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Met deze whitepaper willen we jou als ondernemer meer handigheid bieden in SEO.
Want wie wil nu niet dat zijn of haar website hoog scoort in Google? Wij als online
marketing bureau helpen je hier graag bij. Op basis van onze kennis en ervaringen
hebben wij dit document opgesteld en hier 12 eenvoudig toepasbare SEO tips in
verwerkt. Alles om te zorgen dat jij als ondernemer een goede positie verkrijgt in
de zoekmachine!
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SEO!?
Zoals de titel al doet vermoeden, leren we je in deze whitepaper wat over SEO. Voor we beginnen aan tip 1, leggen
we je graag eerst wat uit over SEO. SEO is een afkorting voor Search Engine Optimization maar wij Nederlanders
noemen het ook wel zoekmachine optimalisatie.

Zoekmachine optimalisatie is erop gericht om zo hoog
mogelijk te scoren in de zoekmachines. Waar veel mensen
vandaag de dag vooral gebruik maken van Google - en een
enkeling van Yahoo en Bing -zijn er tal van voorlopers.
Voor de opkomst van Google bestonden er namelijk al
allerlei zoekmachines. De populariteit van zoekmachines
als Ilse, WebCrawler en Netscape verslechterde volledig
toen Google haar zoekmachine in 1998 introduceerde.
Google werd vooral populair door de goede resultaten
die gebruikers kregen op zoekopdrachten. Momenteel
kennen we Google als het bedrijf dat ongeveer 3.5 miljard zoekopdrachten per dag verwerkt, ongeveer 70.000
medewerkers in dienst heeft en een omzet draait van
ongeveer $75 miljard.

Deze whitepaper beschrijft dus de online marketing discipline SEO. Veel mensen halen SEO en SEA (Search Engine
Advertising) door elkaar. Om jou een volledig beeld te geven
leggen we aan de hand van de afbeelding hieronder nog
even het verschil uit tussen SEO en SEA.
Zodra jij als consument in Google een zoekopdracht intypt
krijg je verschillende soorten zoekresultaten getoond.
Waaronder de organische-, en de (betaalde) advertenties
(figuur 2). Een SEA-specialist houdt campagnes draaiende met juiste zoektermen en een ingesteld budget. Een
SEO-specialist houdt zich bezig met het verbeteren van de
zichtbaarheid in de organische (natuurlijke) zoekresultaten.
Voor SEA betaal je voor iedere klik op je advertentie een
bedrag aan Google (CPC) terwijl het bij SEO voornamelijk
investeringen in manuren (tijd) betreft.
Aan de hand van 12 eenvoudige toepasbare SEO tips gaan
wij jou veel bijleren over SEO. Hiermee zorg jij er voor
dat je eigen website hoger gaat scoren in de organische
zoekresultaten van Google!

Figuur 1: De Google zoekmachine in 1998 en 2017

Terug naar waar het allemaal om draait in deze whitepaper.
Met SEO ga je aan de slag om een webpagina zo hoog
mogelijk te laten scoren op relevante zoekwoorden in de
organische zoekresultaten van een zoekmachine. Dit doe je
door het actief optimaliseren van allerlei websitefactoren
zoals de techniek, content en autoriteit.
Het klinkt nu alsof er maar drie factoren zijn waar je aan
moet denken, maar niets is minder waar. Om je website
op het gebied van SEO te verbeteren, zijn er ontzettend
veel zaken waar je aan kunt denken. Daarbij komt dat
Google regelmatig haar regelgeving verandert of een
nieuwe update uitbrengt. Hierdoor komen er geregeld
factoren bij die de SEO effectiever beïnvloeden en andere
factoren die juist minder effect krijgen. Denk bijvoorbeeld
aan de opkomst van spraak gestuurde zoekopdrachten.
Deze update heeft er voor gezorgd dat men op een andere
manier zoekopdrachten invoert. Kortom, zoekmachine
optimalisatie is een proces dat continue doorloopt en
waarmee je constant bezig moet blijven.
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Tip 1: Alles begint bij een zoekwoorden
onderzoek
Om een goede SEO-campagne te kunnen realiseren moet je ten eerste weten op welke zoekwoorden je gevonden
wilt worden. Deze zoekwoorden zijn de basis van je opvolgende SEO werkzaamheden. Gelukkig zijn er inmiddels
tal van instrumenten die je kunnen ondersteunen bij het vinden van juiste zoekwoorden.

Zoekwoorden vinden

Google zelf heeft een Zoekwoordplanner ontwikkeld. Deze
tool fungeert als handig hulpmiddel voor het opzetten
en uitbreiden van nieuwe (betaalde) campagnes in het
zoeknetwerk (SEA). Via deze Zoekwoordplanner kan je
onder andere zoekvolume ophalen, historische statistieken opvragen en potentiële prestaties van zoekwoorden
bekijken. Daarom is deze tool - ondanks dat het voor
Adwords bedoeld is - ook nuttig bij SEO-werkzaamheden.
Een andere simpele tool voor het verkrijgen van een indicatie van het zoekvolume van bepaalde zoekwoorden,
is Google’s Ubersuggest. Zodra jij een zoekwoord zoals
“zoekmachine” intypt, dan komt Google zelf met 10 suggesties. Eigenlijk maakt Google long-tail zoekwoorden
van je zoekopdracht. Deze long-tail zoekwoorden hebben
minder concurrentie en zijn daarom erg interessant om te
gebruiken. Daarnaast heeft Google aangegeven dat de
zoekopdrachten steeds meer long-tail (specifieker) worden
(70% van zoekopdrachten). Doordat deze zoekopdrachten
minder concurrentie hebben, sta je eerder “hoog” in de
zoekresultaten en zorg je onder andere voor een hogere
conversie.

Figuur 2: Zoekwoordvolume ophalen

Figuur 3: Suggesties van Google

“Long tail zoekwoorden zijn zoekopdrachten van 3 of meer woorden
waar over het algemeen minder op wordt gezocht. Wel kunnen deze
woorden samen een aantrekkelijk zoekvolume realiseren.”
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Zoekwoorden analyseren

Naast het vinden van juiste zoekwoorden waar op jij
gevonden wilt worden, is het belangrijk dat je kan zien of je
SEO-activiteiten überhaupt effect hebben. Het uiteindelijke
doel is natuurlijk dat je bedrijf gevonden wordt - dus hoog
rankt - op de zoekwoorden die je hebt geselecteerd. Ook
hiervoor zijn diverse programma’s die hierin kunnen helpen.
Google Analytics is een programma dat je helpt met het
uitvoeren van allerlei analyses. Met inhoudsrapporten kan
je bijvoorbeeld zien welke gedeelten van de website goed
presteren en waar het meest naar wordt gekeken. Hierdoor
kan je meer focussen op de zoekwoorden waar jij de één
na de andere consument naar je website lokt. Daarnaast
analyseert Google Analytics ook de impact van een mobiele
versie van je website – erg belangrijk voor SEO – en social
media kanalen. Hier komen we later op terug.
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Tip 2: Plaats zoekwoorden in essentiële
delen van een pagina
Nu je weet op welke zoekwoorden je gevonden wilt worden, is het van belang dat je ervoor zorgt dat Google je website
laat zien aan mensen die een relevante zoekopdracht doen. Wanneer jij je zoekwoorden verwerkt in belangrijke
onderdelen van een webpagina, ga je in de loop der tijd zien dat je beter wordt gevonden.

Content

Content moet allereerst relevant zijn. Zowel voor consumenten als voor Googlebot moet de bezochte webpagina
een toevoeging zijn voor dat wat ze zoeken. Daarnaast
is de kwantiteit van belang. Pagina’s dienen namelijk bij
voorkeur 400 tot 800 woorden te bevatten.
We hebben net het zoekwoordenonderzoek afgerond
en hier zijn wat relevante zoekwoorden uitgekomen die
je wilt verwerken. Selecteer daarom maximaal 1 tot 2
zoekwoorden + afgeleiden (synoniemen) en verwerk deze
zoekwoorden in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Paginatitel (SEO titel)
H1 titel
Tekst
Afbeeldingen
Video’s
PDF’s zoals een gids of white paper

Hieronder volgt een uitgebreide uitleg
over hoe jij je website met een SEO bril
op moet inrichten voor de beste resultaten.

Laat de belangrijkste zoekwoorden die je hebt
gevonden terugkomen in de Meta Tags


Meta Tags zijn korte beschrijvingen van de inhoud van
uw website die door zoekmachines worden geïndexeerd.
Deze Meta Tags worden ook weergegeven in de zoekmachines wanneer er naar je website wordt gezocht. Onder
Meta Tags vallen onder andere de Title tag en de Meta
Description. Deze onderdelen zijn eenvoudig in te vullen
aan de achterkant (CMS) van de website, bijvoorbeeld via
WordPress.
 Zet uw belangrijkste zoekwoorden in H1

formaat (titels/koppen etc.) op de website

Figuur 4: Voorbeeld pagina titel

Zoekmachines zijn zo ingesteld dat ze H1 tags (titels) en
andere tussenkoppen zien als belangrijkste teksten op
je website. Het (niet overmatig) plaatsen van belangrijke
zoekwoorden in die koppen heeft dus een positief effect
op de vindbaarheid op deze zoektermen.
 Optimaliseer je afbeeldingen SEO technisch

Een zoekmachine kan de tekst in een afbeelding zelf niet
lezen. Echter, afbeeldingen bevatten wel enkele tags die
SEO technisch ingericht kunnen worden. Zo is de alt-tekst
een effectief middel om de SEO waarde op te krikken. De
alt-tekst is een beschrijving over de bestemmingspagina
waar een bezoeker, dus ook de Google robot die webpagina’s indexeert, heen gaat door op de link te klikken.
Daarom is het van belang dat die alt-tekst overeenkomt
met de content op de bestemmingspagina . 
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 Afbeelding bestandsnaam

Google indexeert pagina’s zo grondig dat het zelfs de
bestandsnaam van de afbeelding leest. Dit is de naam die
jij een afbeelding geeft zodra je hem opslaat op je eigen
computer. Het is dus zeker zinvol om als bestandsnaam
al een zoekwoord te gebruiken. Een laatste tip, geef de
omschrijving en de alt-tekst een unieke beschrijving.
 Video’s invoegen op webpagina

Ook het optimaliseren van video’s draagt bij aan SEO. Als
jij als bedrijf gebruik maakt van video’s dan is het cruciaal
dat je weet hoe jij je video’s op de juiste manier uploadt
en toevoegt aan je website. Het optimaliseren van video’s
heeft zelfs een officiële naam, namelijk Video SEO.

“Video SEO focust op de optimalisatie van
video’s, zodat ze beter worden gevonden in
zoekmachines zoals Google en op videoplatform zoals YouTube.”

Net zoals Google geen afbeeldingen kan lezen, kan het
ook geen video’s bekijken en daar de boodschap uit halen.
Daarom is het aan jou om Google uit te leggen waar de
video over gaat. Maar let op, gebruik maken van video’s
vergt tijd, geld en is zeker niet altijd effectief. Denk vooraf
goed na waar jouw doelgroep zit. Een consument die een
online marketing bureau nodig heeft zoekt niet op YouTube.
Aan de andere kant, een consument die zich afvraagt hoe
Video SEO werkt, zoekt wellicht wel naar uitleg op YouTube.
Tot slot nog kort wat tips om je video optimaal in te zetten
zodat je jouw SEO doel kunt verwezenlijken:
 Plaats video’s die overeenkomen met je website
 Plaats video’s met de juiste zoekwoorden
 Zorg dat je video op een nette manier op je
webpagina staat gepresenteerd
 Voeg extra bestanden toe zoals Pdf’s of

een whitepaper

Veel bedrijven plaatsen extra bestanden op webpagina’s.
Denk bijvoorbeeld aan deze whitepaper, aan productspecificaties bij bouwbedrijven of complete gebruikshandleidingen
bij een gloednieuwe televisie. Zoekmachines kunnen de
inhoud van PDF-documenten indexeren. Het is dus mogelijk
om hiermee SEO punten te scoren.
Een eerste manier om jouw PDF waardevoller te maken
is door de documenteigenschappen aan te passen. Documenteigenschappen kunnen worden aangepast via een
PDF editor en vervolgens onder het kopje documenteigenschappen of documentproperties. Daarnaast is het
nuttig om een duidelijke bestandsnaam te gebruiken waar
een zoekwoord in zit verwerkt. Onder ‘documenteigenschappen’ is het tevens mogelijk om de titel, de schrijver,
het onderwerp en zoekwoorden toe te voegen. Iets wat
natuurlijk gedaan moet worden!
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Tip 3: Probeer lokale SEO toe te passen
Consumenten worden steeds mobieler en zoeken voornamelijk naar lokale bedrijven. Tegenwoordig is het zelfs zo
dat zodra consumenten bij jou in de buurt een zoekopdracht doen, jij als bedrijf naar boven moet komen drijven.
Gebeurt dit niet, dan mis je wellicht een potentiële klant.

50%

van alle zoekopdrachten vindt
plaats via mobiele apparaten.

97%

van alle consumenten zoekt
online naar lokale producten
en diensten.

Hoe werkt lokale SEO?

Google heeft een doel en dat is het gebruiksgemak van consumenten verhogen. Hier heeft Google flink in geïnvesteerd en daardoor
kan de zoekmachine zien wanneer een consument behoefte heeft
aan lokale zoekresultaten. Stel je voor, het is 17:45 uur en je hebt nog
een cadeau nodig voor je neefje maar de winkels sluiten al bijna.
Door middel van een algemene zoekopdracht als “Speelgoedwinkel” heb
je de dichtstbijzijnde speelgoed winkel gevonden en kom je nog op tijd
in de winkel.

61%

van alle lokale zoekopdrachten
eindigt in een aankoop.

Figuur 5: Speelgoedwinkels in de buurt van de zoekopdracht

Kortom, lokale zoekmachine optimalisatie wordt dus steeds belangrijker.
Wat volgt zijn diverse tips die ervoor zorgen dat jouw bedrijf ook lokaal
gevonden wordt.

Figuur 6: Bedrijfspagina 2Bfound
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Zorg voor duidelijke NAW-gegevens op je website. Zoekmachines
gebruiken deze gegevens om jouw bedrijf te indexeren en consumenten
kunnen je bedrijf makkelijker vinden. NAW-gegevens zijn daarnaast
positief voor de betrouwbaarheid van je bedrijf.

2.

Zorg dat content op webpagina’s lokaal ingericht worden. Dit betekent
dat je praat over bedrijf X Dordrecht in plaats van alleen over bedrijf
X. Content creëren over lokale ontwikkelingen kan ook nuttig zijn.

3.

Een andere factor die de lokale vindbaarheid positief beïnvloedt is
lokale linking. Bedrijven moeten zich nog meer focussen op het krijgen
van backlinks, voornamelijk van andere lokale pagina’s.

4.

Het is raadzaam om een gratis bedrijfspagina bij Google aan te maken.
Het hebben en volledig vullen van een Google My Business pagina
is één van de sterkste factoren die de lokale rangschikking bepalen.

Voor meer informatie specifiek over het verbeteren van de lokale vindbaarheid van je bedrijf bekijk ons blog over lokale SEO.
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Tip 4: Schrijf blog artikelen over jouw
specialisme
In de introductie hadden we het al over autoriteit als één van de drie factoren die de SEO beïnvloedt. Het schrijven
van blogartikelen zorgt ervoor dat Google jou gaat zien als een autoriteit op het gebied van bepaalde onderwerpen
(lees onderdeel ‘zoekwoorden’ in de introductie). Hierdoor stijgt de autoriteit van jouw website en daarmee je positie.

Schrijf over relevante zoektermen

Als je SEO tip 1 volgt, heb je bepaalde zoekwoorden die jouw bedrijf
beschrijven. Dus stel je hebt een online marketing bureau dan kan je denken
aan zoekwoorden als: internet marketing, remarketing, zoekmachine
adverteren, zoekmachine optimalisatie. Voor je een blog gaat schrijven heb
je een onderwerp nodig. Door middel van diverse zoekwoordentools kun je
precies nagaan naar wat voor termen veel wordt gezocht. Uiteraard zoek
je naar termen die verwant zijn aan jouw werkzaamheden en specialismes.
Zoekwoordentools die je hierbij kan gebruiken worden tevens in SEO tip 1
behandeld. Denk hierbij aan de Adwords Keyword planner of Google die
long-tail suggesties plaatst gebaseerd op een zoekopdracht.

Het plaatsten van blogartikelen

Wanneer je jouw blogartikel hebt afgerond en de juiste zoekwoorden hebt
toegevoegd, is het tijd om het artikel te plaatsen. Hierbij is het van belang
dat je een nette opmaak gebruikt. Zowel consumenten als zoekmachines
hechten hier namelijk waarde aan.
Google herkent een goede opmaak aan het volgende:






Gebruik van alinea’s
Tussenkopjes boven iedere alinea (H1, H2, H3 etc.)
Opsommingen in tekst
Interne links die verwijzen naar andere pagina’s van je website
Dikgedrukte zoekwoorden

Afbeeldingen en video’s scoren ook goed bij Google. Daarnaast zijn
blogartikelen ook leuker om te lezen als een mooie afbeelding wat extra
informatie geeft.
Tot slot is het zaak om je blog de juiste SEO-titel te geven en de meta
description in te vullen. Veel websites zijn gemaakt in WordPress. Via
dit CMS kun je de plugin Yoast downloaden en hiermee eenvoudig de
SEO-titel en meta aanpassen van je artikel. Een meta discription heeft
geen invloed op de SEO maar wel op de bereidheid van consumenten om
te klikken. Hierover later meer bij SEO tip 7.
Meer weten over het schrijven van blogs en waar je precies op moet
letten? Lees dan eens ons artikel over hoe jij je blog in vier stappen beter
vindbaar maakt!
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Tip 5: Zorg dat je website relevante
inkomende links blijft krijgen
Officieel wordt het werven van websites die hyperlinks
naar jouw website linken, aangeduid met de term linkbuilding. Het doel van linkbuilding is dan ook om de
populariteit van jouw website te verhogen en zo een
goede positie te krijgen in Google. Linkbuilding wordt als
effectief beschouwd omdat Google veel waarde hecht aan
websites waar veel links naartoe leiden. Hierbij hebben
we het wel over afkomstige websites van hoge kwaliteit.
Indien jouw website veel goede kwalitatieve links heeft
staan op andere kwalitatieve websites, heeft dit een
zeer gunstig effect op jouw positie in de zoekmachine.

Hoe werkt linkbuilding?

Google hanteert een streng beleid als het gaat om onnatuurlijke linkbuilding strategieën. Het ontwikkelen en
uitvoeren van een doordachte linkbuilding campagne
is nog altijd een verstandige zet. Mits je ervoor zorgt
dat je linkprofiel niet in een verdacht hoog tempo groeit.
Volgens 2Bfound bepaalt je linknetwerk voor zeker 50%
je rangschikking in Google.

Hoe links te verkrijgen?

Linkbuilding is een brede strategie en daarom
zijn er ook veel manieren om links te krijgen.
Hieronder volgt een overzicht:

 Schrijf goede content

De beste manier om links te verkrijgen is uiteindelijk niet
door actief bezig te zijn met het verwerven van backlinks
maar door het schrijven van hele goede content (blogs,
informatie, whitepapers enzovoorts). Als jij goede content
schrijft dan zorg je er automatisch voor dat andere websites
jouw content delen of naar jou toe linken als zijnde een bron.
 Website inschrijven bij startpagina’s en

overzichtspagina’s

Veel bedrijven maken gebruik van directories. Een
directory is pagina omtrent een relevant thema waarbij
allerlei andere websites zijn verzamelt. Denk bijvoorbeeld
aan startpagina.nl. Het zijn websites waar je een link
kan aanmelden, gratis of tegen een kleine vergoeding.
Hierdoor zorg je ervoor dat een relevante link op een
relevante website naar jouw website verwijst.
Er is reeds veel gezegd en geschreven over de invloed van
deze links. Indien je deze links echter combineert met vele
andere soort kwalitatieve links dan hebben deze links nog
altijd een positieve uitwerking op je rankings.
 Link ruilen

De term zegt het al. Deze vorm van linkbuilding is letterlijk
het ruilen van één of meerdere links met een andere partij.
Over het algemeen worden deze links voor je ranking tegen
elkaar weggestreept. Het uitwisselen van links heeft dus
weinig toegevoegde waarde voor je rankings in Google. 
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 Gastbloggen

Gastbloggen betekent dat jij of een medewerker van jouw
bedrijf blog artikelen schrijft op andere websites. Veel
(grote) bedrijven zijn actief in het schrijven van gastblogs.
Het werkt namelijk effectief omdat jij als schrijver zelf
status opbouwt. Daarnaast kan je de links die jij in je
blogartikelen verwerkt gebruiken om je eigen bedrijf te
voorzien van kwalitatieve backlinks.
 Inzetten van social media

Het delen van blogartikelen op social media werkt ook
effectief. Social media staan bekend om hun deelbare
content. Dus zodra jij content plaatst op social media kan
men eenvoudig die content delen met hun eigen netwerk.
Hoe meer mensen jouw content delen, hoe makkelijker je
gratis backlinks binnen hengelt.
 Geef gratis content weg

De kans op het krijgen van gratis backlinks verhoogt wanneer je zelf waardevolle content gratis weggeeft (wet van
wederkerigheid). Het schrijven van waardevolle content
in de vorm van een white paper of een PDF kunnen door
waardevolle bedrijven worden opgepikt in ruil voor een
backlink.
 Vraag leveranciers en klanten een link naar

jouw website te plaatsen

Het kan vaak lastig zijn je links geplaats te krijgen op
verschillende pagina’s. Ook omdat je vaak nog geen
enkele band of connectie hebt met de paginaeigenaar.
De gunfactor ontbreekt hier dus regelmatig.
Met je klanten en leveranciers heb je reeds een zakelijke
relatie waardoor het vaak makkelijker is je link geplaatst te
krijgen. Benader deze relaties met de vraag of je een link
mag plaatsen op hun website. Veelal is daar bijvoorbeeld
een partner- of linkpagina een prima plaats voor.
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Tip 6: Zorg voor een gebruiksvriendelijke
en snelle website
Een websitebezoeker die rondneust op jouw website
is een relevante bezoeker. Echter, zodra een websitebezoeker direct terugkeert naar een zoekmachine is
dit schadelijk voor je website. Dit wordt ook wel de
bounce rate genoemd. De bounce rate is het percentage
bezoekers dat jouw website bezoekt en weer vertrekt
zonder een tweede pagina te bezoeken. Zodra men in
korte tijd je website weg klikt, wordt dit gezien als een
indicatie dat de content van je website niet relevant is.
Waarom dit schadelijk is spreekt voor zich. Google wilt
consumenten zoveel mogelijk relevante content laten
zien. Zodra er een website is die aantoont niet relevant
blijkt te zijn - in verband met een hoge bounce rate
heeft - zal de website zakken in de zoekresultaten. Dit
kost jou je kostbare organische rangschikking. Met name
je gebruiksvriendelijkheid, websitesnelheid en content
hebben daarop een grote invloed.

Het testen van de mobielvriendelijkheid

De laatste jaren is de mobielvriendelijkheid van een website
ontzettend belangrijk geworden. Logisch, want meer dan
de helft van alle zoekopdrachten gebeurt via een mobiel
apparaten. Ben jij benieuwd naar de mobiele gebruiksvriendelijkheid van jouw website? Surf naar testmysite.
withgoogle.com en bekijk jouw score. Scoort jouw site nog
niet in het groen dan is er werk aan de winkel!

Hoe verhoog ik de gebruiksvriendelijkheid van
mijn website?

Drie algemene factoren verbeteren de gebruiksvriendelijkheid van je website. Het betreft het gericht schrijven
naar je doelgroep, de leesbaarheid van de website en de
navigatiestructuur.

1. Doelgroepgericht schrijven

Als jij als expert van je eigen bedrijf de teksten niet eens
duidelijk vindt, dan is de kans klein dat je de interesse
van je bezoekers opwekt. Schrijf altijd voor je doelgroep
en gebruik dus de zoekwoorden waar consumenten naar
zoeken. Hiervoor kun je uiteraard weer de zoekwoorden
uit de zoekwoordplanner gebruiken waar consumenten
naar zoeken.
Daarbij moet je een duidelijke tag-line zien als een warm
welkom voor bezoekers. Zo zien zij namelijk direct wat ze
aan jou hebben. Zodra jij hun interesse wekt, besteden
zij tijd aan het lezen van je content of het bekijken van je
producten en/of diensten. Ook hiervoor is het aan te raden
om woorden te gebruiken waar je op gevonden wilt worden.

2. Leesbaarheid

Bezoekers haken af op je website als ze verveeld zijn of als
het te veel moeite kost om je content te lezen. Daarom is
het ook belangrijk om goed na te denken over de leesbaarheid van je content. Zelfs de grootte en het lettertype zijn
van belang. Een te klein lettertype is irritant en een te groot
lettertype komt schreeuwerig over. Daarbij komt kijken dat
ieder lettertype iets anders uitstraalt. Lettertypes zoals
Arial en Verdana zijn over het algemeen beter te lezen dan
types als Bauhaus 93 en Times New Roman.

3. Navigatiestructuur

Figuur 7: Resultaten 2Bfoundt
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Zorg ervoor dat men eenvoudig de weg door de website
kan vinden. Indien je gebruik maakt van veel pagina’s, is het
toevoegen van breadcrumbs een vereiste. Hiermee vindt de
bezoeker zijn/haar weg ook weer terug. Een sitemap kan
ook van toegevoegde waarde zijn, vooral bij grote/complexe
websites. Tot slot, gebruik je de juiste zoektermen als
menu labels? Wordt daar ook (volgens zoekwoordvolume)
het meest op gezocht door consumenten? Als bezoekers
van jouw website direct zien waar ze naar op zoek zijn,
verhoogt dit de gebruiksvriendelijkheid. Je gebruikt het
woord ‘urinoir’ niet wanneer je alleen toiletpotten verkoopt.
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Nog niet overtuigd? Bekijk dan de
onderstaande feiten
Als een website niet mobielvriendelijk is, is de kans
vijf keer zo groot dat mensen de site verlaten.
		
Bijna de helft van alle bezoekers verlaat een mobiele
site als de pagina’s binnen drie seconden zijn geladen.
		
Negen van de tien mensen zeggen dat ze meerdere
schermen gebruiken bijvoorbeeld wanneer ze online
een vlucht boeken of hun persoonlijke financiën
beheren.
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Tip 7: Laat je Meta descriptions opvallen
Eerder in deze whitepaper hebben we de meta descriptions al kort de revue laten
passeren. Meta descriptions zijn echter zo belangrijk om mee te nemen in je SEO-werkzaamheden, dat het een eigen hoofdstuk verdient.

De meta description is een korte omschrijving van de inhoud van een individuele webpagina.
Deze meta description kun je simpel bewerken via je CMS systeem - het programma
waar je jouw website mee onderhoudt. Consumenten zien deze tekst terug in de
zoekresultaten van Google.

Figuur 8: Meta Description 2Bfound

Meta-description belangrijk?

De meta-description speelt een rol bij het aantrekken van consumenten. Deze description
moet dus overeenkomen met de inhoud van de bestemmingspagina. Met andere woorden,
een goede meta description weergeeft een micro samenvatting (twee korte zinnen) van
de bestemmingspagina. Daarnaast eist Google dat je meta-description een lengte heeft
van ongeveer 140 tot 160 tekens. Dit kun je vergelijken met de lengte van een Tweet.

Waar op te letten bij het maken van een meta-description?

Ten eerste is het belangrijk dat je jouw zoekwoorden verwerkt in de beschrijving. Als
dit zoekwoord overeenkomt met de content op de bestemmingspagina dan scoor je
punten bij Google. Echter, is het niet zo dat de meta directe invloed heeft op je SEO. De
omschrijving heeft met name invloed op een hogere CTR (=Click-Through-Rate). Door
je meta-description op te laten vallen kun je je CTR flink verhogen. Maar hoe laat je je
meta-description opvallen? Hieronder volgen een aantal tips en tricks:
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•

Verwerk in je meta-description, inplaats van hele zinnen, opsommingen met opsommingstekens. Hiermee val je extra op in de zoekresultaten en potentiële bezoekers
kunnen ook in een oogwenk zien wat de belangrijkste zaken zijn die terugkomen
op de pagina van je website.

•

Gebruik zoekwoorden waarmee je gevonden wilt worden en die matchen met de
bestemmingspagina.

•

Wees realistisch, zet dus geen onjuistheden in je meta-description om mensen te
lokken.

•

Denk goed na wat het doel van de bestemmingspagina is. Als het doel is om mensen
te informeren maak dit dan ook duidelijk in de meta-description. Is het doel om
producten of diensten te verkopen, voeg dan een kortingsactie toe.

•

Een meta-description geeft jou de mogelijkheid om extra informatie over je bedrijf
te vertellen. Maak hier dus gebruik van en kopieer niet zomaar de title tag (de titel
van de betreffende webpagina).
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Tip 8: Zet Rich Snippets in voor je
website
Rich Snippets kunnen het best worden beschreven als toegevoegde, gestructureerde gegevens aan de standaard
zoekresultaten. De standaard zoekresultaten bestaan uit een titel, een URL en een omschrijving. De Rich Snippets
zorgen voor een verrijking van de standaard zoekresultaten door extra informatie te presenteren over bijvoorbeeld
de kwaliteit van een bedrijf, de locatie van de webpagina of een eventuele kortingsactie.

Om goed het verschil weer te geven tussen de standaard
zoekresultaten en zoekresultaten inclusief de Rich Snippets, hebben we die twee naast elkaar gezet. Zoals je ziet
zijn de Rich Snippets erg duidelijk te zien op de onderste
afbeeldingen.

Mogelijkheden van Rich Snippets

Inmiddels is Google druk bezig geweest
met de ontwikkeling van allerlei verschillende
Rich Snippets. Hieronder een overzicht:
 Reviews en ratings

Figuur 9: Vergelijking zoekresultaten 2Bfound

De waarde van Rich Snippets

Rich Snippets hebben niet direct invloed op de ranking
van je website. Wel is het zo dat de Rich Snippets ervoor
zorgen dat jouw zoekresultaat beter en duidelijker
zichtbaar is dan het zoekresultaat van je concurrenten.
Daarbij komt dat Rich Snippets consumenten waardevolle
informatie kunnen geven tijdens het zoeken. Daardoor
zorgen Rich Snippets voor een stijging in de Click-ThroughRate. Een laatste voordeel van het toevoegen van Rich
Snippets is de kans op extra ruimte in de zoekmachine.
Als jij extra ruimte krijgt door Rich Snippets toe te voegen, dan betekent dit dat jouw concurrenten minder
ruimte hebben. Kortom: een duidelijke win-win situatie!
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Zoals we aan het begin van dit hoofdstuk hebben laten zien,
is het tonen van reviews en ratings een veelvoorkomende
Rich Snippet. Wanneer jouw klanten een recensie of rating
achterlaten op je website, dan worden deze scores toegevoegd aan de Rich Snippets in jouw zoekresultaat. Het
tonen van deze reviews en ratings zorgt voor een groei
in de Click-Through-Rate en geeft de betrouwbaarheid
van het bedrijf weer.
 Video’s

Ook bij YouTube video’s kunnen Rich Snippets worden
geïmplementeerd. Informatie zoals de videomaker,
videolengte, reviews en de datum van publicatie kunnen
worden weergegeven. Bij het zoeken naar informatie over
bijvoorbeeld een nieuwe televisie die je wilt kopen, kan
deze extra informatie van pas komen. Denk maar aan de
geloofwaardigheid van Coolblue als maker van de video
hieronder.

Figuur 10: Voorbeeld Rich Snippets bij videos
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 Recepten

Het delen van recepten wordt steeds populairder. Google
speelt hier slim op in door een implementatie van Rich Snippets in te bouwen. Wanneer jij op Google een recept zoekt,
kun je informatie tegenkomen zoals de voorbereidingstijd,
totale bereidingstijd, het vetgehalte, aantal calorieën en
de ingrediënten. Zo zie je bijvoorbeeld dat het maken van
een pasta Chicken Alfredo ongeveer 40 minuten kost en
dat de calorieën in grote mate aanwezig zijn.

Figuur 11: Voorbeeld Rich Snippets bij recepten
 Producten

Vooral retailers maken veelvuldig gebruik van deze Rich
Snippets vorm. De bedrijven kunnen consumenten - die
op zoek zijn naar bijvoorbeeld een televisie, koffiezetapparaat of gameconsole - voorzien van allerlei “extra”
relevante informatie. Zo kunnen onder andere eventuele
aanbiedingen worden getoond, de beschikbaarheid in de
dichtstbijzijnde winkel en recensies.
 Evenementen

Google kan ook relevante informatie laten zien omtrent
evenementen. Zo kan de naam van het evenement worden
getoond, de artiesten die op het evenement optreden, de
datum, de locatie en het aantal kaartjes. Dit geldt ook voor
wedstrijden, concerten enzovoorts.

Figuur 12: Voorbeeld Rich Snippets bij evenementen

Hoe Rich Snippets toe te voegen aan jouw zoekresultaten?

Wij snappen dat je nu per direct Rich Snippets wilt toevoegen aan je website. Het toevoegen van Rich Snippets
is echter vrij specialistisch en technisch werk. Daarom
verwijzen wij je graag door naar de Google Search helpdesk.
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Tip 9: Zet mensen aan tot actie
Het schrijven van content is één van de meest waardevolle thema’s binnen SEO optimalisatie. We hebben het er al
vaker over gehad; zodra andere bedrijven en consumenten jouw content beginnen te delen, dan weet je dat je goed
bezig bent. Helaas wordt het delen van content maar heel sporadisch gedaan en daarom moet jij juist de lezers van
jouw content aanzetten tot actie. In dit deel lees je hoe je daar voor kan zorgen.

Bezoekers aanzetten tot actie

Leuk als mensen je website bezoeken en content lezen, maar wat heb je eraan als ze vervolgens jouw website wegklikken? Zie jouw websitebezoekers als vissen in een rivier die jij moet proberen binnen te hengelen voor ze weg zijn.
De bezoeker komt immers niet per ongeluk op je website, er moet iets zijn geweest wat de bezoeker heeft getriggerd.
Hieronder volgen een aantal tips om de consument tot actie over te laten gaan:

•

Contact opnemen

•

Bezoekers verleiden tot een aankoop

Figuur 13: Eye-tracking websites

Zorg er ten eerste voor dat de bezoeker direct kan zien hoe ze contact met
je kunnen opnemen. Dit kan door een opvallende actieknop toe te voegen
aan de bovenkant van de website. Dat is namelijk de plek waar bezoekers
als eerst naar kijken. Met wat fantasie zie je in de afbeelding hieronder een
webpagina voor je. Hieruit blijkt dat mensen als eerst naar de linkerbovenhoek
kijken voor ze verder oriënteren. Een actieknop op die plek toevoegen is dan
ook zeker aan te raden.

Wanneer het verkopen van producten en/of diensten jouw corebusiness is,
dan wil jij jouw websitebezoekers uiteraard verleiden tot aankopen. De 6
overtuigingsprincipes van Robert Cialdini kunnen jou hierbij helpen. Vooral
platformen zoals Booking.com en Trivago overladen consumenten met
psychologische truckjes.
1.

Figuur 14: Voorbeeld schaarste

Schaarste en tijd
Wanneer het product of de dienst waar consumenten op zoek naar
zijn uitverkocht dreigt te raken, gaat deze bezoeker eerder over tot
actie. Daarnaast denken veel consumenten dat wanneer iets bijna is
uitverkocht, dat het wel een goed product moet zijn. Wat ook veel wordt
gebruikt is een countdown: “Nog 10 minuten voor deze aanbieding weg
is, boek nu!”.

2. Sociaal wenselijk gedrag
Wanneer mensen onzeker zijn over wat ze moeten doen, ontstaat er kuddegedrag. Webshops kunnen hier op inspelen
door de gebruiken van andere bezoekers weer te geven. Daarnaast leidt het toevoegen van reviews en ratings tot overtuiging
bij de bezoeker in onzekere tijden en wellicht tot een aankoop.

Figuur 15: Voorbeeld sociaal wenselijk gedrag
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Figuur 16: Voorbeeld wederkerigheid

3. Wederkerigheid
Bezoekers doen snel iets voor jou als jij eerst wat voor hen hebt
gedaan. Het vrijgeven van informatie, trials, of samples kunnen effectieve middelen zijn om de bezoeker te verleiden tot een aankoop. Webshops kunnen hier op inspelen door (software) trials weg te geven.

Figuur 17: Voorbeeld sympathie

4. Sympathie
Het principe van sympathie lijkt erg op het principe van sociaal
wenselijk gedrag. Toch werkt het iets anders. Het principe van
sympathie is namelijk gebaseerd op dat de doelgroep je leuk vindt.
Dit is online best lastig omdat jij je bezoekers niet persoonlijk
spreekt. Op Bol.com zie je wel eens het blokje ‘Anderen bekeken ook:’. Door als bedrijf aan te geven waar andere bezoekers
naar kijken, wek je sympathie op bij een individuele bezoeker.

Figuur 18: Voorbeeld autoriteit

5. Autoriteit
Veel consumenten denken dat de expert alles weet en daarom wel
gelijk zal hebben. Daardoor laten veel van deze consumenten zich
verleiden tot een aankoop omdat een autoriteit op dat gebied zegt dat
het goed is. Een goed (offline) voorbeeld zijn de tandpasta reclames
waar een man in een witte doktersjas (expert) het product aanprijst.
Online kan je veel voordeel halen door een autoriteit toe te voegen aan
je website. Bijvoorbeeld door een expert of een bekende Nederlander
het product aan te laten bevelen. Een bekend persoon hoeft niet eens
expert te zijn om effectief te werken. Denk maar aan de principes
sociaal wenselijk gedrag, sympathie en zelfs wederkerigheid.

Figuur 19: Voorbeeld commitment en consistentie

6. Commitment en consistentie
Mensen maken graag consistente beslissingen en daarom is dit
principe ook een goed argument voor de effectiviteit van abonnementsvormen. Mensen veranderen niet graag hun gedrag. Online
bedrijven kunnen hierop inspelen door aan te geven welk product
bezoekers in het verleden hebben gekocht.

•

Andere interessante functies die bezoekers aanzetten
tot actie

Er zijn tal van manieren te verzinnen om bezoekers aan te zetten tot
actie. Denk hierbij aan de Social Share knoppen onder blogartikelen.
Deze functie staat mensen toe om artikelen te delen met hun netwerk.
Of wat dacht je van een chatfunctie. Ideaal voor mensen die niet van
telefonische gesprekken houden en dit liever doen via de chat. Tot slot
gelden terugbelverzoeken en downloads - van bijvoorbeeld brochures
- ook als acties. Wanneer jij vooral informatie wilt delen via je website,
dan kunnen deze conversies erg waardevol zijn.

Figuur 20: Chatfunctie

2BFOUND

WHITEPAPER

Uiteindelijk is het belangrijk om goed te kijken naar wat je doel is met je
website. Als jij een webshop hebt, dan zijn er genoeg overtuigingstechnieken
gegeven. Wanneer jij een dienstverlener bent, dan moet je het hebben van
conversies zoals terugbelverzoeken en offerteaanvragen. Veel bedrijven
hebben tegenwoordig een online helpdesk. Dan zijn juist chatfuncties en
probleemoplossers belangrijk om te hebben.
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Tip 10: Intern linken binnen je website
Intern linkbuilding is een nuttige bezigheid omdat je zowel je websitebezoekers als
Google er een groot plezier mee doet. In dit deel leggen wij je uit wat interne linkbuilding
precies is.

Wat zijn interne links?

Intern linkbuilding is in feite het toevoegen van hyperlinks in je content die gerelateerd
zijn aan andere delen van je website. Door het toevoegen van interne links zorg je ervoor
dat Google jouw website beter indexeert en dat bezoekers eenvoudig door je webpagina’s
kunnen bladeren.

Figuur 21: Voorbeeld XML
Sitemap 2Bfound

Hoe werkt intern linkbuilding?

Google bouwt robots die jouw website beoordelen op allerlei factoren. Bedrijven kunnen
punten scoren door de robot te helpen de pagina’s beter vindbaar te maken. Dit kan je op
verschillende manieren uitvoeren. Door een linkstructuur te maken in je content, komt
Google snel door alle pagina’s van je website. Daarnaast helpt het toevoegen van een
XML sitemap de Google robot om sneller te indexeren!
Toch is het toevoegen van interne links niet alleen noodzakelijk om Google robot te
helpen. Ook consumenten hebben baat bij interne links. Eenvoudig tussen verschillende
webpagina’s surfen verbetert de gebruiksvriendelijkheid en verhoogt de tijd dat bezoekers
op je website blijven. Een belangrijke factor bij het beoordelen van een pagina en het
bepalen van de rangschikking, is linkwaarde.
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Linkwaarde

Zodra een webpagina een bestemmingspagina wordt voor links, dan bouwt deze linkwaarde op. De opgebouwde linkwaarde wordt weer voor een groot deel verdeeld over
alle interne links op die pagina. Je kunt dus stellen dat je goed moet nadenken waar je
naartoe linkt. Het is immers zo dat hoe meer links je plaatst, hoe minder een individuele
link aan linkwaarde wint.
Omdat je homepage waarschijnlijk de meeste links ontvangt, is de verwachting dat deze
pagina de meeste linkwaarde heeft. Nu is het van belang dat je vanaf je homepage linkt
naar je belangrijkste categorieën en vervolgens vanaf je categorieën naar producten
enzovoorts. Met andere woorden, als je pagina’s hebt die belangrijk zijn voor jouw
business, zorg er dan voor dat Google robot deze pagina’s ook als belangrijk beschouwd.
Waarom zou Google je pagina hoog indexeren als jij deze zelf ergens achterin je website
wegstopt? Zorg dus dat je belangrijks pagina’s in de hoofdnavigatie terugkomen van je
websitestructuur
Tot slot is het belangrijk om te onthouden dat de bestemmingspagina waar je naartoe
linkt overeenkomt met de tekst die je transformeert tot interne link. Zie hieronder:

FOUT = Voor al onze social media blogs, klik hier >
GOED = Bekijk hier onze social media blogs

Wil je meer weten over hoe intern linkbuilding toe te passen? Lees dan ons blogartikel
over intern linkbuilding!
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Tip 11: Let op de indeling van
je websitestructuur
Tip 11 is misschien wel één van de belangrijkste onderdelen binnen zoekmachine
optimalisatie. Het bouwen van een degelijke websitestructuur is namelijk één van
de factoren die je op orde moet hebben voor je start met SEO-activiteiten. In dit deel
leggen wij uit wat een goede website structuur is en het belang hiervan.

Wat is een website structuur?

De websitestructuur is simpel gezegd de manier hoe jij je website opbouwt. Het is
hierbij belangrijk dat je de belangrijkste categorieën - producten, informatie, diensten
enzovoorts - zo in je website plaatst dat de Google robot de waarde van jouw belangrijkste
pagina’s ook ziet. Waarom zou Google je pagina hoog indexeren wanneer jij deze zelf
ergens achterin je website wegstopt? Zorg dus dat belangrijke pagina’s die gevonden
moeten worden in Google, ook in de hoofdnavigatie terugkomen van je websitestructuur.

Het belang van een goede website structuur

Met een goede websitestructuur scoor je zowel punten bij Google robot als bij je websitebezoekers. Google robot kan hierdoor namelijk beter door je website crawlen en
websitebezoekers vinden sneller dat waar ze naar op zoek zijn.
Eerder in deze whitepaper hadden we het over sitelinks. Zodra je een goede websitestructuur hebt, maak je ook de interne linkbuilding effectiever.

Tips voor het bouwen van een goede website structuur

Voordat je aan de slag gaat met het bouwen van een structuur, zoek je als eerst op welke
zoekwoorden je gevonden wilt worden. Hiervoor dien je dus een zoekwoordonderzoek
uit te voeren. Dus weet je al wat voor dienst je gaat uitvoeren of wat voor producten je
gaat verkopen? Zoek daar dan ook relevante zoekwoorden bij.
Bij de opbouw start je bij de homepagina. Vanaf deze homepage moeten de websitebezoekers makkelijk bij je belangrijkste categorieën kunnen komen. Daarom bepaal je
eerst wat je belangrijkste categorieën zijn. Deze belangrijke categorieën kunnen ook
subcategorieën hebben. Vervolgens werk je op deze manier alle categorieën uit en voeg
je hier de belangrijkste zoekwoorden aan toe. Uiteindelijk ziet je websitestructuur er
ongeveer als volgt uit:
Homepage

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 4

Categorie 5

Figuur 22: Website structuur

Subcategorie 1
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Tip 12: Wees actief op social media
Zoekmachine optimalisatie en social media zijn nauw met elkaar verbonden. Met
alleen een goede website red je het tegenwoordig niet meer. Zoekmachines kijken
tegenwoordig ook naar je social media activiteiten. Het is dus zaak om zowel je
zoekmachine optimalisatie als je social media kanalen op orde te hebben.

Hoe social media toepassen in mijn SEO werkzaamheden?

We hebben het in dit artikel al eerder over interne links/linkbuilding gehad en nu komt
er nog een mogelijkheid bij. Het is namelijk zo dat linken naar social media eenvoudig en
betrouwbaar is. Bij het inrichten van de profielen die je aanmaakt, is er altijd plaats voor
een link naar je website. Zoals al eerder beschreven zijn links erg waardevol. Helemaal
van zo’n betrouwbare bron als een social media kanaal.
Voor je direct op Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest en Snapchat een account
aanmaakt, vraag jezelf even af wat jouw bedrijf op dit kanaal te zoeken heeft. Snapchat
is helemaal hip tegenwoordig, maar als uitvaartondernemer kan je er maar weinig mee.
Daarbij moet je goed nadenken of je tijd en energie wilt steken in allerlei social media
platformen. Je moet namelijk continu content kunnen blijven plaatsen.
Een laatste tip; koop geen likes, volgers enzovoorts! Facebook likes die zijn gekocht worden
geplaatst door nepprofielen. Deze consumenten bestaan dus niet waardoor je er ook
geen klanten uit haalt. Het doel van het inzetten van social media is om je doelgroep te
bereiken en te amuseren op een laagdrempelige manier. Wees dus niet bang, iedereen
start bij 0 volgers. Door leuke content te creëren vind jouw doelgroep jou vanzelf!

Wat kan ik plaatsen op mijn social media kanalen?

Een eerste en eenvoudige manier om content op je social media kanalen te plaatsen, is
door content te delen. Dit kan je als bedrijf doen door blogartikelen te plaatsen. Wij van
2Bfound delen al onze blogartikelen op al onze social media kanalen. Daarnaast geven
wij websitebezoekers de kans om onze blogartikelen te delen met hun netwerk door
Social Share buttons toe te voegen.

Figuur 23: Social Share
buttons 2Bfound
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Figuur 24: Goed voorbeeld van een inhaker

Figuur 25: Slecht voorbeeld van een inhaker

Social media - en dan met name Instagram en Facebook zijn uitermate geschikt om op een laagdrempelig manier in
contact te komen met je doelgroep. De content die je plaatst
hoeft ook niet altijd gerelateerd te zijn aan je werkzaamheden. Informele foto’s en video’s scoren namelijk vaak erg
goed. Is er maandag een nieuwe stagiair(e) begonnen? Laat
hem/haar een leuke introductie tekst schrijven met een
foto erbij! Veel bedrijven proberen in te haken op recente

gebeurtenissen. Hiervoor moet je wel erg creatief zijn en
uit bovenstaande afbeeldingen blijkt dat het zowel goed
als fout kan gaan.
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Meer weten en behoefte aan praktische tool voor social
media? Lees dan ons blog over de 6 handige tools die
jou kunnen helpen bij het uitvoeren van je Social Media
Marketing!
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Tot slot
Hopelijk hebben we met de bovenstaande tips jouw basiskennis over zoekmachine optimalisatie uitgebreid. Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen
over de mogelijkheden van Search Engine Optimization of besteed je het
liever uit? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag verder!
Volg ons ook op LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+ en Instagram voor de
laatste online marketing ontwikkelingen en trends.
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