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Vindbaarheid 

510 miljoen live websites wereldwijd 

 

Google meest gebruikte zoekmachine 

 

Search Engine Optimization (SEO) is zelfs 
een beroep 



Wat is belangrijk? 
(en kun je zelf doen) 



Je woordgebruik 

1. Gebruik dezelfde termen als je publiek en gebruik deze 
meerdere keren. 

2. Luister naar je publiek en betrek het bij je site, plaats 
bijvoorbeeld testimonials/ervaringen. 

3. Zorg voor gespecialiseerde informatie; gebruik zoveel 
mogelijk specifieke termen i.p.v. algemene. 

4. Focus ook op de regio. Mensen zoeken vaak lokaal. 

 

Feit: 70% van de mensen zoekt op lange 
zoektermen (4 of meer woorden) 

 



• Google Trends: http://google.com/trends  

Bekijk de populariteit van bepaalde zoekwoorden, 
synoniemen etc en gebruik deze in je teksten 

http://google.com/trends


Verse inhoud 

“Een website is om te doen, niet om te hebben” 

Google houdt van actueel en vers 

1. Zorg voor nieuws en regelmatig onderhoud 
op je site 

2. Geen nieuws? Geef bijvoorbeeld je 
mening/samenvatting over nieuws in je 
branche 



• Feedly: http://www.feedly.com 
Met deze tool kun je nieuws en blogs van verschillende kanalen 
volgen. Zo hoef je niet ver te zoeken voor nieuws in je branche. 

 

http://www.feedly.com/


Interne & externe links 

1. Link in teksten naar andere content op je site als 
dit van toepassing is. 

2. Heel goed werken links op externe site die naar 
jou linken. Posts op social media platforms is 1 truc. 

 

Google bekijkt op deze manier hoe belangrijk jouw 
site wordt gevonden. 



• Google+ http://plus.google.com  
Maak een Google+ account aan en verifieer je bedrijf zodat je 
bedrijfsgegevens overal juist worden weergegeven. 

 

http://plus.google.com/


Techniek 

1. Zorg voor een goede titel van het blok (max 
55 tekens) 

2. Vul onder ‘site’ je zoekmachine kernwoorden 
en beschrijving in (max 155 tekens) 

3. Vul dit bij ‘bewerk pagina’ ook in voor elke 
pagina 

4. Zorg voor één hoofddomein (dat stellen we 
voor je in) 

5. Meld je aan voor ‘bericht van uw site’ 



• Google Analytics: http://google.com/analytics  
Meld je aan bij Google analytics met je Google account om 
bezoekersstromen te volgen. Je krijgt een ‘tracking code’ die je 
naar ons kunt mailen om deze aan je site te koppelen 

http://google.com/analytics

