

Voor elke ondernemer en elke marketeer is één ding het 
allerbelangrijkst: resultaat� Of dat nou is in de vorm van verkopen, 
aanvragen, meer bezoekers of misschien wel meer omzet� Met 
Google Analytics maak je het meetbaar!

En met Analytics kun je bijna alles te weten komen over de 
bezoekers van je website�

Denk aan:

• informatie over de doelgroep (demografie, apparaat, 
locatie, taal en nog veel meer);

• informatie over hoe ze op jouw website terecht zijn 
gekomen (kanalen);

• het gedrag van de bezoekers binnen je website (wat 
bekijken ze en hoe lang);

• en natuurlijk de conversies (oftewel, het resultaat)�

Er is geen ondernemer of marketeer waarvan ik denk dat hij 
Analytics niet nodig heeft�
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3. Google Search Console

Google Search Console is een programma van Google waarmee 
je de aanwezigheid van je website in Google kan bekijken en 
bijhouden� Voorheen stond Search Console bekend als Google 
Webmaster Tools, daar zou je het dus van kunnen kennen�

Search Console kun je zien als een soort extra controle tussen 
jouw website en Google en met de tool geeft Google je een klein 
beetje macht over de indexatie van je website�

Je kunt binnen de tool:

• zien of je een penalty hebt gehad;
• zien hoe goed je scoort binnen Google en op welke 

woorden je gevonden wordt;
• een pagina aanbieden bij Google;
• achterhalen wat de problemen zijn binnen je website;
• de plattegrond (sitemap) van je website indienen;
• optimalisaties binnen de structured data van je website 

achterhalen;
• de mobiele bruikbaarheid van je website controleren�

En nog veel meer :)�

https://onlinemarketingagency.nl/handleidingen/google-search-console-aanmaken-en-je-website-juist-toevoegen/
https://onlinemarketingagency.nl/seo/45-seo-software-tools/
https://onlinemarketingagency.nl/seo/wat-is-een-sitemap-en-hoezo-moet-ik-die-indienen-bij-google/
https://onlinemarketingagency.nl/seo/wat-is-structured-data-en-hoe-kan-jij-structured-data-optimaal-inzetten/
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4. Google Mijn Bedrijf

Google Mijn Bedrijf vind ik persoonlijk een van de leukste Google 
tools�

Dat heeft ermee te maken dat Google binnen Mijn Bedrijf veel 
nieuwe functies toevoegt�

Denk aan de chatfunctie of de Google Post�

Met Google Mijn Bedrijf maak je jouw website lokaal beter 
vindbaar� Door middel van een eigen pagina ben je binnen 
Google, maar ook binnen Google Maps meer en beter zichtbaar 
en kunnen mensen bijvoorbeeld een review achterlaten�

Google Mijn Bedrijf is daarnaast heel gebruiksvriendelijk en 
toont je ook informatie over hoe vaak iemand bijvoorbeeld een 
routebeschrijving heeft ingevuld of op het telefoonnummer heeft 
geklikt�

https://onlinemarketingagency.nl/seo/de-nieuwe-chatfunctie-van-google-mijn-bedrijf-go-of-no-go/
https://onlinemarketingagency.nl/google/wat-is-een-google-post-en-hoe-kan-jij-als-ondernemer-die-inzetten/
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5. Google Tag Manager

Ik ga meteen eerlijk zijn… als niet-ervaren SEO’er of online 
marketeer heb je eigenlijk niet zo veel aan Tag Manager� Het is 
namelijk een programma waar je best wat uren in moet stoppen, 
wil je het begrijpen en het maximale eruit kunnen halen�

Google Tag Manager is een verzamelbak voor allerlei soorten 
scripts en is bedoeld om je website nog beter meetbaar te maken� 
Het is dan ook de ideale aanvulling op Google Analytics�

Wil je bijvoorbeeld Hotjar of Google Optimize gebruiken? Dan kun 
je dit het best doen via Tag Manager�

Om het concreet te maken, geef ik je een paar voorbeelden 
waarvoor je Tag Manager kunt inzetten:

• Je wilt klikken op een bepaalde knop meetbaar maken�
• Je wilt meetbaar maken hoe vaak mensen op het 

telefoonnummer klikken�
• Je wilt gebruik maken van tools als de Facebook Pixel, 

LinkedIn Pixel of bijvoorbeeld Hotjar�

https://onlinemarketingagency.nl/conversie-optimalisatie/hotjar-heatmapping-installeren-via-google-tag-manager/
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6. Google Drive

Google Drive is perfect voor het delen van bestanden en is 
bekend bij het grote publiek� Het is dan ook niet zozeer een online 
marketing tool�

Met Drive kun je bestanden delen zoals foto’s, teksten, een 
zoekwoordanalyse of misschien wel een video die je online wilt 
plaatsen� Dit scheelt een hoop heen en weer gemail, documenten 
die kwijtraken en andere ergernissen�

7. Google Data Studio

Gebruikmaken van Google Analytics is niet zo heel lastig, maar de 
data volledig kunnen interpreteren en daarnaar kunnen handelen 
ervaren ondernemers vaak wel als problematisch�

Daar komt Google Data Studio om de hoek kijken� Data Studio 
is een tool van Google waarmee je informatie van bijvoorbeeld 
Analytics en Search Console kunt bundelen, presenteren en in de 
vorm van een rapportage kunt delen�

Dit maakt het aantoonbaar maken van de effecten van je 
campagnes (als marketeer) of het controleren van het werk van je 
marketeer (als ondernemer) een stuk gemakkelijker�



D o m i n e e r  G o o G l e

– 39 –

Wat ik daarnaast helaas ook fout zie gaan zijn marketingbureaus 
die rapportages sturen van 10 A4’s met allerlei informatie over het 
bouncepercentage, gemiddelde sessieduur, pagina’s per sessie en 
andere SEO-gerelateerde cijfers�

Heel leuk, maar daar heeft een ondernemer niks aan�

Die geeft eigenlijk alleen om de conversies� En dat kun je met Data 
Studio ontzettend goed inzichtelijk maken�

8. YouTube

Had je YouTube in dit lijstje verwacht? En wist je ook dat YouTube, 
op Google na, misschien wel de grootste zoekmachine is?

En dat het eigendom is van de zoekgigant? Nu wel!

Naast het feit dat je YouTube kunt gebruiken als kennisbron of als 
bron van inspiratie, is het ook het uitgelezen kanaal om te werken 
aan je branding of bijvoorbeeld de zichtbaarheid van je bedrijf� 

https://onlinemarketingagency.nl/webstatistieken/bouncepercentage-google-analytics/
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Daarnaast gaan Google en YouTube hand-in-hand en kan het zelfs 
betekenen dat wanneer je jouw YouTube-video’s optimaliseert 
(zei iemand YouTube SEO?), je beter vindbaar wordt in Google�

9. Google Page Speed

Er zijn ontzettend veel tools om de snelheid van je website te 
testen� En ook Google heeft een tool waarmee je dat kunt doen�

Dat is namelijk Google Page Speed (ook wel Page Speed Insights 
genoemd)� Daarmee kan ik in een handomdraai een technische 
snelheidscheck van je website uitvoeren om te achterhalen wat 
de verbeterpunten zijn om jouw website nog sneller te maken�

Bovendien krijg je voor zowel mobiel als desktop verbeterpunten 
voorgeschoteld�

10. Google Trends

Met Google Trends kun je per zoekwoord achterhalen hoe vaak er 
per week en per maand op een zoekwoord gezocht wordt� Ideaal 
als je bijvoorbeeld seizoensgebonden producten verkoopt�

https://onlinemarketingagency.nl/social-media/youtube-seo-stappenplan-voor-het-beter-vindbaar-maken-van-je-videos-binnen-youtube/
https://onlinemarketingagency.nl/seo/9-tools-om-de-snelheid-van-je-website-te-testen/
https://onlinemarketingagency.nl/seo/9-tools-om-de-snelheid-van-je-website-te-testen/
https://onlinemarketingagency.nl/copywriting/zoekwoordenonderzoek-zo-kun-je-de-beste-zoekwoorden-bepalen/
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Je kunt dan precies zien wanneer je er online al klaar voor moet 
zijn en je kunt dus ook bepalen wanneer je aan de slag moet om 
je online vindbaarheid te vergroten�

Daarnaast krijg je binnen Google Trends ook meer informatie over 
gerelateerde onderwerpen/zoekopdrachten, de interesses per 
regio en kun je zelfs zoekwoorden met elkaar vergelijken�

11. Google Alerts

Wanneer er online iets over jou of je bedrijf geschreven wordt, dan 
wil je dat natuurlijk meteen weten� Misschien moet je er wel op 
reageren, moet je vragen om een link die ze vergeten zijn of kun 
je deze content delen op je socialmediakanalen�

Met Google Alert krijg je direct een mail wanneer er online een 
bepaalde term gebruikt wordt� Dit kun je helemaal zelf bepalen!

Je kunt dus je eigen naam toevoegen, je bedrijfsnaam of 
bijvoorbeeld de branche of niche waar je je in bevindt�

Pro tip: Je kunt ook Google Alerts instellen op de naam van je 
concurrenten om te achterhalen waar ze hun backlinks vandaan 
halen.

https://onlinemarketingagency.nl/seo/google-alerts-meldingen/
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12. Google Site Kit

Google Site Kit is uniek in deze lijst� Het is namelijk de enige 
WordPress-plugin die data van onder andere Search Console, Page 
Speed, Google Optimize en Analytics combineert in de achterkant 
van je WordPress-website�

Je hoeft hierdoor niet meer naar elke aparte websites te gaan, 
maar je vindt alle informatie terug op één plek�

13. Google Optimize

Denk je dat ronde, rode knoppen of vierkante, groene knoppen 
binnen je website beter werken? Ik heb werkelijk waar geen idee�

Maar daar kun je met Google Optimize wel achter komen�

Google Optimize is een A/B testing tool waarmee je verschillende 
aannames kunt testen om te kijken wat binnen jouw website en 
binnen jouw doelgroep het best werkt�

https://onlinemarketingagency.nl/google/wat-is-google-site-kit-en-waarom-ben-ik-er-zo-enthousiast-over/
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Zo kun je bijvoorbeeld locaties van actieknoppen testen, het effect 
van verschillende foto’s of het formaat van een contactformulier�

Bij een A/B test krijgt 50% van je doelgroep versie A te zien en 
50% van je doelgroep versie B� Zo kun je dus heel gemakkelijk 
vergelijken wat wel werkt en wat niet�

14. Google Ads

Naast zoekmachineoptimalisatie (SEO) is het natuurlijk ook 
mogelijk om binnen de zoekmachine te adverteren (SEA)� En om 
dat te kunnen doen binnen Google gebruik je de tool Google Ads 
(voorheen bekend als Google Adwords)�

Met Google Ads kun je allerlei soorten betaalde campagnes en 
advertenties opzetten om jouw website aan de man te brengen� 
Dit zijn bijvoorbeeld tekstadvertenties in Google, maar ook 
displayadvertenties op websites als Nu�nl, etc�

SEO en SEA gaan goed samen en adverteren in Google kan vooral 
een uitkomst zijn als je organisch nog niet goed vindbaar bent�
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15. Test My Site – Think with Google

We weten inmiddels dat de laadtijd van je website een ontzettend 
belangrijke rankingfactor is binnen Google� En we weten ook dat 
Google mobile-first websites indexeert�

Met die gedachte heeft Google een alternatief voor Page Speed 
Insights op de markt gezet�

Namelijk: Test My Site – Think with Google�

Met Test My Site kun je de volgende handelingen uitvoeren:

• de laadtijd van je website per land en per netwerk 
achterhalen;

• de laadtijd van jouw website vergelijken met die van je 
concurrenten;

• de impact van een lange laadtijd achterhalen op je 
bezoekersaantallen;

• per landingspagina een lijst krijgen met de verbeterpunten 
voor die specifieke pagina;

• een gratis rapport genereren met daarin alle bovenstaande 
punten genoemd�

Het grote voordeel van Test My Site is dat het de data heel concreet 
en gebruiksvriendelijk maakt� Dat doet Page Speed Insights 
bijvoorbeeld in mijn ogen niet�
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16. Google Keyword Planner

Als je mij kent, dan weet je dat ik geen fan ben van de Google 
Keyword Planner� Maar, omdat de tool binnen SEO- en Google-
land veel gebruikt en bekend is, neem ik hem wel mee in deze lijst�

De Google Keyword Planner is een programma dat je gebruikt 
tijdens het doen van een zoekwoordenonderzoek� Per zoekwoord 
vertelt de Keyword Planner hoe vaak er maandelijks op dat 
specifieke zoekwoord gezocht wordt en toont het je meteen ook 
gerelateerde zoekopdrachten�

Vervolgens kun jij een selectie maken van de belangrijkste 
zoekwoorden en die inzetten in je contentstrategie�

https://onlinemarketingagency.nl/seo/10-tools-beter-dan-google-keyword-planner-gratis-betaald/
https://onlinemarketingagency.nl/seo/10-tools-beter-dan-google-keyword-planner-gratis-betaald/
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17. Web.dev

Wist je dat Google een eigen tool heeft die je website controleert 
op prestaties, toegankelijkheid, best practices en SEO? Dat is 
namelijk wat Web�dev doet en kan!

Wanneer je jouw website in Web�dev invult en op ‘Run audit’ klikt 
krijg je een waslijst aan verbeterpunten voorgeschoteld� Deze 
verbeterpunten zijn opgedeeld op basis van impact�

De verbeterpunten met de hoogste impact staan bovenaan en de 
verbeterpunten met de laagste impact onderaan� Ideaal tijdens 
het doen van bijvoorbeeld een nulmeting�

18. Squoosh

En we zijn aangekomen bij nummer 18: Squoosh� Een Google-
tool waarmee je heel gemakkelijk afbeeldingen optimaliseert op 
zowel kwaliteit als formaat, zonder dat je iets hoeft te installeren 
op je website�

Dit gebeurt allemaal in de browser�

Het voordeel van Squoosh is dat je aan de linkerkant van het 
scherm de niet-geoptimaliseerde afbeelding te zien krijgt en 
aan de rechterkant de wel-geoptimaliseerde afbeelding� Je kunt 
precies het verschil zien en bepalen of je de foto niet te veel 
optimaliseert�
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TIP 11

Bepaal de beste zoekwoorden

In al het online marketinggeweld van tegenwoordig sneeuwt het 
nog weleens onder: het zoekwoordenonderzoek� En dat is op z’n 
minst opmerkelijk, want het vormt de basis van in ieder geval je 
SEO-strategie�

Met zo’n onderzoek ontdek je namelijk welke zoektermen 
mensen gebruiken om bedrijven zoals de jouwe te vinden� Op 
welke termen je gevonden wilt worden dus� Maar hoe vind je nu 
precies die zoekwoorden? En hoe bepaal je voor jezelf de beste 
zoekwoorden?

Dat ga ik je uitleggen� Alles wat je nodig hebt is toegang tot een 
internetverbinding, een kopje koffie, een uurtje tijd en een beetje 
gezond verstand�

Voordat je begint…

Voordat je begint vertel ik je eerst iets over zoekwoorden� Iets wat 
veel bedrijven vaak niet weten� De termen die mensen gebruiken 
om een bedrijf, product of dienst te vinden zijn vaak langer dan 
een of twee woorden� Longtail zoekwoorden noemen we die� 
Zo’n 70% van alles wat in Google ingevoerd wordt, bestaat uit die 
longtail zoekwoorden� Daarom focussen we ons voornamelijk op 
deze zoekwoorden�



D o m i n e e r  G o o G l e

– 49 –

Toegegeven, op die longtail zoekwoorden wordt maandelijks 
minder gezocht dan op algemene zoekwoorden�

Minder volume en dus minder interessant� Zou je denken�

In potentie brengen ze echter veel meer op dan die algemene 
keywords� Ga maar na� Stel, je bent een juwelier en je verkoopt 
gouden kettingen� Dan wil je waarschijnlijk gevonden worden op 
de term ‘gouden ketting’� Daar wordt veel naar gezocht, maar de 
concurrentie is groot� Scoren op die term gaat veel tijd (en geld!) 
kosten en bovendien weet je niet zeker of je die zoeker wel precies 
kunt bieden wat-ie wil�

Een longtail variant kan dan zijn: ‘gouden ketting met diamanten 
hartje’� Daar wordt weliswaar minder naar gezocht, maar de 
concurrentie is een heel stuk minder en de kans dat je de zoeker 
precies geeft wat-ie wil is een stuk groter� En dus is de kans dat je 
ook daadwerkelijk iets verkoopt een stuk groter� Als-ie tenminste 
op een pagina met gouden kettinkjes met diamanten hartjes 
komt…
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Goed, je snapt het idee� Dan kun je nu starten met je onderzoek 
en de beste zoekwoorden bepalen�

Longtail zoekwoorden vinden

Met een beetje kennis van jouw product of dienst kom je al een 
heel eind, maar de kans is groot dat je iets vergeet of dat een 
bepaalde zoekwoordencombinatie simpelweg niet in je op komt� 
Gelukkig helpt Google je daarbij door je suggesties te geven� Typ 
maar eens ‘gouden ketting’ in de zoekbalk, maar druk niet op 
enter� Google geeft je nu al een aantal suggesties voor mogelijk 
waardevolle longtail zoektermen� Handig!

Maar dat zijn natuurlijk lang niet alle longtail varianten van ‘gouden 
ketting’� Typ maar eens ‘gouden ketting a’ en bekijk de suggesties 
nogmaals� Nu krijg je nog specifiekere suggesties! En doe het nu 
maar eens met ‘gouden ketting b’ en ‘gouden ketting c’�

Goed, je snapt waar ik heen wil�

Gelukkig hoef je dat allemaal niet zelf te doen� Er zijn een paar heel 
handige tools die al die suggesties voor je bundelen� KWfinder is 
er zo eentje� Vul er je keyword in, stel ‘m in op Nederlands en hij 
geeft een flink aantal suggesties�

Je kunt ook Ubersuggest gebruiken� Die doet hetzelfde en geeft 
ook gelijk een indicatie van hoe vaak per maand er gezocht wordt 
op je keyword: het volume� En daarmee komen we direct bij het 
volgende punt: volumes checken�

https://onlinemarketingagency.nl/kwfinder/
https://neilpatel.com/ubersuggest/
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Volumes checken

Je hebt als het goed is nu een lijst met aardig wat longtail 
zoekwoorden� Maar het zou zonde zijn om je te richten op 
zoekwoorden waar niemand of heel weinig mensen op zoeken� 
Daarom kun je maar beter even de bijbehorende volumes checken�

In Google’s Keyword Planner vind je die zo� Hartstikke handig 
natuurlijk, maar er is wel één probleempje: je hebt er een lopende 
Adwords campagne voor nodig� Heb je die niet? Of heb je geen 
idee waar ik het over heb? Dan kun je met Ubersuggest, KWfinder 
of SearchVolume�io ook wel een goed beeld krijgen van de 
volumes van je zoekwoorden�

Concurrentieanalyse

Een goed zoekwoordenonderzoek is niet compleet zonder 
concurrentieanalyse� Het kan namelijk zijn dat je concurrenten 
dit blog ook hebben gelezen en zich richten op dezelfde longtail 
zoekwoorden als jij�

Nu hoeft dat niet erg te zijn, maar als er veel concurrentie is 
(waaronder enkele grote spelers uit jouw branche) dan gaat het 
waarschijnlijk veel tijd en moeite kosten om op dat bepaalde 
zoekwoord te scoren�

En dat is het vaak niet waard�

https://onlinemarketingagency.nl/kwfinder/
https://searchvolume.io/
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Je kunt snel een inschatting maken van hoeveel internetpagina’s 
er zijn die scoren op jouw zoekwoord door in Google’s zoekbalk 
het volgende in te voeren:

allintitle:’jouw zoekwoord hier’

Met deze term zoekt Google alle pagina’s die jouw zoekterm in 
hun titel hebben� Je kunt er voor het gemak even van uitgaan dat 
al deze pagina’s gemaakt zijn om te scoren op die zoekterm�

Als Google 140�000 resultaten geeft, dan weet je dat de 
concurrentie groot is� Geeft Google echter aan dat er maar 93 
resultaten zijn, dan weet je dat er weinig concurrentie is en dat je 
dus relatief gemakkelijk kunt scoren met dat zoekwoord!

En dan nu… de beste zoekwoorden bepalen!

De beste zoekwoorden bepalen is nu heel makkelijk� Uit je 
oorspronkelijke lijst met longtail zoekwoorden verwijder je 
simpelweg de termen met a) weinig of geen zoekvolume en b) 
veel te veel concurrentie�

Wat je overhoudt zijn de zoekwoorden waarmee je met relatief 
weinig investering veel kunt winnen� En dat is precies wat je met 
een goed zoekwoordenonderzoek wilt bereiken�
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TIP 12

Zorg ervoor dat je zoekwoord 
in de on-page SEO-

elementen zit van de pagina 
waarmee je wilt scoren

On-page SEO is het optimaliseren van verschillende onderdelen 
binnen een pagina om ervoor te zorgen dat de pagina zo goed 
mogelijk scoort op een vooraf bepaald zoekwoord�

Oftewel: on-page SEO is het aanpassen van de techniek, content 
en autoriteit van een pagina om op nummer 1 te staan� Want dat 
is uiteindelijk het doel�

De befaamde nummer 1-positie�

Ik wil even een klein sprongetje terug maken� Want als je het nog 
niet wist: SEO bestaat uit drie onderdelen:

1� Techniek (snelheid, mobiele weergave, sitemap, etc�)
2� Content (tekst, afbeeldingen en video)
3� Autoriteit (interne links, externe links, etc�)

Let wel goed op de nummers die ik hierboven genoteerd hebt�

Want je start ALTIJD met het technisch optimaliseren van een 
website, vervolgens ga je de content aanpakken en als laatst ga 
je aan de slag met autoriteit�

https://onlinemarketingagency.nl/copywriting/zoekwoordenonderzoek-zo-kun-je-de-beste-zoekwoorden-bepalen/
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Zie de techniek van de website als de fundering van een huis� 
Zonder een goede fundering, kun je niet gaan bouwen� Geldt ook 
voor websites�

Content kun je dan zien als de muren van een huis� Het geeft het 
huis (en dus je website) volume en laat de fundering tot zijn recht 
komen�

Om het huis af te maken is er ook een dak nodig, wat in dit geval 
de autoriteit is� Die maakt je website af en zorgt ervoor dat de 
techniek en content ultiem worden benut�

Verschil on-page en off-page SEO

Waarin verschilt on-page dan van off-page SEO? De naam zegt het 
al: off-page SEO draait, in tegenstelling tot on-page, om factoren 
die niet direct op je pagina of zelfs website te vinden zijn� Dat wil 
zeggen dat je bij off-page SEO andere websites nodig hebt om je 
rankings positief te beïnvloeden�

Dat doe je voornamelijk door te linkbuilden�

Door ervoor te zorgen dat andere websites naar jouw website of 
specifieke pagina linken�

Je kunt dat doen door je content te promoten op social media of 
via andere blogs, maar je hebt vaak geen garantie dat de content 
ook gedeeld wordt of daadwerkelijke backlinks oplevert� Kortom, 
het is meestal moeilijker om te optimaliseren voor off-page 
factoren dan voor on-page elementen, waar je zelf invloed op 
hebt�

Daarom zoomen we eens verder in op die laatste�
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Welke elementen vallen onder on-page SEO?

Voordat ik het ga hebben over de elementen die vallen onder 
on-page SEO, is het ook belangrijk om te benoemen dat bepaalde 
onderdelen niet zozeer bij on-page SEO horen, maar meer bij SEO 
in het algemeen�

Althans, dat vind ik�

Bijvoorbeeld: door de laadtijd van één specifieke pagina te 
verbeteren beïnvloed je het rankingpotentieel van die pagina, 
maar het doet ook wat voor je website als geheel�

Weliswaar misschien niet heel veel, maar toch� Alle beetjes helpen�

Denk ook aan de sitemap, de 404-pagina of bijvoorbeeld AMP� 
Elementen die je zelf in de hand hebt én die invloed hebben op 
de rankings van één pagina, maar ook op je website als geheel�

En zo zijn er meer elementen waarvan ik vind dat ze niet per se bij 
on-page SEO horen (maar daar verschillen de meningen dus over)�

In dit artikel ga ik het daarom puur en alleen hebben over een 
aantal factoren die jij kunt beïnvloeden die letterlijk binnen één 
pagina vallen�

En die factoren zijn:

• URL
• H1 (Titel)
• H2
• Uitgaande interne links
• Uitgaande externe links
• Laadsnelheid
• Structured data
• Afbeeldingen (benaming en alt-tekst)
• Metatitel

https://onlinemarketingagency.nl/seo/wat-is-een-sitemap-en-hoezo-moet-ik-die-indienen-bij-google/
https://onlinemarketingagency.nl/seo/pagina-niet-gevonden-404-errors-oplossen/
https://onlinemarketingagency.nl/google/wat-is-amp-en-hoe-implementeer-je-het-op-je-wordpress-website/
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• Metaomschrijving
• Actie (knoppen)
• Semantiek
• Tekst (Yoast plugin, aantal woorden, etc�)

Nu ga ik per onderdeel uitleggen wat er zo belangrijk aan is� Laten 
we snel doorgaan�

URL

De URL is wat je intypt om op een website te komen�

Bijvoorbeeld: https://onlinemarketingagency�nl/
online-marketing-bureau-arnhem�

Wat ontzettend belangrijk is bij de URL, is dat je het zoekwoord 
die je gekozen hebt voor die pagina verwerkt in de URL� In het 
voorbeeld hierboven is dat: ‘online marketing bureau Arnhem’�

Daarnaast is het ook belangrijk dat je de URL zo kort en zo schoon 
mogelijk houdt� Dat is dan ook de vuistregel die ik hanteer: altijd 
zo kort mogelijk en geen onnodige tekens als een ?, een  of cijfers�
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Ga dus niet voor https://onlinemarketingagency�nl/
locaties/arnhem/online-marketing-seo-sea-socia
l-media-website-webshops?-facebook instagram twitter/�

H1 (Titel)

De H1 is vaak de titel van een pagina of artikel en hiermee geef je 
de belangrijkste tekstuele content van de pagina aan� Vaak is de 
H1 één woord tot en met een hele zin lang�

Bij de H1 is het ook een must dat je het zoekwoord gebruikt, want 
dit is namelijk een van de belangrijkste onderdelen waar Google 
naar kijkt met betrekking tot het bepalen van het onderwerp van 
je webpagina�

De regel die hierbij belangrijk is, is dat elke pagina een H1 moet 
hebben, maar er ook niet meer dan één mag hebben� Zorg er ook 
altijd voor de H1 genoeg prikkelt, overhaalt en de lading van de 
pagina goed dekt�

H2 (Tussenkopjes)

De H2 wordt vaak gebruikt voor de tussenkopjes en hierin verwerk 
je de op één na belangrijkste tekstuele content� De tussenkopjes 
zijn belangrijk omdat teksten vaak niet meer volledig worden 
gelezen en zij de tekst scanbaar maken�

Mensen scannen dus door de tekst heen op zoek naar interessante 
en relevante stukken content en letten daarbij vooral op de 
tussenkopjes� Dat de tussenkopjes moeten prikkelen, uitnodigen 
en de lading dekken is dan ook vanzelfsprekend�
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De vuistregel die bij de H2 belangrijk is, is dat elke pagina minstens 
één H2 moet hebben� Meer H2’s per pagina mogen en raad ik ook 
zeker aan�

Verwerk ook de zoekterm sporadisch in de H2’s en speel met 
semantische zoekwoorden in de H2’s (maar daarover later meer)�

Uitgaande links

Een link binnen jouw website die linkt naar een andere website is 
een uitgaande link�

Uitgaande links zijn voor meerdere partijen fijn�

Allereerst is het fijn voor de bezoeker� Als jij linkt naar relevante 
content help je de bezoeker op weg� Je geeft daarmee impliciet 
aan dat je de bezoeker zo goed mogelijk wil helpen en daarbij niet 
bang bent om mensen van je eigen website af te sturen�

En dat is wat Google ook wil, de bezoeker zo goed mogelijk helpen� 
Bovendien ziet Google zo ook dat de content van de uitgaande 
link relevant is, waardoor ze nog beter weet waar jouw content 
precies over gaat�
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Zo kan Google jouw content beter plaatsen en misschien wel 
beter waarderen! De vuistregel die ik hier heb: link per artikel 1-2 
keer naar een externe websites en link alleen naar websites die 
meerwaarde bieden en geen rotzooi bevatten�

Interne links

Intern linken zie ik als een soort verborgen schat� Het is iets erg 
weinig wordt gedaan, maar wat erg goed werkt�

Wist je bijvoorbeeld dat ik met een aantal zoektermen van plek 
15/16 naar plek 5 ben gegaan door het plaatsen van een paar 
interne links?

Google moet je zien als een bezoeker die je website bezoekt� Als 
een bezoeker een pagina niet kan vinden, omdat de pagina zo ver 
verbogen is, dan gaat Google de pagina nooit goed laten scoren�

Link dus altijd ook naar mogelijk andere relevante content op 
andere pagina’s op je website� Als je goed hebt opgelet dan heb 
je gezien dat ik dat ook in dit e-book heb gedaan�

Is het je niet opgevallen?

Dan hier nogmaals een voorbeeld: alles over de contentkalender�

Bij het interne linken zijn er ook een aantal ‘regels’ belangrijk:

• ink naar relevante content, linken om het linken heeft 
geen zin�

• Link per artikel 2-5 keer intern�
• TIP: Link niet alleen als je een nieuw artikel hebt geschreven, 

maar geef pagina’s ook een boost door met oude pagina’s 
naar de nieuwe pagina te linken�

https://onlinemarketingagency.nl/social-media/wie-wat-waar-en-hoe-alles-over-de-contentkalender/
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Laadsnelheid

Maar Daniel, je zei net nog: laadsnelheid valt niet onder on-page 
SEO, maar onder SEO algemeen� Klopt�

Deels dan�

Want dingen als afbeeldingen, GIFs, video’s en andere vormen van 
content kunnen binnen één specifieke pagina wel degelijk goed 
geoptimaliseerd worden� Zo vertelde ik in een eerder blog hoe je 
afbeeldingen kunt optimaliseren zodat je laadtijd van die pagina 
verbeterd wordt�

Maar video’s kun je ook optimaliseren� Heb je de video geüpload 
naar de website en hem vervolgens op de website geplaatst?

https://onlinemarketingagency.nl/seo/jpg-vs-png-welke-extensie-is-beter-voor-je-website-vanuit-seo-oogpunt/
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Zet hem dan eens op YouTube en zorg ervoor dat de video juist 
wordt ingeladen� Scheelt een hoop laadtijd en een hoop MB’s voor 
de bezoeker van je website�

Structured data

Ja, ik heb veel blogs geschreven�

En ja, structured data heb ik al vaker in dit e-book genoemd�

Om die reden ga ik structured data niet helemaal tot in detail 
uitleggen, maar in het kort is het het markeren van content om 
voor Google duidelijk te maken waar de content over gaat� Denk 
aan: locatie, telefoonnummer, een recept, reviews, producten, 
recensie of bijvoorbeeld een evenement�

Maar waarom is structured data dan bevorderlijk voor je on-page 
SEO? Omdat structured data de bezoeker op weg helpt en omdat 
het de content van je website inzichtelijker/duidelijker maakt voor 
Google�

Een win-winsituatie dus�

De vuistregel die hier belangrijk is: de contactgegevens van je 
bedrijf moeten gemarkeerd zijn en je moet altijd kijken of dingen 
als reviews ook gemarkeerd kunnen worden�
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Benaming en alt-tekst van afbeeldingen

Ik heb je ergens op betrapt! Jij hebt namelijk ook wel eens een 
afbeelding geüpload met als naam: schermafbeelding-9123912�
jpg of met een andere standaard benaming�

Niet meer doen�

Google wordt steeds slimmer en ook dit zijn elementen waar naar 
wordt gekeken� Even heel zwart-wit, maar stel: jij hebt een website 
en je doet dit� Als bezoeker en Google zijnde, wat vind je daarvan?

Er is hier geen goed of fout, maar de vuistregel die ik hanteer is 
altijd de benaming van een afbeelding specifiek maken� Verwerk 
bijvoorbeeld de zoekterm in de benaming van je afbeelding of 
vertel waar de afbeelding over gaat�

Dit moet je ook doen bij de alt-tekst van een afbeelding�

Vul� Die� Altijd� In�

Altijd�

De alt-tekst is namelijk de tekst die wordt getoond als de 
afbeelding om wat voor reden dan ook niet wordt geladen� Het 
geeft dus aan waar de afbeelding over gaat, zodat de bezoekers 
niks hoeven te missen als-ie niet laadt�

Daarom is de alt-tekst een directe Google-eis en één van de 
elementen die Google belangrijk vindt� Verwerk hier ook je 
zoekterm in�
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Metatitel

Het komt nog best vaak voor: mensen die niet precies weten wat 
de metatitel is�

Heel simpel, dit is de titel van de pagina die je terugziet in de 
zoekresultaten van Google�

Kijk!

Met de metatitel wil je de gebruikers van Google overhalen om 
op jouw pagina te klikken�

Maar hoe zorg je ervoor dat mensen op jouw zoekresultaat 
klikken?

Allereerst moet de metatitel aansluiten bij de zoekintentie 
van de bezoeker� Dus als iemand googelt op ‘website laten 
maken Arnhem’, dan wil iemand een partij uit Arnhem die een 
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website voor hem kan maken� Als jij uit Amsterdam komt en een 
landingspagina hebt genaamd ‘website laten maken Arnhem’, dan 
komt die intentie niet helemaal overeen met hetgeen jij biedt�

Bij het verzinnen van een metatitel moet je ervoor zorgen dat 
de titel uitnodigt, prikkelend en uniek is en opvalt� De vuistregel 
die ik hier heb: kijk naar je concurrenten (de pagina’s die al hoog 
ranken op een bepaalde zoekterm) en verzin een betere metatitel 
die inspeelt op de intentie van de zoeker�

Kijk vervolgens in Google Search Console hoeveel er daadwerkelijk 
op geklikt wordt en pas de metatitel aan als het niet werkt�

En niet vergeten: verwerk hier je zoekwoord in (extreem 
belangrijk!)�

Metaomschrijving

De metatitel moet erop zichzelf al voor zorgen dat mensen klikken 
op jouw zoekresultaat� Maar het kan zo zijn dat mensen toch wat 
meer informatie willen en dat ze daarom de metaomschrijving 
gaan lezen�

In de metaomschrijving moet het zoekwoord te vinden zijn� Verder 
gelden voor de metaomschrijving dezelfde regels als voor de 
metatitel� Zorg er gewoon voor dat de omschrijving overeenkomt 
met de content op de pagina en dat-ie lekker prikkelt om verder 
te lezen�

https://onlinemarketingagency.nl/seo/meta-description-hoe-optimaliseer-meta-omschrijving/
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Actie(knoppen)

Huh? Actie?

Ja, actie!

Wanneer bezoekers een pagina bezoeken vanuit Google en de 
pagina vervolgens zonder een klik te hebben uitgevoerd weer 
verlaten, dan wordt dat een bounce genoemd�

Een hoog bouncepercentage is niet per definitie slecht� Zo is 
het bouncepercentage van een blog vaak wat hoger dan het 
bouncepercentage van bijvoorbeeld een regionale loodgieter�

Dit is geheel afhankelijk van de actie die de bezoeker vervolgens 
wil gaan doen� Daarom is het heel belangrijk dat je binnen een 
pagina aanzet tot actie�

Dit kan een call-to-action-knop, een pop-up-melding of andere 
vorm zijn� Ik maak het even concreet voor je�

Stel, jij klikt op de nummer één-positie op een bepaald zoekwoord� 
Je vindt niet wat je wilt, gaat terug en gaat naar de nummer twee�

Daar vind je wel wat je zoekt, je blijft hangen en je klikt door� Als 
alleen jij dat doet, is dat voor Google niet interessant�

Maar als duizenden mensen dat doen, dan kan dat een signaal zijn 
voor Google dat die eerste pagina niet voldoet aan de zoekintentie�

Oftewel, aanzetten tot actie is uiteindelijk een vorm van on-
page SEO�
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Semantiek

Semantiek heeft te maken met dat Google niet alleen kijkt naar 
het woord dat je gebruikt, maar ook naar andere elementen 
binnen je tekst� Het is dus niet zo simpel als schoen en schoeisel�

Dat zijn woorden die soortgelijk aan elkaar zijn�

Rutger Steenbergen van SEO Zwolle omschrijft het erg mooi:

“Bij semantiek kijkt Google verder dan zoekwoorden. In plaats 
daarvan kijkt Google naar ‘entiteiten’. Er zijn entiteiten voor mensen, 
dingen en plaatsen.

Met Semantic Search slaat Google alle eigenschappen en 
omschrijvingen van een woord op als entiteit. Een woord als ‘boom’ 
wordt daardoor veel meer dan vier letters op een webpagina, het 
krijgt echt betekenis.”

Houd hier dus rekening mee binnen je tekst� Vertel niet alleen dat 
je een bepaalde dienst uitvoert�

Vertel waarom je de dienst uitvoert, wat het oplevert, hoe lang je 
het al doet, laat klanten aan het woord, etc� etc�

Door veel over het onderwerp te praten/te typen geef je een 
pagina en het bijbehorende zoekwoord meer body� Meer 
betekenis als entiteit�

https://onlinemarketingagency.nl/seo/semantic-search-hoe-optimaliseer-je-content-voor-semantisch-zoeken/
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Tekst op een pagina

Van semantiek pakken we meteen door naar de gehele tekst op 
een pagina�

Mijn advies dat ik voor je heb is: installeer de plugin Yoast of 
SEOPress wanneer je in het bezit bent van een WordPress-website�

Waarom?

Met Yoast/SEOPress is het niet zo dat je meteen een verschrikkelijk 
goede tekstschrijver bent of dat je teksten binnen no-time op 
nummer één komen te staan�

Maar Yoast/SEOPress geeft wel concrete tips en adviezen zodat je 
de tekst beter kunt maken, zowel op SEO-vlak als op leesbaarheid�

https://yoast.com/
https://onlinemarketingagency.nl/seopress/
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Bijvoorbeeld:

• Hoe vaak moet het zoekwoord gebruikt worden?
• Moet het zoekwoord in de eerste en laatste alinea gebruikt 

worden?

En zo kan ik nog wel even doorgaan� Mijn advies is dat je de teksten 
laat schrijven door een ervaren tekstschrijver en dat je samen aan 
de slag gaat om Google te veroveren�
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Start met bloggen (9 
redenen waarom)

Werken blogs in 2019 nog? Dat is een vraag die mij nu al een aantal 
keer is gesteld�

Wanneer ik dan vertel dat bloggen nog verschrikkelijk belangrijk 
is, wordt er eigenlijk altijd gevraagd waarom dat dan zo is�

Ik antwoord dan dat, naast dat bloggen simpelweg leads en omzet 
oplevert (en erg leuk is), het nog veel meer voordelen heeft� En 
daar ga ik je alles over vertellen�

Reden 1: door het bloggen verbeter je je skills

Ik hoef je niet te vertellen dat je alleen ergens beter in wordt als je 
er ook echt actief mee aan de slag gaat� Dat geldt voor bloggen 
dus ook�

Maar naast dat je beter wordt in het bloggen zelf, zijn er nog meer 
skills die je verbetert als je veel gaat bloggen:

• je leert beter schrijven;
• je wordt beter in storytelling (het vertellen van een 

verhaal);
• je communicatieve vaardigheden worden beter (je deelt 

informatie met je doelgroep)�

https://onlinemarketingagency.nl/copywriting/blog-schrijven-scoren-in-google/
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Dit zijn voordelen, omdat je hierdoor in het dagelijks leven sneller 
en beter wordt in communiceren en het overbrengen van (digitale) 
informatie�

Reden 2: je leert meer over het onderwerp

Zoals je misschien wel hebt gezien, blog ik over alles wat met 
online marketing te maken heeft� Dat vind ik leuk om te doen, 
want ik deel graag mijn kennis daarover�

Maar ik blog ook omdat ik meer wil weten van de verschillende 
onderwerpen� Ik wil weten hoe andere mensen er over denken, 
ik wil weten wat de voor- en nadelen van iets zijn en ik wil alle 
ins-and-outs achterhalen�

En omdat je onderzoek doet naar het onderwerp voordat je er 
iets over gaat schrijven, vergroot je dus je kennis (en dat zien je 
lezers ook!)�

Reden 3: je wordt een autoriteit

Wanneer jij je informatie gaat delen waar anderen wat aan hebben, 
gaan ze jou als autoriteit in de markt zien� Jij verstaat namelijk je 
vak, hebt veel kennis in huis en mensen gaan je vertrouwen�

Wanneer ze dus op zoek zijn iemand in jouw vakgebied, dan zullen 
ze snel voor jou kiezen� Daarnaast ontvang je nóg een vorm van 
autoriteit door te bloggen�

De blogs die jij plaatst kunnen namelijk opgepakt worden door 
andere partijen�

Ze kunnen jouw blogs gaan delen op social media of ze kunnen 
refereren naar jouw blog door middel van een link� En dat vindt 
ook Google ontzettend fijn�
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Doordat er meer links naar website worden geplaatst, gaat de 
autoriteit van jouw website stijgen� Dat zorgt ervoor dat jij hogere 
posities in Google krijgt en dat resulteert op zijn beurt weer in 
meer bezoekers�

Reden 4: je website/bedrijf 
wordt beter vindbaar

Wanneer je gaat schrijven over een bepaald onderwerp, kan het 
zomaar zijn dat je blog op verschillende termen vindbaar wordt�

Het is daarom ontzettend belangrijk om een zoekwoord te 
bepalen voordat je aan de slag gaat met het blog� Wanneer je 
gaat bloggen over waarom een elektrische fiets zo fijn is en wat 
de voordelen van de fiets zijn, kan het maar net zo zijn dat mensen 
die googeln op ‘elektrische fiets voordelen’ op jouw blog terecht 
komen�

En op die manier kun je de vindbaarheid en de naamsbekendheid 
van je organisatie vergroten!

Reden 5: slimmere mensen 
stellen slimmere vragen

Ik ben er heilig van overtuigd dat wanneer je mensen slimmer 
maakt, ze slimmere vragen gaan stellen� Wanneer je je doelgroep 
meer informatie geeft over het onderwerp, weten ze meer over 
het onderwerp en gaan ze lastigere vragen stellen�

Dit zorgt ervoor dat jij en je lezers beiden naar een hoger niveau 
gaan en jullie kennis aanzienlijk wordt vergroot�

https://onlinemarketingagency.nl/linkbuilding/wat-is-linkbuilding-alles-omvattend-artikel-voor-de-ondernemer/
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Daarnaast maakt dit het ook makkelijker voor jou als blogger� Jij 
kan namelijk over lastigere onderwerpen gaan bloggen en meer 
vaktaal gebruiken�

Reden 6: blogs zorgen voor leads

Vroeger ging marketing alleen maar om het zenden: commercials, 
nieuwsbrieven, advertenties, folders en ga zo maar door� Dat werkt 
tegenwoordig minder goed� De mens is daar door alle reclame van 
tegenwoordig minder gevoelig voor�

Vandaag de dag werkt het daarom veelal andersom: er wordt 
geen content gepusht naar de klant, maar de klant gaat op zoek 
naar de content� En die content, dat zijn jouw blogs�

Daarom is bloggen een ontzettend krachtig marketingmiddel 
waarmee je bezoekers en potentiële klanten naar je website kunt 
trekken�

Ik durf zelfs te zeggen dat bloggen een keigoede leadgenerator is!

Reden 7: jij bent de helpende hand

Jij zit al jaren in het vakgebied, je weet alle ins-and-outs en voor jou 
is het allemaal gesneden koek� Maar voor je lezer is dat misschien 
niet zo�

In jouw leven heb je bijvoorbeeld al duizenden fietsbanden 
vervangen, maar jouw lezer heeft dat misschien nog nooit gedaan�

Als jij een goed artikel schrijft over het vervangen van een band, 
dan kun je daar mensen ontzettend blij mee maken� Je helpt 
mensen op weg en je creëert goodwill (wederkerigheid)�
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Reden 8: blogs zorgen voor 
content op andere kanalen

Weet je niet meer zo goed wat je op social media moet plaatsen? 
Heb je geen onderwerpen meer voor je nieuwsbrief?

Start dan met bloggen�

Als je elke week één blog schrijft, dan heb je altijd content voor 
de andere kanalen� Gebruik bijvoorbeeld een quote uit het blog 
en plaats die op Facebook, gebruik de foto uit het blog en plaats 
die op Instagram, gebruik de video uit het blog en plaats die op 
YouTube en plaats een alinea van het blog op LinkedIn�

Tip: Recycle je content. Content mag je hergebruiken en met blogs heb 
je ontzettend veel content om opnieuw te delen.

Reden 9: je website blijft actueel

Als je wekelijks blogt, zorgt dit ervoor dat website actueel blijft� 
Je laat je bezoekers en de zoekmachines zien dat je website leeft 
en je hebt de mogelijkheid om te vertellen wat je doet en wat je 
aanbiedt�

Daarnaast kun je met blogs ook makkelijk inspelen op de actualiteit� 
Is er iets in het nieuws wat relevant aan jouw business is?

Schrijf er een blog over!
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TIP 14

Denk aan je lokale SEO

Lokale SEO is in principe niets anders dan je reguliere 
zoekmachineoptimalisatie… maar dan gericht op het 
optimaliseren van je online aanwezigheid voor zoekopdrachten 
uit een bepaalde regio�

En waarom is dat belangrijk?

Omdat Google niet dom is�

Zij weet ook wel dat wanneer iemand uit Arnhem naar een 
loodgieter zoekt, ze geen resultaten hoeft te tonen van 
Amsterdamse loodgieters� En dus worden er voornamelijk 
zoekresultaten getoond van Arnhemse – of in ieder geval 
Gelderse – loodgieters�

Hetzelfde geldt voor winkels, restaurants en noem maar op� 
Probeer het maar eens�

Zo’n beetje de helft van alle zoekopdrachten heeft zo’n lokale 
intentie (bron) en volgens Google zelf leiden die zoekopdrachten 
in 50% van de gevallen tot een daadwerkelijk bezoek aan een 
winkel en in 28% van de gevallen tot een aankoop (bron)�

https://www.seroundtable.com/google-46-of-searches-have-local-intent-26529.html
https://www.hubspot.com/marketing-statistics
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Enorm hoge cijfers�

Des te belangrijker dus dat je lokale SEO op orde is� En dat doe je 
met de volgende, makkelijk toepasbare tips:

1. Zorg voor een goede basis

Lokale SEO is ook gewoon zoekmachineoptimalisatie en dus heeft 
het ook baat bij een goede basis� Dat betekent dat je website 
in orde moet zijn en dat je alle on-page SEO-elementen moet 
hebben geoptimaliseerd�

Een snelle laadtijd, met een mobielvriendelijke versie en gevuld 
met unieke metatitels en -omschrijvingen waar je natuurlijk wel 
even subtiel de plaats of regio waar je in gevonden wilt worden 
in verwerkt�

De basics, mensen� Get them right�

2. Maak en optimaliseer je Google Mijn Bedrijf

De Google Mijn Bedrijf-pagina is super belangrijk voor lokale SEO� 
Het is gratis en het doet wonderen voor je online zichtbaarheid�

Je komt er namelijk mee in Google Maps en dat kaartje wordt weer 
weergegeven in de lokale zoekresultaten� Daarom heb ik in een 
eerder blog al verteld hoe je in enkele stappen een Google Mijn 
Bedrijf kunt aanvragen en verifiëren�

Voer die stappen dus uit�

Wanneer je dat allemaal gelukt is (of je ooit al eens een Google Mijn 
Bedrijf hebt aangemaakt), moet je die nog wel even optimaliseren� 
Niet moeilijk, wel belangrijk�

https://onlinemarketingagency.nl/google/3-stappen-google-bedrijf-aanvragen-en-verifieren/
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Kies de meest relevante categorie� Hoe relevanter, hoe beter�

Maak een volledige beschrijving van je bedrijf, upload het logo 
van je onderneming of een foto van je bedrijfspand zodat mensen 
het kunnen herkennen, update je openingstijden en voeg foto’s 
van je diensten of producten toe�

Completeer je pagina en zorg ervoor dat je contactgegevens 
kloppen� Anders is alles voor niets�

3. Creëer lokale content

Terug naar je website�

Daar moet je lokale content zien te creëren� Daarmee bedoel ik 
niet dat je je teksten in dialect moet gaan schrijven, maar dat je je 
werkgebied of de locatie van je fysieke locaties in de content op 
je website moet vermelden�

Vertel op je dienstenpagina bijvoorbeeld waar je je werkzaamheden 
uitvoert of in de ‘over ons’-pagina waar je winkel, kantoor of 
restaurant zich bevindt� En als je dan toch bezig bent, probeer 
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de mensen dan meteen over te halen met wat voordelen van je 
locatie (makkelijk te bereiken, gratis parkeren en noem maar op)�

Een veel gebruikte tactiek is het creëren van lokale landingspagina’s� 
Speciale pagina’s gericht op de zoekterm van je dienst of product 
in combinatie met een plaats uit je werkgebied of regio, ondanks 
dat je daar misschien niet gevestigd bent�

En ja, dat werkt (nog)… maar vaak wel alleen wanneer de 
concurrentie in dat gebied laag is�

4. Verzamel lokale links

Ga actief op zoek naar links van lokale websites en directories 
(lees: online bedrijvengidsen)� Ben je aangesloten bij een lokale 
ondernemersvereniging?

Sponsor je de voetbalclub of een ander evenement?

Bekijk dan of er mogelijkheden zijn voor een link van hun website 
naar de jouwe� Zo laat je aan Google zien dat je ook lokaal relevant 
bent�

Meld je bedrijf ook aan bij (relevante) bedrijvengidsen, zoals Eet�
nu, Tripadvisor en Yelp voor restaurants� Zorg er daarbij wel voor 
dat je contactinformatie up-to-date is en overal hetzelfde� Anders 
raakt Google in de war – en dat wil je niet�

5. Gebruik structured data

Je kunt structured data inzetten om aan Google aan te geven wat 
exact je contactgegevens zijn� Doe dat dan ook, want daarmee 
maak je het de zoekmachine een stuk makkelijker�
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Achterhaal lokale zoekwoorden 
met Mergewords

Stel, je bent een loodgieter uit Arnhem, je werkt vooral in de regio 
en je wilt meer klanten� Natuurlijk wil je dan vindbaar zijn wanneer 
mensen zoeken op ‘Loodgieter Oosterbeek’, ‘Loodgieter Velp’ of 
‘Loodgieter Westervoort’�

Dat zijn de zogeheten zoekwoorden die je dan kunt gebruiken 
binnen je website�

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor loodgieters, maar ook voor 
webdesigners, online marketingbureaus, glaszetters, slotenmakers 
en nog veel meer beroepen�

Het achterhalen van een paar van die lokale zoekwoorden is met 
de hand nog wel te doen�

Maar wat nou als je bijvoorbeeld in heel Gelderland actief bent? 
Dan gaan deze vier stappen jou ontzettend helpen�

Stap 1: Denk na over je dienstverlening 
en noteer deze woorden

In het geval van de loodgieter is dat best makkelijk, want dat is 
het woord loodgieter�

Daarnaast zou ik ook termen gebruiken zoals riool ontstoppen of 
afvoer ontstoppen� En hooguit installatiebedrijf�
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Maar hoe zit het als je een verhuisbedrijf bent?

Dan kunnen de volgende woorden interessant zijn: verhuisbedrijf, 
verhuizer, verhuizers, verhuizing en verhuisservice� Het is van 
belang dat je al deze termen noteert voor jouw bedrijf�

Liever te veel dan te weinig�

Stap 2: Gebruik Mergewords

Ga naar de website van Mergewords en plak in kolom 1 alle 
woorden van stap 1�

Zoek vervolgens een lijst met alle dorpen/steden uit de voor 
jou interessante provincie en kopieer en plak die in kolom 2 van 
Mergewords�

Klik vervolgens op ‘Merge!’ en kopieer de hele lijst�

Stap 3: Achterhaal volumes met KWFinder

Nu gaan we achterhalen of er daadwerkelijk gezocht wordt op de 
gecombineerde zoektermen van stap 2�

http://mergewords.com/
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Om dit snel en gemakkelijk te doen, gebruiken we KWFinder�

KWFinder is gratis te gebruiken, maar als je dit zo snel, efficiënt en 
zo effectief mogelijk wilt doen, dan raad ik je aan om een betaald 
account te nemen�

Wanneer je in KWFinder zit, klik je bovenaan op ‘Import’�

Tip: aan de rechterkant kun je ook aangeven of je zoekwoorden wilt 
achterhalen die langer dan 1 woord zijn.

Plak nu vervolgens de hele lijst uit stap 2 in het onderste vlak, 
stel de locatie rechtsboven in op ‘Netherlands’ en klik op ‘Process 
keywords’�

Tip: knip de lijst op in delen wanneer deze te groot is voor je account 
binnen KWFinder.

https://onlinemarketingagency.nl/kwfinder/
https://onlinemarketingagency.nl/kwfinder/
https://onlinemarketingagency.nl/kwfinder/
https://onlinemarketingagency.nl/kwfinder/
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Dan krijg je de volgende informatie te zien:

Stap 4: Kies de beste zoekwoorden

Of een zoekwoord ‘goed’ is, is afhankelijk van meerdere factoren�

De belangrijkste factoren zijn:

• volume (hoe vaak er gemiddeld per maand op een 
zoekwoord gezocht wordt);

• concurrentie (binnen KWFinder aangegeven met de 
Keyword Difficulty)�

Wanneer je binnen KWFinder klikt op ‘Search’, dan zie je dat de 
zoekwoorden met het meeste volume bovenaan komen te staan� 
Vervolgens kun je in de kolom ‘KD’ zelf achterhalen hoeveel 
concurrentie er op een zoekwoord zit�

https://onlinemarketingagency.nl/kwfinder/
https://onlinemarketingagency.nl/kwfinder/
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Een kind kan de was doen!
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TIP 16

Achterhaal de zoekwoorden 
van je concurrenten

Er zijn meerdere manieren om de zoekwoorden van je concurrenten 
te bepalen� Ik ga je er nu vijf laten zien�

Op volgorde van de methode waar ik het meest fan van ben op 
volgorde van welke ik het meest gebruik� We gaan beginnen met 
mijn ultieme favoriet: Ahrefs�

Zoekwoorden achterhalen met Ahrefs (1/2)

Als je mijn blogs vaker leest, dan weet je dat ik super fan ben 
van Ahrefs� Ahrefs is een bazenprogramma en als het budget 
toereikend is, schaf het dan zeker aan�

Wanneer je inlogt in Ahrefs kun je bovenaan een domein invullen�

Zorg er altijd voor dat het domein wat je invult overeenkomt met 
het livedomein� Wat ik hiermee wil zeggen is: wanneer je website 
geen www bevat, vul deze dan ook niet in�

Klik vervolgens links in het rijtje op ‘Concurrende domeinnamen’�

https://onlinemarketingagency.nl/reviews/ahrefs/
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Et voilà, alle partijen die overlap hebben op het gebied van content� 
Door nu simpel op de getallen te klikken, kun je de zoektermen 
van je concurrenten zien�

Klik in het rijtje ‘Zoektermen uniek voor doel’ om de zoektermen 
te zien waar jij op scoort, maar de concurrent niet�

Klik in het rijtje ‘Algemene zoektermen’ om de zoektermen te zien 
waar zowel jij als je concurrent op scoort�

Klik op ‘Zoektermen uniek voor concurrent’ om de zoektermen te 
zien waar je concurrent op scoort en jij niet�

Een kind kan de was doen�

Zoekwoorden achterhalen met Ahrefs (2/2)

Binnen Ahrefs kun je data op veel verschillende manieren 
benaderen� Dus ook de zoektermen van je concurrenten�

Je kunt namelijk ook het domein van je concurrent invullen 
in Ahrefs en wanneer je dan vervolgens klikt op ‘Organische 
zoektermen’ in het menu links, dan zie je meteen alle zoektermen 
van die concurrent�
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Dan hebben we het ook echt over ALLE zoektermen� En als je wilt 
weten hoe die data er in Excel uitziet, moet je op de onderstaande 
download klikken�

On-page SEO bekijken: Metaomschrijvingen, 
titels, tussenkopjes, etc.

Wanneer je goed op weg bent met SEO, dan staat het zoekwoord 
dat je hebt gekozen voor die pagina in de metaomschrijving, 
metatitel, de H1, de H2, de alt-tekst en de URL�

Oftewel, in alle on-page SEO-elementen�

Dit geldt voor jou, maar natuurlijk ook voor je concurrenten�

Door naar die elementen te kijken, kun je meteen zien op welke 
termen ze focussen� Het zoekwoord staat namelijk bijna altijd 
vooraan in de metatitel� Zo durf ik je meteen te vertellen dat het 
zoekwoord in onderstaande snippet ‘Webdesign Amstelveen’ is�

Een makkelijke manier om al deze on-page SEO-elementen te 
achterhalen is de Mozbar�

Met deze Chrome-extensie kun je met 1 klik op de knop de on-
page SEO-elementen achterhalen van die pagina�

Kijk maar!

https://moz.com/products/pro/seo-toolbar
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Spioneren met Spyfu

In de afgelopen jaren ben ik minder fan geworden van Spyfu� Voor 
mijn gevoel laat de tool steeds minder zien, helemaal wanneer je 
geen betaald account hebt�

Spyfu is soortgelijk aan Ahrefs, alleen dan van mindere kwaliteit� 
Het voordeel van Spyfu is wel dat je 1 keer per dag de tool gratis 
kunt gebruiken�

Dit is bij Ahrefs niet mogelijk�

Wanneer je een domein hebt ingevuld bij Spyfu, kan ik onder 
het kopje ‘SEO Keywords’ bekijken wat de zoekwoorden zijn� Wat 
ik wel gaaf vind aan Spyfu, is dat je kunt selecteren op onder 
andere de meest belangrijke zoekwoorden, nieuwe zoekwoorden, 
stijgers, dalers, pagina 1-zoekwoorden, etc�

Intern linken kan je zoekwoorden verlinken

Het intern linken doe je eigenlijk om twee redenen:

• de bezoeker verder op weg helpen/doorsturen;
• pagina’s beter vindbaar maken voor Google binnen je 

website�

En over die laatste, daar gaan we het nu over hebben�

https://www.spyfu.com/
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Google moet je (in dit geval) zien als een mens� Stel dat je een 
mens de opdracht geeft: vindt pagina X binnen deze website� Als 
die pagina niet makkelijk en binnen een paar klikken gevonden 
kan worden, dan kan Google dat ook niet�

Om die reden zijn interne links erg belangrijk�

Je kunt er namelijk mee voor zorgen dat de pagina’s waarvan jij wilt 
dat ze beter gevonden worden een boost krijgen� Dat is dan ook 
precies de reden waarom interne links belangrijke zoekwoorden 
kunnen verlinken� Omdat het zo overduidelijk is dat partijen met 
die woorden willen scoren�

Ik doe het ook, hoor!

Interne linkbuilding is namelijk ongelooflijk belangrijk� En als je 
naar mijn website gaat, dan zie je ze ook:

Zoekwoorddichtheid (SEOquake)

Zoekwoorddichtheid is niet anders dan hoe vaak een zoekwoord 
in een tekst wordt genoemd� Heb je een tekst van 100 woorden 
en zit er 3 keer het zoekwoord in?
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Dan heb je een zoekwoorddichtheid van 3%�

We gaan nu niet in op wat nu de ideale zoekwoorddichtheid is, 
maar je kunt er wel veel informatie uithalen�

Want, veel gebruikte woorden… zullen wel woorden zijn waar 
iemand op wil scoren� Op woordjes als ‘een’, ‘de’, ‘het’, ‘en’, etc� 
na dan!

De zoekwoorddichtheid is met 101 tools te achterhalen� Maar 
aangezien ik je al eerder heb verteld over SEOquake, vind ik het wel 
een goed idee om ook die Chrome-extensie weer te gebruiken�

Hoe werkt SEOquake?

Als het goed is heb je de Chrome-extensie al geïnstalleerd� Zo niet, 
even snel doen�

En dan de volgende stappen doorlopen:

• Ga naar de website/pagina van de concurrent�
• Klik op het SEOquake-icoontje tussen je Chrome-extensies�
• Klik vervolgens op ‘Density’�

Nu zie je een hele lijst met de zoekwoorden die worden gebruikt 
op die pagina, hoe vaak ze worden gebruikt en wat de dichtheid is�

https://onlinemarketingagency.nl/google/10-handige-chrome-extensies-die-online-marketing-makkelijker-maken/
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TIP 17

Maak gebruik van 
een SEO-plugin

Een SEO-plugin geeft jou meer inzicht, tips en houvast op het 
gebied van zoekmachineoptimalisatie� Om die reden moet je 
website altijd voorzien zijn van een SEO-plugin (mocht je een 
WordPress-website hebben)�

En vier van die SEO-plugins zet ik graag voor je op een rijtje�

Yoast

Met inmiddels miljoenen installaties en 25�451 vijfsterrenwaard-
eringen, is Yoast de meest bekende en meest gebruikte SEO-
plugin die nu te downloaden is�

Yoast was op het gebied van SEO-plugins de eerste op de markt 
en heeft zijn sporen inmiddels meer dan verdiend�
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In al die jaren dat ik Yoast gebruik, heb ik nooit een probleem met 
de plugin gehad en de plugin heeft zich keer op keer bewezen� In 
9 van de 10 gevallen is de gratis variant van Yoast SEO voldoende, 
maar niet altijd�

De volgende functies vind je in de gratis Yoast plugin:

• zoekwoordoptimalisatie;
• vertel Google waar je pagina over gaat;
• je kunt in de gaten houden hoe oud de content is;
• Google preview;
• leesbaarheidscheck;
• breadcrumbs;
• dubbele content check;
• werkt in de verschillende editors;
• technische zaken als robots�txt, htaccess, permalinks en 

de sitemap�

Als je de betaalde variant hebt, dan krijg je de volgende 
functionaliteiten erbij:

• interne link-suggesties;
• meer inzicht in de content;
• redirect managers;
• exporteren van de zoekwoorden;
• een jaar lang 24/7 support;
• geen advertenties�

Genoeg over Yoast, we gaan door naar de concurrenten!

SEOPress

Als je mijn blogs leest, weet je dat ik eerder heb geschreven 
over SEOPress� Toen ik een halfjaar geleden voor het eerst over 
SEOPress hoorde dacht ik:

https://onlinemarketingagency.nl/seopress/
https://onlinemarketingagency.nl/seopress/
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Nee, ik blijf bij Yoast�

Maar aangezien SEOPress aangeeft goedkoper en beter te zijn, 
vond ik het toch de moeite waard om de plugin te testen� Wil je 
weten wat ik van de plugin vind? Lees dan mijn blog genaamd 
‘SEOPress Review 2019: het ultieme Yoast alternatief’

De conclusie van mijn SEOPress review is heel simpel: zit je te 
denken om Yoast Premium aan te schaffen? Ga dan absoluut voor 
SEOPress Pro�

Die is namelijk veel goedkoper en biedt meer mogelijkheden�

Wil je geen geld uitgeven voor je SEO-plugin? Blijf dan bij Yoast, 
dan heb je namelijk meer functionaliteiten dan de gratis variant 
van SEOPress�

All in One SEO Pack

All In One SEO Pack is ook een erg bekende SEO-plugin in 
WordPress en zoekmachineoptimalisatieland� Met meer dan een 
miljoen installaties en een gemiddelde van 4,5/5 op basis van 459 
reviews, hoort hij ook zeker in deze lijst terug�

https://onlinemarketingagency.nl/seopress/
https://onlinemarketingagency.nl/reviews/seopress/
https://onlinemarketingagency.nl/seopress/
https://onlinemarketingagency.nl/seopress/
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All In One SEO Pack heeft net zoals Yoast en SEOPress een betaalde 
en gratis variant�

Wanneer je de prijs en de functionaliteiten bekijkt, kom je er al 
snel achter dat de All In One SEO Pack Premium variant niet per 
se nodig is�

Met de gratis variant heb je voldoende functies en mogelijkheden� 
De functie die ik wel echt mis in de gratis variant, is dat je 
categorieën en tags niet kunt optimaliseren en voorzien van 
bijvoorbeeld een metatitel en metaomschrijving�

All In One SEO Pack is verder een erg gebruiksvriendelijke plugin 
die ook nog eens bijzonder overzichtelijk is� In de tijd dat ik ‘m heb 
getest ben ik geen problemen tegengekomen�

En wat betreft de prijs… die vind ik een tikkeltje aan de hoge 
kant� Een licentie voor een website kost $68 dollar per jaar en een 
licentie voor 10 websites kost 118 dollar per jaar�

Dan gaat mijn voorkeur toch uit naar SEOPress�

https://onlinemarketingagency.nl/seopress/
https://onlinemarketingagency.nl/seopress/
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Rank Math

Toen Rank Math voor het eerst op de markt werd gezet, was er 
flink wat commentaar op de plugin� Veel bugs, veel problemen 
en functies die niet (goed) werkten�

In de maanden daarna heeft Rank Math hard gewerkt om de 
plugin te verbeteren en is het bezig aan een opmars� De SEO-
plugin heeft inmiddels 80�000 installaties en krijgt 4,9/5 sterren 
op basis van 395 reviews�

Hoe Rank Math zo goed scoort?

Omdat er in de plugin ontzettend veel handige functionaliteiten 
zitten, omdat hij zeer gebruiksvriendelijk is en misschien wel de 
meeste complete gratis WordPress SEO-plugin is�

Daarnaast is een ander groot voordeel dat Rank Math volledig 
gratis is, in tegenstelling tot zijn concurrenten� Zelf heb ik Rank 
Math ook een tijd geprobeerd en ik vind het een prettige plugin, 
al lijken de meningen daar soms nog wel over te verschillen�
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TIP 18

Achterhaal SEO-kansen 
met Keyword Hero

Vroeger, toen SEO compleet anders was, was het mogelijk om 
in Google Analytics te achterhalen op welke zoekwoorden je 
gevonden werd�

Op een gegeven moment is Google daarmee gestopt en kreeg je 
alleen nog maar ‘not provided’ te zien� Om die reden is Keyword 
Hero in het leven geroepen�

Keyword Hero is een programma dat de ‘not provided’-
zoekwoorden in Google Analytics weer toont door het combineren 
van de data uit Google Analytics en Google Search Console�

Oftewel: door Keyword Hero kun je weer precies zien op welke 
zoekwoorden je gevonden wordt en hoe goed dat verkeer is�

https://keyword-hero.com/
https://keyword-hero.com/
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Maar we hebben toch al Analytics 
en Search Console?

Dat klopt, ook in Search Console kun je precies zien op welke 
zoekwoorden je gevonden wordt� Maar je kunt niet zien of 
de kwaliteit van het bezoek goed is en of die zoekwoorden 
daadwerkelijk converteren�

Daar is Keyword Hero juist zo sterk in�

Daarnaast is het geen extra programma wat je elke keer moet 
openen� Keyword Hero is simpelweg een toevoeging aan je 
Google Analytics-account� Je hoeft dus niet naar een aparte 
website te gaan, je kunt alle Keyword Hero-data terugzien in je 
vertrouwde Analytics-omgeving�

Eigenlijk combineert Keyword Hero het beste van Analytics en de 
Search console�

Makkelijkste manier om Keyword 
Hero te installeren

Het installeren van Keyword Hero is een eitje, als je Google 
Analytics en Google Search Console al geïnstalleerd hebt� Heb je 
dat nog niet?

Lees dan eerst mijn blog Stappenplan voor het installeren van 
Analytics via Google Tag Manager� En lees vervolgens mijn blog 
Google Search Console aanmaken en je website juist toevoegen�

Als je beide blogs hebt gelezen en de stappen hebt doorlopen is 
het nu tijd om Keyword Hero te installeren�

Stap 1: Ga naar de website van Keyword Hero (https://keyword-
hero�com/) en klik rechtsboven op ‘Sign up/Log in’�

https://onlinemarketingagency.nl/seo/stappenplan-voor-het-installeren-van-google-analytics-via-google-tag-manager/
https://onlinemarketingagency.nl/seo/stappenplan-voor-het-installeren-van-google-analytics-via-google-tag-manager/
https://onlinemarketingagency.nl/handleidingen/google-search-console-aanmaken-en-je-website-juist-toevoegen/
https://keyword-hero.com/
https://keyword-hero.com/
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Stap 2: Log in met het Google account waar Google Tag Manager, 
Google Analytics en Google Search Console aan gekoppeld is�

Stap 3: Klik rechtsboven op ‘Add Domain’’

Stap 4: Selecteer in de kolom ‘Accounts’ welk account, in de kolom 
‘Properties & Apps’ welke property en in de kolom ‘Views’ welke 
weergave je gekoppeld wilt hebben�

Stap 5: Selecteer bij ‘Select tracking’ de optie ‘No tracking’ en klik 
op ‘Next’ (hier komen we later in dit boek nog op terug)�



D o m i n e e r  G o o G l e

– 97 –

Stap 6: Selecteer het juiste domein door op ‘Select’ te klikken en 
let goed op dat deze precies overeenkomt met je website� Klik 
vervolgens op ‘Next’�

Stap 7: Klik onderaan op ‘Create’�

Selecteer vervolgens weer het juiste Google-account�

Stap 8: Selecteer het plan waar jij voor wilt gaan en klik op ‘Next’�

Tip: Ga voor ‘Big Hero’!
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Stap 9: Wacht 24 uur totdat je eerste data vertoond wordt en vul 
je e-mailadres in als je graag elke week een rapport wilt krijgen 
van de Keyword Hero-resultaten�

Dat zou ik echt doen!

Hoe werkt Keyword Hero?

Zoals ik al eerder aangaf combineert Keyword Hero de data van 
Analytics en Search Console en kun je alle waardevolle informatie 
terugzien in Analytics� Ik ga je nu laten zien hoe (let op, je moet 
wel 24 uur wachten totdat de eerste data zichtbaar is)�

Ga allereerst naar de website van Google Analytics� Dat is https://
analytics�google�com/analytics/web/�

Ga vervolgens binnen Analytics naar het account waarvoor je 
Keyword Hero hebt ingesteld en ga op zoek naar de property 
genaamd ‘Keyword Hero’�

https://analytics.google.com/analytics/web/
https://analytics.google.com/analytics/web/
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Klik op deze property en klik vervolgens op ‘Keyword View’� Je zit 
nu in de property die wij zelf net hebben aangemaakt met het 
doorlopen van de 9 stappen�

Binnen Google Analytics moet je in het linker rijtje nu op ‘Overzicht’ 
klikken�
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Scroll dan iets naar onder totdat je het kanaal ‘Organic Search’ ziet 
en klik daar dan ook op�

Wanneer je op ‘Organic search’ hebt geklikt, krijg je een lijst te zien 
van alle zoekwoorden waar je op gevonden wordt en hoe goed 
(of slecht) dat bezoek is�

Nu weet ik dit. En dan?

Goede vraag!

De mogelijkheden zijn eindeloos met deze data, maar ik ga je een 
paar tips geven:

• Je kunt zien welke zoekwoorden het meest interessant zijn 
voor je business� En hier dus op inspelen�

• Je kunt nieuwe zoekwoorden achterhalen waarvan je 
niet wist dat je daarop scoorde en daar je pagina voor 
aanpassen of nieuwe content voor schrijven om er 
vervolgens nog beter op te scoren�
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TIP 19

Zet Site Search in

Site Search binnen Google Analytics is het bijhouden wat 
mensen in de zoekfunctie op jouw website intypen en alles wat 
daaromheen gebeurt�

Met Site Search kan je onder andere de volgende informatie zien:

• hoeveel procent Site Search gebruikt;
• totaal aantal zoekopdrachten;
• tijd na zoekopdracht;
• welke zoekterm ingevuld is en hoe vaak die ingevuld is;
• hoeveel mensen uitstappen na het doen van een 

zoekopdracht;
• de gemiddelde zoekdiepte;
• reguliere informatie als bouncepercentage, aantal sessies, 

conversiepercentage, etc�;
• alle informatie omtrent de ingevulde termen;
• de pagina’s waarop de zoekfunctie is ingevuld en alle 

informatie daaromheen�

Lang verhaal kort: Site Search van Google Analytics is iets dat je 
echt moet inzetten voor je website en/of webshop�

Waarom is deze functie zo handig 
en wat heb je aan Site Search?

Site Search is fijn voor je SEO omdat je er precies kunt achterhalen 
welke zoekwoorden mensen gebruiken binnen je website�
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Je kunt natuurlijk ook urenlang zoekwoordentools gebruiken 
als KWFinder, Ubersuggest of Keywordtool� Of je kunt diezelfde 
tijd besteden aan het achterhalen van de zoekwoorden van 
concurrenten�

Maar je kunt ook gewoon simpelweg bijhouden welke zoektermen 
mensen gebruiken binnen je website� Minstens net zo makkelijk 
om te doen en sneller uit te voeren�

En erg handig voor bijvoorbeeld je landingspagina’s, blogs, 
diensten, aanbiedingen, acties, merken of producten, want je kunt 
al die pagina’s verbeteren op basis van die data�

Merk je dat 80% van de bezoekers binnen je fietsenwebshop zoekt 
op het merk Gazelle? Laat dit merk dan zien op de voorpagina of 
als eerst binnen je menu�

Als je de data van Site Search vervolgens inzet met bijvoorbeeld 
de gegevens van Hotjar, dan weet je precies waarop mensen wel 
of niet klikken�

https://onlinemarketingagency.nl/kwfinder/
https://onlinemarketingagency.nl/conversie-optimalisatie/hotjar-heatmapping-installeren-via-google-tag-manager/
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Een andere optimalisatie op basis van Site Search-data is het 
aanpassen van de content die mensen te zien krijgen�

Merk je bijvoorbeeld dat mensen na het intypen van het woord 
‘Gazelle omafiets’ na 20 seconden weggaan en dat ze bij het 
woord ‘Gazelle mountainbike’ 5 minuten blijven hangen? Dan 
zou ik eens gaan kijken waar de verschillen zitten en waarom de 
ene pagina goed scoort en de content op de andere pagina niet�

Erg handig dus�

Hoe installeer je Google Site Search?

Voordat we beginnen moet je natuurlijk eerst Google Analytics 
hebben geïnstalleerd op je website� Ik adviseer je dat je daarvoor 
gebruikmaakt van Google Tag Manager�

Nu hoor ik je denken: Ja, maar dat kan ik niet zelf� Wel dus, want 
het is heel gemakkelijk�

Je hoeft daarvoor alleen maar mijn blog te lezen genaamd: 
Stappenplan voor het installeren van Google Analytics via Google 
Tag Manager en de daar beschreven stappen uit te voeren�

Een kind kan de was doen�

Als je dat hebt gedaan, dan gaan we over naar het echte werk: het 
installeren van Site Search�

Stap 1: Inloggen in Google Analytics

Een redelijk logische stap, maar Site Search is in te stellen via 
Google Analytics� Klik daarom op de volgende link https://
analytics�google�com/analytics/web/, selecteer het juiste Google-
account en log in�

https://onlinemarketingagency.nl/seo/stappenplan-voor-het-installeren-van-google-analytics-via-google-tag-manager/
https://onlinemarketingagency.nl/seo/stappenplan-voor-het-installeren-van-google-analytics-via-google-tag-manager/
https://analytics.google.com/analytics/web/
https://analytics.google.com/analytics/web/
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Stap 2: Selecteer de juiste weergave en 
klik op ‘Instellingen voor dataweergave’

Om de juiste weergave, binnen de juiste property, binnen het 
juiste account te selecteren, moet je linksonder op het tandwiel 
klikken�

Vervolgens zie je drie kolommen met ‘Account’, ‘Property’ en 
‘Weergave’� Zorg ervoor dat je in elke kolom de juiste informatie 
hebt staan en klik vervolgens in de kolom met ‘Weergave’ op 
‘Instellingen voor weergave’�

Stap 3: Site Search bijhouden aanzetten

Dit is veruit de makkelijkste stap� Wanneer je op de pagina 
‘Instellingen voor dataweergave’ bent, kun je iets naar onder 
scrollen�

Klik vervolgens onder het kopje ‘Instellingen voor Site Search’ op 
‘Aan’ in plaats van ‘Uit’ en klaar is Kees�
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Stap 4: Queryparameter 
toevoegen aan Analytics

Queryparameter, ja� Daar heb je vast nog nooit eerder van 
gehoord!

Queryparameter is niks anders dan een stukje tekst dat een 
website zelf toevoegt als er een zoekopdracht is gedaan�

Bij WordPress is dit altijd een ‘s’�
Bij het CrafCMS is dit bijvoorbeeld een ‘q’�
Bij Joomla is dit bijvoorbeeld ‘searchword’�
En bij Drupal is dit bijvoorbeeld ‘search’�

Dit kan per website en per CMS dus verschillen�
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Wat je nu alleen nog hoeft te doen is op ‘Opslaan’ te klikken en 
te wachten totdat de zoekopdrachten verschijnen in Google 
Analytics�
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TIP 20

Maak gebruik van semantische 
zoekwoorden (Semantic search)

Semantisch zoeken houdt simpelweg in dat Google probeert 
haar gebruikers de zoekresultaten voor te schotelen die het best 
voldoen aan de intentie waarmee een bepaalde zoekterm is 
ingevoerd�

Daarvoor moet Google begrijpen waar webpagina’s en hun 
teksten precies over gaan�

Om dat goed te kunnen doen, moet Google de betekenis van 
woorden en zinnen leren begrijpen�

En niet alleen die van bepaalde zoektermen� Nee, ook van de 
context waarin ze voorkomen�

Daar is het algoritme inmiddels behoorlijk goed in geworden en 
het lijkt erop dat dat de komende jaren alleen maar beter wordt� 
Semantic search is de toekomst�

Hoe ziet semantisch zoeken 
er in de praktijk uit?

Leuk dat semantisch zoeken, maar een beetje vaag blijft het wel� 
Snap ik� Daarom leg ik het je graag uit aan de hand van een simpel 
voorbeeld�
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Stel, je schrijft een pagina over banken, geoptimaliseerd voor 
het zoekwoord ‘bank’� Om te bepalen of die pagina over een 
financiële instelling gaat of over een zitmeubel, kijkt Google naar 
de woorden en zinnen die nog meer op de pagina voorkomen�

Al snel ontdekt het daar woorden als ‘stof’, ‘vulling’ of ‘poten’ en 
besluit het dat de pagina over zitmeubels gaat�

Kortom, Google gebruikt de context om te bepalen of een 
bepaalde pagina aan de intentie van de zoeker voldoet�

Simple as that�

Al gaat het in de praktijk natuurlijk een behoorlijk aantal stapjes 
verder� Google heeft namelijk een enorme database met 
combinaties van woorden waarmee het associaties kan maken�

Het algoritme zal het woord ‘bank’ dan ook zien als een soort 
entiteit, waarbij het direct geassocieerd wordt met bepaalde 
eigenschappen, omschrijvingen en contexten� Sommige 
specifieke termen in combinatie met het woord ‘bank’ komen 
immers vaker voor op het internet en zullen dus wel relevant zijn�

De kunst is dus om die woorden en termen te vinden die voor 
Google én voor je bezoekers een compleet en relevant beeld 
schetsen van je onderwerp�

Voordat we verder gaan wil ik je nog even een afbeelding laten 
zien�

De onderstaande afbeelding gemaakt door Moz over The 
Simpsons en semantisch zoeken leg het principe ook ontzettend 
goed uit�
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Maar hoe optimaliseer je dan 
voor semantic search?

Heel kort: door de relevante context te ontdekken en in je tekst te 
behandelen� Zo volledig mogelijk (maar wel relevant)�

Want gebruikers houden van content die antwoord geeft op al 
hun vragen� Content waarin ze alles wat ze willen weten kunnen 
vinden�

En omdat Google haar gebruikers precies datgene wil geven waar 
ze naar op zoek zijn, houdt Google ook van die complete content�

Oké, maar waar begin je?

We beginnen met het maken van een woordenwolk of word 
cloud� Of gewoon een (lange) lijst met relevante termen die we in 
de tekst kunnen verwerken om meer context te bieden�
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Dat biedt namelijk houvast tijdens het schrijven van je tekst� Je 
kunt er elke keer weer naar teruggrijpen als je even niet meer weet 
waar je het over moet hebben�

Daarvoor starten we met een zoekwoordenonderzoek� Want ook 
al doen de zoektermen er misschien uiteindelijk minder toe, we 
hebben wel een breed zoekwoord nodig om de relevante context 
daarvan bloot te leggen�

En hoe vind je die context dan?

Een eerste stap voor het vinden van die context en de bijbehorende, 
semantisch gerelateerde termen, bestaat uit het noteren van alle 
relevante longtail varianten van dat zoekwoord�

Longtail varianten zijn allerlei zoektermen bestaande uit je 
oorspronkelijke zoekwoord met wat extra woorden die de intentie 
van de zoeker specificeren� Denk maar aan het zoekwoord ‘bank’�

Longtails daarvan zijn bijvoorbeeld ‘oranje leren bank’, ‘bank met 
knopen en vergulde poten’ of ‘grote bank voor op kantoor waar 
je in de pauze in kan ploffen’ of…

Afijn, je snapt ‘t�

Je vindt die woordencombinaties met tools zoals KWFinder, 
Keywordtool�io of Ubersuggest�

Vul daar je zoekwoord in en zij geven je een lijst met een flink 
aantal suggesties�

https://onlinemarketingagency.nl/kwfinder/
https://keywordtool.io/
https://neilpatel.com/nl/ubersuggest/
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En wil je weten welke vragen mensen zoal stellen over je 
zoekwoord? Check dan AnswerThePublic�com�

Die bundelt het allemaal voor je�

Noteer alles wat relevant is voor de zoekers die jij wilt bedienen 
met je content�

Is dat alles?

Nope� Om te optimaliseren voor semantic search moeten we nog 
de relevante termen vinden die semantisch gerelateerd zijn aan de 
oorspronkelijke zoekterm, maar die dat zoekwoord niet letterlijk 
in zich hebben�

Synoniemen, bijvoorbeeld�

Maar je kunt daarbij ook denken aan subtopics of deelonderwerpen� 
Voorbeeldje: bij een tekst over ‘online marketing’ is het aannemelijk 
dat het (ook) gaat over onderwerpen als ‘website’, ‘SEO’, ‘social 
media’, ‘content’, ‘e-mail’ en ga zo maar door�

https://onlinemarketingagency.nl/answer-the-public/
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Vaak kom je met een beetje gezond verstand al een heel eind, 
maar met Latent Semantic Indexing vind je nog meer semantisch 
gerelateerde termen�

Latent Semantic… wat? Latent Semantic Indexing, kortweg LSI�

Het is een statistische methode om een tekst te analyseren om 
patronen en relaties tussen woorden bloot te leggen� Daarmee 
ontdek je samenhangende termen en combinaties van woorden 
die je vergeten was of waar je zelfs helemaal niet opgekomen was�

Gelukkig zijn er een aantal (gratis) LSI tools die die analyse per 
zoekwoord voor je uitvoeren en je een idee geven van de woorden 
die samenhangen met jouw zoekterm�

Zo geven Niche Laboratory en de LSI Keywords Generator 
van KeySearch je een aantal termen en zinnen die semantisch 
gerelateerd zijn aan jouw initiële zoekwoord� Noteer hier ook weer 
de relevante (!) termen�

En nu?

Nu heb je als het goed is een lange lijst met longtail varianten 
van je zoekterm, vragen, synoniemen en semantisch gerelateerde 
woorden en zinnen� Groepeer ze en zet de termen die bij elkaar 
passen bij elkaar�

http://www.nichelaboratory.com/
https://www.keysearch.co/tools/lsi-keywords-generator
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Aan de hand van die lijst met gegroepeerde termen (lees: 
deelonderwerpen) kun je nieuwe teksten schrijven die het 
onderwerp volledig behandelen�

Of je checkt natuurlijk of je huidige teksten wel compleet genoeg 
zijn… of dat je nog wat alineaatjes kunt toevoegen om je teksten 
te optimaliseren voor semantic search�
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Optimaliseer voor voice search

Spraakgestuurd zoeken, of wel voice search, staat in Nederland 
weliswaar nog in de kinderschoenen, maar dat betekent ook dat 
er nu nog volop kansen liggen�

Kansen voor voice search SEO bijvoorbeeld� Kansen om bezoekers 
naar je website te trekken� En kansen om die voice search-
bezoekers om te toveren tot klant� Het is daarom hoog tijd om je 
te voorzien van wat praktisch advies�

Voice search SEO

Eerst moet je weten dat voice search op een aantal punten verschilt 
van reguliere zoekopdrachten�

En voice search SEO dus ook�

Tuurlijk, mensen zoeken nog steeds naar het antwoord op hun 
vragen� Maar de manier waarop ze dat doen is anders� Bij voice 
search praten mensen namelijk� Hele zinnen� Hele vragen�

Ze typen bijvoorbeeld ‘loodgieter prijs’, maar zeggen of vragen 
‘wat kost een loodgieter’� Kortom, we moeten ons focussen op 
langere zoektermen�



D o m i n e e r  G o o G l e

– 115 –

Optimaliseren voor spraak

Die langere zoektermen bestaan vooral uit vragen� We vinden 
daarom vaak woorden als wie, wat, waar, hoe en waarom terug in 
veel voice-zoekopdrachten�

Maar hoe kun je nu de stemgestuurde zoekwoorden vinden die 
voor jouw business relevant zijn? Die de basis vormen voor jouw 
voice search-SEO-strategie?

Daarvoor blijkt AnswerThePublic�com een handige tool� Je typt er 
simpelweg jouw zoekwoord in en je krijgt er tientallen suggesties 
voor terug�

Waaronder suggesties voor de vragen die mensen met betrekking 
tot jouw zoekwoord hebben� Vervolgens run je deze suggesties 
door KWFinder om te kijken hoeveel volume er op die zoekwoorden 
zit en je hebt een idee waar je je op kunt gaan richten�

Maar je kunt natuurlijk ook gewoon even luisteren naar je klant en 
bijhouden welke vragen je vaak krijgt�

Voice search content

Vervolgens geef je op je website antwoord op die vragen� Een 
handige manier om dat te doen is om een pagina te maken met 
veel gestelde vragen� Of door een blog te schrijven�

In ieder geval iets waarbij je specifiek antwoord geeft op die al 
even specifieke vraag van je bezoeker� Met de zoekwoorden die hij 
of zij gebruikt om het antwoord te vinden erin verwerkt, natuurlijk�

https://onlinemarketingagency.nl/answerthepublic/
https://onlinemarketingagency.nl/kwfinder/


– 116 –

D a n i e l  K u i p e r s

Lokale resultaten

Met goede content alleen kom je er echter niet� Een groot deel van 
spraakgestuurde zoekopdrachten geven lokale resultaten� Mensen 
willen nu eenmaal weten waar er een kapper, schoenenwinkel of 
zonnebankstudio in de buurt zit�

En als kapper of eigenaar van een schoenenwinkel of 
zonnebankstudio wil je dan natuurlijk ook gevonden worden�

Dat doe je door zoveel mogelijk informatie over je locatie te 
vermelden op je website� En in je content� Wat je ook zeker niet 
moet vergeten is om een Google Mijn Bedrijf aan te (laten) maken 
of om even te checken of je huidige pagina nog wel up-to-date is�
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TIP 22

Zorg ervoor dat je blogs 
meteen vindbaar zijn in 

Google (en waarom dat niet 
automatisch gebeurt)

De reden waarom je blog niet meteen in Google te vinden is, is 
eigenlijk heel logisch� Je website kan bijvoorbeeld gekoppeld zijn 
aan Google met bijvoorbeeld Google Analytics, Search Console 
of Google mijn Bedrijf, maar dat betekent niet dat Google jouw 
website elke seconde controleert om te kijken of er nieuwe 
content op staat�

Dit is een misopvatting die ik vaker voorbij hoor komen�

Google moet je zien als een losse tool die je moet aansturen om 
jouw content direct mee te nemen in de zoekresultaten� Hoe je 
dat doet, dat ga ik je nu vertellen�

De manier waarop je blog wel 
direct zichtbaar is in Google

Om ervoor te zorgen dat Google ‘langskomt’ bij je website, moeten 
we letterlijk tegen Google zeggen: ‘Google, indexeer mijn pagina’�

Dat indexeren kun je laten doen met Google Search Console�

https://onlinemarketingagency.nl/handleidingen/google-search-console-aanmaken-en-je-website-juist-toevoegen/
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Wat Google Search Console is, wat je er allemaal mee kunt, hoe je 
een account aanmaakt en hoe je jouw website juist toevoegt, heb 
ik allemaal in een eerdere blog beschreven�

Namelijk in mijn blog ‘Handleiding: Google Search Console 
aanmaken en je website juist toevoegen’�

Dat is het eerste wat je moet doen� Lees dat artikel en voer de 
handelingen uit om vervolgens terug te komen naar dit artikel 
(wel doen hé)�

Je website is nu voorzien van Google Search Console, heel goed!

Nu ga ik je laten zien hoe je in een paar simpele stappen jouw blog 
kunt aanbieden bij Google�

Stap 1: Ga naar de website van Google Search Console: https://
search�google�com/search-console/about?hl=nl

Stap 2: Klik op ‘Nu starten’�

https://onlinemarketingagency.nl/handleidingen/google-search-console-aanmaken-en-je-website-juist-toevoegen/
https://onlinemarketingagency.nl/handleidingen/google-search-console-aanmaken-en-je-website-juist-toevoegen/
https://search.google.com/search-console/about?hl=nl
https://search.google.com/search-console/about?hl=nl
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Stap 3: Selecteer linksboven de website waar het om gaat� (Let 
goed op dat je de juiste aanklikt� Kijk naar de voorvoegsels https 
en www� Die moeten exact overeenkomen met de URL van je 
website�)

Stap 4: Vul vervolgens bovenaan de URL van je blog in en klik op 
enter�

Stap 5: Wacht even tot Google klaar is met nadenken en klik op 
‘Indexering aanvragen’�

Vervolgens moet je weer even wachten�
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Stap 6: Controleer of Google je blog echt heeft meegenomen door 
in Google het volgende in te typen: ‘Site:[de URL van je blog]’

Dat ziet er zo uit:



AUTORITEIT
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TIP 23

Link veel intern (naar 
belangrijke pagina’s)

Wanneer het in SEO-land over linkbuilding gaat, dan gaat het 
vooral om links vanaf andere websites naar jouw website toe� 
Maar wist je ook dat interne linkbuilding ook heel belangrijk is?

En wist je dat ik door simpel een paar links aan te maken, meerdere 
websites van mijn klanten beter vindbaar hebt gemaakt?

De regel die ik hanteer is eigenlijk heel gemakkelijk: is een pagina 
voor een bezoeker (een potentiële klant dus) niet gemakkelijk en 
binnen een paar klikken te vinden? Dan is de kans groot dat ook 
Google ‘m niet snel vindt en dus beoordeelt�

Nou vraag jij je natuurlijk af: ‘Waar moet ik de links plaatsen dan’? 
Bijvoorbeeld in de footer van je website, op je dienstenpagina en 
binnen je blogs�

Zo zijn mijn blogs te benaderen via een overzichtspagina en linken 
de blogs onderling ook naar elkaar toe�

Bonustip: Heb je een nieuw blog geschreven? Plaats dan ook vanuit 
oudere al vindbare blogs links naar je nieuwe blog. Daar kun je de 
nieuwe tekst een boost mee geven.
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TIP 24

Vraag een Google Mijn 
Bedrijf aan voor je bedrijf 
(en vul ‘m helemaal aan)

Wanneer mensen googelen op je bedrijfsnaam wil je natuurlijk dat 
je in Google een eigen bedrijvenpagina hebt (dat grote blok aan 
de rechterkant van het scherm)�

Dit wordt een Google Mijn Bedrijf-pagina genoemd�

Wanneer je een Google Mijn Bedrijf-pagina hebt, ben je ook 
automatisch te vinden in Google Maps� Een eigen Google Mijn 
Bedrijf-pagina zorgt voor meer bezoekers en meer exposure!

Stap 1: Controleren of er al een Google Mijn 
Bedrijf-pagina van je organisatie bestaat

Voordat je een Google Mijn Bedrijf-pagina aanvraagt adviseer ik 
jou om eerst te controleren of er niet al een van jouw organisatie 
bestaat�

Google kan deze automatisch hebben gegenereerd of een collega 
kan de pagina in het verleden al hebben aangevraagd�

Je controleert dit door in Google je bedrijfsnaam in te typen� Zie 
je aan de rechterkant een groot blok met jouw bedrijfsnaam? Dan 
bestaat de pagina al! Zie je dit niet, ga dan naar Google Maps en 
typ daar je bedrijfsnaam in�
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Sta je daar ook niet tussen? Dan bestaat er nog geen Google Mijn 
Bedrijf-pagina van jouw bedrijf�

Stap 2: Het aanvragen van je eigen 
Google Mijn Bedrijf-pagina

Er zijn meerdere manieren om een eigen Google Mijn Bedrijf-
pagina aan te vragen� Ik ga je nu alleen de makkelijkste en snelste 
manieren laten zien�

• Ga naar https://www�google�nl/intl/nl/business/ en klik op 
‘Nu starten’�

• Vul je bedrijfsnaam in en klik op ‘Volgende’�
• Vul al je bedrijfsgegevens juist in en klik op ‘Volgende’�
• Geef aan wat voor soort bedrijf je bent (selecteer de juiste 

bedrijfscategorie) en klik weer op ‘Volgende’�
• (Optioneel) Vul je telefoonnummer en je website in en klik 

op ‘Volgende’�
• Klik op ‘Doorgaan’ wanneer je een scherm ziet met als titel: 

‘Je connectie met dit bedrijf verifiëren’�
• Klik op ‘Per post’ wanneer je een scherm ziet met als titel: 

‘Kies een manier om te verifiëren’�

Je Google Mijn Bedrijf-pagina is aangevraagd! Maar hij is nog niet 
live te zien omdat hij nog niet geverifieerd is� Binnen twee weken 
wordt er een brief gestuurd naar het adres dat je hebt ingevuld�

In de brief staat een code, deze code heb je nodig bij het verifiëren�

https://www.google.nl/intl/nl/business/
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Stap 3: Google Mijn Bedrijf-pagina verifiëren

Om je pagina te verifiëren heb je de code nodig die in de brief 
staat die Google naar je adres heeft verstuurd� Waar en hoe je de 
code moet invullen ga ik je nu uitleggen:

• Ga naar https://www�google�nl/intl/nl/business/ en klik 
rechtsboven op ‘Inloggen’�

• Klik op ‘Verificatiecode opgeven’ rechts naast de naam 
van je organisatie waar je de aanvraag voor hebt gedaan�

• Vul de code en klik op ‘Verzenden’�

Je Google Mijn Bedrijf-pagina is nu geverifieerd! Binnen enkele 
minuten is je pagina te zien in Google en binnen Google Maps� 
Vergeet niet om je Google Mijn Bedrijf-pagina aan te vullen met 
foto’s, openingstijden en andere bedrijfsinformatie�

https://www.google.nl/intl/nl/business/
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TIP 25

Spoor orphan pages 
(weespagina’s) op en link 

naar die pagina’s

Orphan pages zijn pagina’s op je website met nul interne links� 
Geen enkele andere pagina verwijst naar de pagina in kwestie�

En aangezien de robots van zoekmachines je pagina indexeren 
door links te volgen vanaf een andere pagina, heb je een probleem: 
de crawlers kunnen je webpagina niet vinden�

Laat staan indexeren en opnemen in de zoekresultaten�

Een behoorlijk SEO-probleempje, dus�

Quick fix: je sitemap laten 
indexeren (maar niet heus)

Een sitemap bevat linkjes naar alle pagina’s van je website en die 
kun je indienen bij Google, zodat de zoekmachine alle pagina’s 
indexeert� Probleem opgelost, zou je denken�

Maar niets is minder waar�

Hoewel ook je orphan pages wel geïndexeerd worden op die 
manier, kun je goede rankings vaak alsnog vergeten� Zonder 
interne links naar de pagina’s heeft Google namelijk geen enkel 
idee van de context waarin het de pagina’s moet plaatsen om 
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vervolgens te kunnen bepalen voor welke zoektermen ze relevant 
zijn en waar ze dus op gevonden moeten worden�

Bovendien, waarom zou Google waarde hechten aan een pagina, 
als jij dat – door niet te linken naar die pagina – klaarblijkelijk ook 
niet doet?

Er blijft nog maar één oplossing over: een interne link plaatsen 
vanaf een andere, relevante (!) pagina� En daarvoor moet je eerst 
ontdekken óf je orphan pages hebt en zo ja, welke dat zijn�

Laten we daar dus maar eens mee beginnen�

Orphan pages vinden

Er leiden meerdere wegen naar Rome en dus zijn er ook meerdere 
manieren waarop je je orphan pages kunt vinden� Maar ze komen 
bijna allemaal op hetzelfde neer: alle pagina’s op je website 
afzetten tegen degenen die de crawlers kunnen vinden�
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Door die pagina’s tegen elkaar weg te strepen houd je een lijstje 
over met pagina’s die je wel hebt, maar die de zoekmachines niet 
goed kunnen indexeren� Orphan pages dus�

Download al je URL’s

Als eerste maken we dus een lijst van al je pagina’s� Je kunt 
daarvoor gewoon je hele sitemap gebruiken�

Als je Yoast gebruikt vind je je sitemap doorgaans op https://www�
jouwwebsite�nl/page-sitemap�xml voor je pagina’s en https://
www�jouwwebsite/post-sitemap�xml voor je (blog)berichten als 
je die hebt�

Heb je geen sitemap?

Dan kun je bijvoorbeeld ook de Google XML Sitemaps plugin 
downloaden en installeren om er een te genereren� Hoe dan ook, 
als je eenmaal je sitemap hebt gevonden, kopieer dan alle links 
en plak ze in een spreadsheet�

Laat je website crawlen

Next up, je website crawlen�

Er zijn zat tools die de spiders van Google nabootsen, zodat je 
kunt zien welke pagina ś gevonden kunnen worden en op welke 

https://nl.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://www.jouwwebsite.nl/page-sitemap.xml
https://www.jouwwebsite.nl/page-sitemap.xml
https://www.jouwwebsite/post-sitemap.xml
https://www.jouwwebsite/post-sitemap.xml
https://nl.wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/
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pagina ś zich er problemen voordoen (mooi meegenomen, maar 
voor nu even niet belangrijk)�

Voor kleine websites kun je prima Rob Hammond’s SEO crawler 
gebruiken, maar voor de grotere websites met meer dan 350 URL’s 
kun je beter een programma als Screaming Frog downloaden� 
Beide zijn gratis te gebruiken�

Voer de homepage van je website in en laat de tool zijn werk doen�

Zet een bakje koffie (je moet toch even wachten), kopieer de 
resultaten van de scan en plak deze in dezelfde spreadsheet als 
de links uit je sitemap�

Ernaast of eronder� Maakt niet uit� Wat je wilt�

Wegstrepen maar!

Dan hoeven we nu alleen nog maar de URL’s uit je sitemap te 
vergelijken met degene die de crawler heeft gevonden om te 
kijken waar de verschillen zitten�

Dat kun je doen door ‘duplicaten te verwijderen’� De dubbele 
waarden oftewel de links die in beide lijstjes voorkomen�

Wat je daarna overhoudt zijn de links die wel in de sitemap 
voorkomen, maar niet door de crawler gevonden� Dat zijn je 
orphan pages en die hebben een interne link nodig�

Analyseer de resultaten grondig

Niet elke orphan page hoeft een interne link te hebben�

https://robhammond.co/tools/seo-crawler
https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/
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Bekijk per pagina of het überhaupt nut heeft om de pagina op te 
laten nemen in de zoekresultaten� Ga na wat het doel is en of je 
er ook daadwerkelijk bezoekers mee naar je website kunt trekken�

Soms kun je een pagina rustig verwijderen (bijvoorbeeld bij een 
afgelopen actie of landingspagina voor een campagne) of kun 
je de content beter verwerken in een andere, reeds bestaande 
pagina om die beter te laten scoren�

Fix je orphan pages: voeg interne links toe

Heb je een aantal orphan pages gevonden die je wel terug zou 
willen zien in de zoekresultaten?

Voeg dan op andere pagina’s links toe naar die desbetreffende 
pagina’s, maar doe dat wel op een manier waarop het waarde 
heeft voor de bezoeker�

Een link naar een pagina over hondenvoer in een tekst over 
autoschadeherstel heeft natuurlijk geen waarde�

Voor de bezoeker niet, maar ook voor Google niet; je schetst 
namelijk geen duidelijke context�

Mogelijkheden voor relevante 
interne links ontdekken

Moet je dan alle content op je website herlezen om te ontdekken 
waar een link relevant zou kunnen zijn?

Gelukkig niet� Zou een hele klus zijn, zeg�

Nee, daar is ook een simpel trucje voor� Typ het volgende in Google 
in: site:’jouwwebsite�nl’ ‘onderwerp’�



D o m i n e e r  G o o G l e

– 131 –

Daarbij vervang je ‘jouwwebsite�nl’ natuurlijk door het adres van 
jouw daadwerkelijke website en vervang je de term ‘onderwerp’ 
door het onderwerp van je orphan page�

Op die manier geeft Google je alle pagina’s van je eigen website 
waar gesproken wordt over het onderwerp – en waar je dus mooi 
een interne link kunt plaatsen�

Zorg voor een natuurlijke verdeling

Gebruik niet alleen het daadwerkelijke woord voor je onderwerp, 
maar zoek ook andere woorden die ermee te maken hebben zodat 
je niet 35 interne links met bijvoorbeeld het woord ‘hondenvoer’ 
naar die pagina hebt gelinkt�

Dat ziet er spammy uit�

Kies daarom een paar keer voor ‘hondenvoer’ en andere keren 
voor dingen als ‘hondenbrokken’ of ‘hondenvoeding’ voor een 
meer natuurlijke verspreiding�
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TIP 26

Gebruik RankTank om op zoek 
te gaan naar pagina’s die jou 

noemen, maar nog niet linken

De Unlinked Mention Finder van Ranktank is een programma 
waarmee je kunt achterhalen of er ook naar jouw website gelinkt 
wordt, wanneer jouw bedrijf ergens op het internet genoemd 
wordt�

Het is een programma dat de geïndexeerde URL’s op een vooraf 
bepaald zoekwoord analyseert en op zoek gaat naar links binnen 
die resultaten�

Even een duidelijk voorbeeld: stel, je naam is Hans Joenssen, je 
bent eigenaar van de fietsenwinkel Hoenssen Fietsen en je hebt 
een eigen fiets ontworpen genaamd ‘De Hoenss’�

Wanneer mensen jouw naam, bedrijfsnaam of jouw fiets noemen, 
dan wil je natuurlijk ook die backlink naar jouw website hebben� 
Want dat is goed voor je autoriteit, je linkprofiel en je Google 
ranking�

Met de Unlinked Mention Finder kan Hans achterhalen of mensen 
linken naar zijn website op een bepaalde zoekterm� De Unlinked 
Mention Finder gaat op het internet op zoek naar die zoekterm en 
bekijkt of daar gelinkt wordt naar Hans’ website�

Is dat niet het geval? Dan heeft Hans een mooie mogelijkheid voor 
een nieuwe backlink gevonden!

https://www.ranktank.org/brand-unlinked-mentions-finder/
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Moeilijk om uit te leggen, maar makkelijk om te snappen!

Waarom is de Unlinked Mention 
Finder zo handig?

Er is een tal van manieren om aan goede backlinks te komen:

• gastbloggen;
• persberichten schrijven,
• linkruil aangaan;
• links van concurrenten achterhalen;
• infographics maken;
• etc� etc�

Het nadeel van al deze methodes is dat je er echt werk van 
moet maken en dat mensen waarmee je contact zoekt jou of 
jouw bedrijf vaak niet kennen� En linken naar jouw website doen 
mensen niet zomaar�

Zou jij bijvoorbeeld snel naar de website van een onbekende 
linken? Nee, hè?

De Unlinked Mention Finder is juist handig omdat mensen al 
bekend zijn met jou, je bedrijf of bijvoorbeeld je product� Ze 
hebben je immers al genoemd, maar alleen de backlink ontbreekt� 
Dan is het vragen om het toevoegen van een link zo gedaan�

Vraag de webmaster van de desbetreffende website op een 
persoonlijke en vriendelijke manier om de link toe te voegen, 
omdat dit de gebruikerservaring van de bezoeker ten goede komt 
en omdat het ook invloed heeft op jouw Google ranking�
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Een succesratio tussen de 1 en 10% van al die linkbuildingtactieken 
is niet heel gek� Vaak krijg je bij het aanvragen van een linkruil en 
het voorstellen van een gastblog geen reactie terug�

Daar heb je er wéér een, denken die webmasters�

En misschien ook wel terecht, want websites worden tegenwoordig 
doodgegooid met linkaanvragen en linkruils�

Ik heb gemerkt dat bij zowel mijn eigen bedrijf als bij mijn klanten 
de succesratio vele malen hoger is bij het gebruik van de Unlinked 
Mention Finder� Voor bepaalde klanten zat de succesratio rond 
de 80%�

En dat is echt bizar�

Maar niet alleen de succesratio is hoger, de tijd die nodig is om 
backlinks aan te vragen en op te sporen is ook vele malen lager� 
Waar je normaal uren bezig kan zijn met het achterhalen van 
waardevolle websites en het aanvragen van links, kun je nu in een 
minuut of 5 al meerdere partijen achterhalen en contacten�

En hoe je dat dan doet, ga ik je nu uitleggen�
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Hoe werkt de Ranktank 
Unlinked Mention Finder?

Het gebruik van de Unlinked Mention Finder is simpel� Dat is ook 
een gigantisch voordeel�

De Mention Finder is namelijk geen online tool die je kunt 
gebruiken, maar een Google Drive Spreadsheetbestand die je op 
moet slaan binnen jouw account�

Je kunt dit bestand downloaden op twee manieren:

• Optie 1: Ga naar de website van Ranktank, klik op ‘Open in 
Google Sheets’ en maak een kopie�

• Optie 2: Klik hier om een kopie te maken van de spreadsheet 
en om hem op te slaan binnen jouw Google Drive�

Vervolgens krijg je het volgende scherm te zien:

Voordat je start met het gebruik van de tool, moet je het 
‘Instructions’-gedeelte aan de rechterkant even goed lezen� Om 
het je wat makkelijker te maken, heb ik het voor je vertaald:

“Vul het domein dat je wilt controleren (jouw website dus) in zonder 
www. Stel de Google zoekterm in zodat het niet-gelinkte vermeldingen 
kan vinden. Oftewel je naam, het product of je bedrijfsnaam. De tool 

https://www.ranktank.org/brand-unlinked-mentions-finder/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c4ymDfQucnkI7torsAOikNIrUCBwyysV4xMLlaFiZkU/copy?usp=sharing
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checkt standaard de top 100-zoekresultaten. Pas het nummer van de 
‘results’ aan om het aantal resultaten aan te passen.”

Ik ga het nog concreter voor je maken� Stel, ik wil achterhalen 
of Online Marketing Agency ergens wordt genoemd, maar niet 
wordt gelinkt�

Dan komt dat er dus zo uit te zien�

Op het moment dat je de data hebt aangepast, gaat de tool al 
automatisch aan het werk� Je hoeft verder nergens op te klikken, 
maar je moet wel even geduld hebben tot je de data ziet�

Op het moment dat de data binnen is, krijg je – als het goed is – de 
volgende gegevens te zien�

Er is nu een tweetal dingen belangrijk:

• Organic URL
• Link back
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Organic URL

De organic URL is de URL waar jij wordt genoemd, maar niet 
wordt gelinkt� Dit is dus de pagina waar de link naar jouw website 
ontbreekt�

Link back

Hier wordt mee bedoeld of er op de URL een link aanwezig is naar 
het ingevoerde domein� Dit domein is dan het domein wat je hebt 
ingevuld bij ‘Check links to’ (jouw website)�

Zoals je kunt zien, wordt mijn website op geen enkele website 
gelinkt� Hoe kan dat, hoor ik je nu denken�

Dat komt omdat mijn bedrijfsnaam een redelijk generieke term 
is� En dus een term die vaker wordt genoemd, zonder dat ze mijn 
bedrijf bedoelen�

Best logisch dus�

Aan de andere kant kun je ook zeggen dat mijn bedrijfsnaam juist 
vaak genoemd wordt, omdat het zo’n generieke term is� En dan 
zie ik allemaal kansen!
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De vervolgstap

Op het moment dat je weet waar de link ontbreekt, heeft de 
tool zijn werk gedaan� Nu is het aan jou om contact op te nemen 
met die websites of bedrijven en te vragen of ze de link willen 
toevoegen�

Doe dit door bijvoorbeeld te bellen of te mailen� Doe dit wel altijd 
subtiel�

Bedank bijvoorbeeld eerst die partij dat ze wat over jou, jouw 
bedrijf of over je unieke producten geschreven hebben� Geef aan 
dat je dat ontzettend gaaf vindt en laat zien dat je dankbaar bent�

Stel vervolgens de vraag of ze de link willen toevoegen en geef 
aan waarom je wilt dat ze dat doen�

De redenen kunnen zijn:

• Goed voor de gebruikerservaring (!)�
• Goed voor je autoriteit en je linkprofiel (en dus je Google 

Ranking)�

Maar wat nou als de partij aangeeft geen link te willen plaatsen? 
Omdat ze dit bijvoorbeeld nooit doen of omdat ze een 
tegenprestatie willen?

Dat is niet zo heel gek, vooral als de website van die partij een 
autoriteit is binnen Google� Dan moet je in overleg met die partij 
een passende vergoeding of oplossing bepalen�
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TIP 27

Zorg voor een ijzersterk 
linkprofiel (8 manieren)

Linkbuilding is een SEO-onderdeel waarbij je pagina’s van websites 
naar elkaar linkt middels het plaatsen van hyperlinks� Het plaatsen 
van deze links zorgt ervoor dat Google (en andere zoekmachines) 
je website beter kan vinden, lezen en waarderen�

Je kunt ze zien als een ‘stem’� Met een link naar jouw website, prijst 
een andere website de jouwe eigenlijk aan�

Soort van�

Want wie linkt er nu naar een website die ze niet vertrouwen? Als 
je dus veel links (en dus veel ‘stemmen’) hebt, dan geeft dat aan 
Google aan dat anderen jouw website als waardevol zien�

En Google dus ook�

Dat zorgt ervoor dat je met de juiste linkbuildstrategie kunt stijgen 
in de organische zoekresultaten van Google�

Een aantal mogelijke manieren van linkbuilden:

• Publicaties
• Startpagina’s
• Social media accounts
• Afbeeldingen
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Het plaatsen van links kan op verschillende manieren en er zijn 
verschillende linkbuildstrategieën� De meest efficiënte en best 
werkende strategieën ga ik je nu uitleggen�

1: Kapotte links naar je eigen website

De eerste stap is altijd kijken of je website geen kapotte links heeft� 
Kapotte links zijn links van andere websites naar jouw website die 
zijn aangepast of niet juist toegevoegd�

Omdat deze links al geplaatst zijn, is de kans dat de link juist wordt 
hersteld erg groot� Dit doe je simpelweg door de eigenaar van de 
website een bericht te sturen of hij de link wil aanpassen of weer 
terug op de website wil plaatsen�

Maar hoe kom je erachter welke links kapot zijn? Om dit te 
achterhalen, heb je het juiste programma nodig�
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Er zijn verschillende programma’s die dat kunnen, maar naar mijn 
mening is Ahrefs veruit de beste� Helaas kost dit programma 179 
dollar per maand…

Maar niet getreurd! Ahrefs biedt ook een trial aan van 7 dagen 
voor 7 dollar�

Mijn advies is dan ook dat je die aanschaft om alle kapotte links te 
achterhalen� De Ahrefs trial kun je aanvragen door hier te klikken�

Binnen Ahrefs kun je de kapotte links vinden onder het kopje 
‘Backlinkprofiel’ en dan ‘Gebroken’� (Zie de afbeelding hieronder�)

Je kunt met Ahrefs ook de verloren links achterhalen� Dit zijn links 
die verlopen of verwijderd zijn� Ook die links kun je proberen te 
herstellen door de eigenaar van de website een bericht te sturen�

2: Kapotte links van je concurrenten

Het analyseren van de kapotte (of verloren) links van je 
concurrenten kan ook met Ahrefs! Handig hè?

Dit doe je door in Ahrefs niet je eigen URL toe te voegen, maar 
door de URL van je concurrenten in te typen�

Nu hoor ik je denken: wat heb ik eraan als ik de kapotte links van 
mijn concurrenten weet? Ontzettend veel!

https://ahrefs.com/
https://onlinemarketingagency.nl/reviews/ahrefs/
https://ahrefs.com/pricing-plans
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Je kunt namelijk de website-eigenaar een bericht sturen of hij die 
kapotte link wil aanpassen naar een link naar jouw website! Ik licht 
het nog even verder toe�

Stel, op de website van een groot marketingblog staat een artikel 
over hoe je het best zoekwoorden kunt bepalen� Ik ben erachter 
gekomen dat het linkje in de tekst naar mijn concurrent kapot is�

Daarom neem ik contact op met het marketingblog en stel ik de 
vraag: zou het linkje aangepast kunnen worden naar de pagina 
op mijn website die ook gaat over het bepalen van zoekwoorden?

De kans is dan groot dat ze dit doen, omdat het artikel al bestaat, 
het aanpassen niet veel moeite kost en omdat ze natuurlijk hun 
lezers zo goed mogelijk willen bedienen�

Dit vind ik zelf één van de beste manieren om kwalitatief 
goede linkjes te krijgen� Ik heb namelijk gemerkt dat het 
slagingspercentage erg hoog is�

3: Linkprofiel van je concurrenten

Zelf opzoek gaan naar websites waar je een link kunt achterhalen 
kan ontzettend tijdrovend zijn� Daarom is het veel sneller en 
makkelijker om je concurrenten te bestuderen en te kijken waar 
hun linkjes vandaan komen�

Dit kun je met Ahrefs doen, maar als je niet wilt betalen kan dit 
ook met een gratis backlink tool als Seoreviewtools�

Het achterhalen van het linkprofiel met Seoreviewtools doe je als 
volgt:

• Klik op de link hierboven�
• Vul het domein in van je concurrent�
• Zet ‘This page’ op ‘All pages on this domain’�

https://www.seoreviewtools.com/valuable-backlinks-checker/


D o m i n e e r  G o o G l e

– 143 –

• Klik de Captcha aan�
• Klik op op ‘Perform check’�

Dat ziet er dan als volgt uit:

Zodra je op ‘Perform check’ hebt geklikt, krijg je een waslijst met 
linkjes te zien� Nu is het aan jou om deze linkjes over te nemen, 
aan te vragen of aan te maken�

4: Je eigen netwerk

Dit is een strategie die vaak vergeten wordt… Heb je vrienden, 
familie, partners of kennissen die een website hebben al gevraagd 
of ze een linkje naar jouw website op hun website willen plaatsen?

De kans is groot dat je dat nog niet hebt gedaan, maar dat je 
netwerk dat wel wil doen� Een paar voorbeelden van het inzetten 
van je eigen (zakelijke) netwerk ter bevordering van je linkprofiel:

• Wanneer je als webdesigner een website hebt gebouwd, 
kun je onderaan de footer een linkje plaatsen naar jouw 
website�

• Vraag je leverancier of ze een link willen plaatsen op hun 
website omdat jij hun artikelen verkoopt�

Het voordeel van deze strategie, mits iemand in dezelfde branche 
zit, is dat de link wordt geplaatst op een heel relevante website� 
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Daarnaast is het ook voor de bezoekers ontzettend handig, omdat 
ze door kunnen klikken naar bijvoorbeeld de websitebouwer of 
de verkoper�

5: Toplijsten

Toplijsten zijn lijsten waarin experts bijvoorbeeld hun mening 
geven�

Om dit duidelijker te maken zal ik dit toespitsen op mijn eigen 
business� In de wereld van online marketing zijn er ontzettend 
veel zelfbenoemde experts�

Daar gaan wij gebruik van maken�

Er zijn veel van dit soort lijsten op het internet te vinden� Wat ik 
nu kan doen is deze websites benaderen met de vraag: kan ik ook 
toegevoegd worden aan het lijstje?

De kans is aanwezig dat je toegevoegd wordt, mits je een goed 
verhaal hebt�

Het kan ook voorkomen dat de website vraagt om een 
tegenprestatie� Dit kan bijvoorbeeld geld of een teruglink zijn�
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Pas hier wel altijd mee op, want dat vindt Google eigenlijk niet 
zo tof�

6: Gastbloggen

Gastbloggen is een strategie die erg tijdrovend is, maar kwalitatief 
misschien wel het best is� Het is niets anders dan het schrijven van 
blogs voor op andere websites�

Wanneer je in het blog een link plaatst, zorgt dit weer voor waarde 
voor jouw website�

De winst voor de website waar jij op gastblogt is dat ze ‘gratis’ 
content krijgen en dat ze met deze content bezoekers kunnen 
vergaren in Google�

Voor gastbloggen heb ik een aantal drietal tips voor je:

• Vraag niet simpelweg of je voor een partij mag 
gastbloggen� Ga een langdurige relatie aan, stel je voor 
en vertel wie je bent en wat je wilt�

• Vraag altijd wat voor persoon/content ze zoeken� Kijk of 
dit bij jou en jouw content aansluit�

• Schrijf de gastblogs niet voor het linkje� Schrijf de blogs 
voor de bezoeker van de website (want dat zorgt ervoor 
dat het artikel sneller en vaker wordt gedeeld, wat 
resulteert in nog meer linkjes)�
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7: Goede content plaatsen

Deze tip is behoorlijke cliché, maar toch is goede content plaatsen 
ontzettend belangrijk in je linkbuildingstrategie�

En wanneer we over content spreken, dan gaat het over tekst, 
afbeeldingen, video’s of een mix van deze drie� Wanneer jij 
namelijk sterke, unieke en leuke content plaatst, kan het zijn dat 
dit door derden wordt opgepakt�

Deze derden kunnen zijn: het nieuws, forums, concurrenten, 
partners, geïnteresseerden in je dienst/product en ga zo maar 
door�

Het is hierbij vooral belangrijk dat je weet wie je doelgroep is en 
dat je ook schrijft voor deze doelgroep�

Een aantal voorbeelden van content:

• Blog
• Reviews/ervaringen delen
• Webinars
• White papers
• Casestudies
• Nieuwsbrief
• Infographics
• Podcasts
• E-book
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En waarom content zo belangrijk is laat onderstaande afbeelding 
zien:

8: Publicaties

Reguliere publicaties worden vaak over het hoofd gezien� Links in 
persberichten, reviews of nieuwsberichten worden vaak vergeten�

Dit heeft ermee te maken dat de schrijvers van die publicaties vaak 
niet bezig zijn met SEO en dus linkbuilding� Als je ziet dat de links 
vergeten zijn, neem dan even contact op om te vragen of ze de 
links alsnog willen toevoegen�
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TIP 28

Stel Google Alerts in

Google Alerts is een dienst van Google die een melding (e-mail) 
naar een door jou ingegeven e-mailadres stuurt wanneer 
een woord of een set woorden online wordt gebruikt in de 
zoekresultaten van Google�

Een kort voorbeeld: wanneer iemand mijn naam ‘Daniel Kuipers’ 
of mijn bedrijfsnaam ‘Online Marketing Agency’ gebruikt in een 
blog, dan krijg ik daar een melding van�

De dienst is volledig gratis te gebruiken en het is stellen is een 
piece of cake� Ik leg je nu uit hoe je dat doet�

Hoe stel je Google Alerts in?

Voordat we de Google Alerts gaan instellen, wil ik je een kleine 
opdracht geven:

Denk na over wat voor woorden/termen/woordgroepen 
interessant voor jou zijn om een melding van te krijgen�

Bijvoorbeeld:

• je bedrijfsnaam;
• je voor- en achternaam;
• naam van je product;
• naam van je dienst;
• naam/product/dienst van je concurrenten;
• belangrijke termen in je branche�
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Maak een lijst van al die termen, zodat we ze nu samen toevoegen 
in Google Alerts�

Stap 1: Ga naar https://www�google�nl/alerts en log in op je 
Google-account (als je die niet hebt, moet je die eerst aanmaken)�

Stap 2: Vul bij ‘Een melding maken over’ een woord of 
woordgroep in�

Stap 3: Klik op ‘Opties weergeven’ en stel dit allemaal naar wens in�

Stap 4: Herhaal stap 2 en stap 3 totdat je al je woorden hebt 
gehad�

Stap 5: Klik op het tandwieltje rechts naar ‘Mijn melding’ om de 
bezorgingstijd en de samenvatting aan te passen�

https://www.google.nl/alerts
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En hoe zet je de meldingen weer uit?

Het kan zijn dat je de meldingen niet gebruikt, dat ze niet meer 
relevant zijn of dat je simpelweg andere woorden wilt gebruiken�

Het aanpassen of verwijderen van een Google Alert doe je door 
rechts naast de door jou ingevulde woorden op het potloodje te 
klikken�
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5 redenen waarom je Google 
Alerts moet instellen

In mijn optiek kan elk bedrijf profiteren van Google Alerts� 
Waarom? Nou, om de volgende 5 redenen�

Reden 1: Je ziet meteen of je bedrijf online genoemd wordt 
(interessant voor SEO)�

Reden 2: Je kunt door Google Alerts meteen inspelen op de 
actualiteit (je wordt dan als expert gezien)�

Reden 3: Snel handelen op positieve of negatieve berichten (je 
kunt je reputatie goed houden)�

Reden 4: Met Google Alerts kun je concurrenten in de gaten 
houden (tactieken overnemen en daarvan profiteren)�

Reden 5: Inspiratie voor je blogs (je krijgt een melding als er iets 
branche-gerelateerd geplaatst wordt)�
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OVER DE SCHRIJVER

Mijn naam is Daniël Kuipers en sinds oktober 2017 ben ik de eigenaar 
van Online Marketing Agency, een online marketing adviesbureau 
in Ede� Ik heb mijn eigen onlinemarketingbureau opgericht omdat 
ik vond dat er weinig bureaus zijn die de ondernemer écht willen 
helpen� Daarom is mijn missie ook: online bereikbaar maken voor 
iedereen� Dat is wat ik wil� Alle ondernemers verdienen het om zijn 
of haar online identiteit naar een hoger niveau te tillen� En daar 
draag ik mijn steentje aan bij door het uitvoeren van adviezen en 
analyses, maar ook door het geven van gratis informatie in mijn 
blogs�

Ik hoop dat dit e-book bijdraagt aan het versterken van jouw 
online zichtbaarheid� Heb je naar aanleiding van het lezen hiervan 
nog vragen voor me, wil je sparren of persoonlijk advies? Neem 
dan contact met me op�

https://bit.ly/2O4XIOo
https://onlinemarketingagency.nl/online-marketing-bureau-arnhem/
https://onlinemarketingagency.nl/online-marketing-bureau-arnhem/
https://onlinemarketingagency.nl/blog/
https://onlinemarketingagency.nl/contact/
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Colofon

Domineer Google
Copyright © Online Marketing Agency
Auteur Daniël Kuipers
Redactie Karin Teuling | Typisch Teuling

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 
worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, 
elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever�
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HANDIGE LINKS

Heb je snel een link nodig? Hieronder vind je alle links naar tools 
die ik in dit e-book heb genoemd�

Ahrefs
AnswerThePublic�com
Google Analytics
Google Alerts
Google Mijn Bedrijf
Google Page Speed
Google Search Console
Google Site Kit
GT Metrix
Hotjar
Keyword Hero
Keywordtool�io
KWFinder
LSI Keywords Generator
Mergewords
Mozbar
Niche Laboratory
Rob Hammond’s SEO crawler
Screaming Frog SEO Spider
SearchVolume�io
SEMrush
SEOPress
Seoreviewtools
Spyfu
Ubersuggest
Unlinked Mention Finder
Yoast

https://ahrefs.com/
https://onlinemarketingagency.nl/answer-the-public/
https://analytics.google.com/analytics/web/
https://www.google.nl/alerts
https://www.google.com/intl/nl_nl/business/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=nl
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=nl
https://sitekit.withgoogle.com/
https://gtmetrix.com/
https://onlinemarketingagency.nl/hotjar/
https://keyword-hero.com/
https://keywordtool.io/
https://onlinemarketingagency.nl/kwfinder/
https://www.keysearch.co/tools/lsi-keywords-generator
http://mergewords.com/
https://moz.com/products/pro/seo-toolbar
http://www.nichelaboratory.com/
https://robhammond.co/tools/seo-crawler
https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/,
https://searchvolume.io/
https://onlinemarktingagency.nl/semrush/
https://onlinemarketingagency.nl/seopress/
https://www.seoreviewtools.com/valuable-backlinks-checker/
https://www.spyfu.com/
https://neilpatel.com/ubersuggest/
https://www.ranktank.org/brand-unlinked-mentions-finder/
https://yoast.com/
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