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Inleiding
Hoi, mijn naam is Angelo. Ik trek graag mijn eigen plan en wist al vroeg dat ik
een eigen onderneming wilde starten. Mijn interesse in computers en alles wat
technisch is begon al vroeg, en dat is alleen maar gegroeid. Eenmaal
afgestudeerd ben ik samen met Sanne WebBuddies (toen nog Team Blue)
opgestart en heb ik daarnaast nog 3 jaar in dienst gewerkt als webdesigner. 

Inmiddels zijn we bijna 7 jaar verder, honderden website projecten (zowel van
ons zelf als uit mijn tijd in loondienst) verder en heel wat kennis rijker. De
afgelopen tijd heb ik me vooral en steeds meer bezig gehouden met online
marketing en wat hierbij komt kijken. 

Wat ik elke keer weer tegenkom bij ondernemers is dat men vaak denkt dat
wanneer de website klaar is ze zelf ook klaar zijn. Een goede, mooie website (en
vooral werkende) website is natuurlijk de basis. Maar zonder bezoekers zullen
er weinig conversies uit voortkomen. Kortom, een website die niet gevonden
wordt zal je ook niets gaan opleveren. 

Andere ondernemers besteden juist ontzettend veel aandacht aan hun sociale
media maar verwaarlozen hun basis, namelijk de website.

Hoewel je online overal handige tips vind, is het soms moeilijk om de juiste
informatie te vinden. De concrete stappen ontbreken vaak. Juist daarom heb ik
dit e-book geschreven. Om jou en elke ondernemer een aantal concrete
stappen te bieden om aan de slag te gaan met jouw website en deze beter
vindbaar te maken. 

Ik probeer het zo simpel mogelijk te houden zodat je zelf kan ervaren hoe je
website verbeteren werkt en hoe je meer gratis bezoekers (potentiële klanten)
op je website kan verwelkomen.

Kleine disclaimer, de concrete stappen die ik
hier laat zien zijn bedoeld voor WordPress websites. 
De technieken en gedachten achter deze stappen
zijn echter voor elke website van toepassing.
Daarnaast is het ook belangrijk dat je website
is ingericht op je bezoekers. Wanneer je een 
website hebt die heel traag is of die niet 
gebruiksvriendelijk is zullen extra bezoekers 
helaas geen meerwaarde hebben omdat 
ze dan vaak verder zoeken.



Aan de slag met nieuwe content!
Je website is inmiddels af, top! Maar wat nu? Je merkt dat er nog niet veel
bezoekers op je website terecht komen waardoor de verkopen of contact
aanvragen ook achterwege blijven. 

Ik kan je gerust stellen, dit is normaal en zeker bij een nieuwe website. Overal
om ons heen worden succesverhalen uitgelicht met tien- tot honderdduizenden
bezoekers per maand. Staar je hier niet blind op en ga vooral niet spiegelen. 

Uiteraard wil jij natuurlijk ook meer bezoekers om deze te converteren tot
nieuwe klanten. Dan kan het een goed idee zijn om aan de slag te gaan met
regelmatig kwaliteit content te publiceren op je website. Dit zou je kunnen doen
in de vorm van een blog of een kennisbank.

Een blog is gericht op de actualiteit

Elk blogbericht biedt de mogelijkheid tot nieuwe bezoekers.
De content uit elke blog kun je ook hergebruiken op bijvoorbeeld social
media of voor in je mailing.

Het kost jou tijd om de content te creëren.
Consequent zijn is belangrijk. Wanneer je een keer per jaar je blog bijwerkt
zal dit vrij weinig impact hebben of waarde toevoegen voor je bezoekers.
Een blog is gericht op actualiteit en zal na verloop van tijd naar de
achtergrond verdwijnen of vooral door mensen gebruikt worden die op
zoek zijn naar een bepaalde actualiteit.

Wat is een blog?

Met een blog kun je regelmatig waardevolle content publiceren voor jouw
bezoekers. Wanneer je dit doelgericht aanpakt en inspeelt op de
ontwikkelingen binnen jouw branche kun je gaandeweg steeds meer bezoekers
verkrijgen. 

Belangrijk om je te realiseren is dat je een blog moet blijven voeden. Je zal dus
regelmatig tijd moeten vrijmaken om een waardevolle blog te schrijven over de
actualiteiten binnen jouw branche. Een korte blog zonder echte inhoud zal voor
een bezoeker niet interessant zijn maar zal ook vrij weinig impact maken op je
vindbaarheid.

Belangrijkste kenmerk van een blog:

De voordelen van een blog:

De nadelen van een blog:
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Elk kennisbank artikel biedt de mogelijkheid tot nieuwe bezoekers.
Een kennisbank artikel dat eenmaal online staat hoef je waarschijnlijk
zelden aan te passen en kan nog jaren voor een bezoekersstroom zorgen. 
Artikelen binnen een kennisbank kun je ook verder aanvullen wanneer je
hier zelf meer over leert of ontdekt om zo je bezoekers te voorzien van de
meest waardevolle informatie.
Ook de content uit een kennisbank kun je hergebruiken op bijvoorbeeld
sociale media of voor in je mailing.

Het kost tijd om de artikelen te creëren.

Wat is een kennisbank?

Met een blog speel je vaak in op de huidige ontwikkelingen binnen je branche.
Een kennisbank daarentegen zijn artikelen die eigenlijk niet snel veranderen.
Het staat vast op basis van feiten, jouw visie of een bepaalde handeling die je
moet uitvoeren om iets te bereiken. 

Een kennisbank kun je daarom ook toepassen op elke branche. Heb je geen
idee waar te beginnen? Start met een begrippenlijst gericht op jouw branche.
Iedereen die met jouw branche in aanmerking komt zal ook met het vakjargon
te maken krijgen dat niet iedereen zal snappen. 

De voordelen van een kennisbank:

De nadelen van een kennisbank:

Kennisbank WebBuddies
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Hoelang moet een artikel zijn?

Uit hoeveel woorden moet een artikel bestaan? En haken mijn bezoekers niet af
wanneer het artikel te lang is? Dit zijn twee vragen die veel ondernemers
bezighouden.

Laten we vooropstellen dat ongeacht of je artikel kort of lang is, het moet
waarde bieden voor de bezoeker. Hoe meer bezoekers jouw artikel waardevol
vinden en tevreden zijn met de content hoe meer Google dit zal belonen.

Wanneer we naar de statistieken kijken blijkt dat de hoogste rankings binnen
Google vaak bestaan uit lange artikelen. Deze bestaan vaak uit meer dan 2.000
woorden! Maar ook hier geldt, ga niet schrijven om die 2.000+ woorden te
bereiken als je niets zinvols te vertellen hebt. Dit zou namelijk geen waarde zijn
en zal ook geen hoge ranking of bezoekers opleveren. 

Kortom, kun jij je bezoeker net zoveel waarde bieden in 1.000 woorden? Prima,
want de tevredenheid van je bezoeker is het doel.

Moet je bang zijn dat bezoekers afhaken doordat het een lang artikel is? Nee,
mits je zorgt voor een goede opbouw. Maak gebruik van koppen en subkoppen.
Houd zinnen kort, maak gebruik van alinea’s, lijstjes en blijf vooral kritisch. Zo
kunnen bezoekers je artikel makkelijk scannen en blijft ook een lang artikel
overzichtelijk.

Google resultaten op basis van de lengte van een artikel 6



Waarde voor de bezoeker en voor Google

Of je nu aan de slag gaat met een blog of met een kennisbank, zorg ervoor dat
je bij beide de waarde voor de bezoeker vooropstelt. Google heeft namelijk
maar één doel en dat is om de gebruiker de meest waardevolle informatie te
tonen die er is. 

Google maakt gebruik van een AI (Artificial Intelligence oftewel kunstmatige
intelligentie). Hierdoor wordt deze ook steeds beter in het herkennen en leggen
van verbanden. Dankzij deze techniek vallen er ook steeds meer websites door
de mand die alleen maar zijn geoptimaliseerd om zo hoog mogelijk binnen
Google te scoren. 

De periode van trucjes om de zoekmachine voor de gek te houden is nu dan
ook wel zo langzaamaan voorbij. Nu is het moment om te tonen dat jij als
ondernemer kwaliteit levert en dit ook online toont. Zodra je dus een artikel
gaat schrijven moet je je voorstellen dat je schrijft voor jouw bezoeker, Google
volgt dan vanzelf.
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Hoe schrijf je een goed artikel?
 

De eerste stap is om te besluiten om aan de slag te gaan met schrijven van
artikelen en de waarde hiervan in te zien. Begin ook niet zomaar wat te

schrijven, je wilt immers goede waarde bieden aan de bezoeker.
 

Maar hoe ga je een goed artikel schrijven? Wij geven je een vast stappenplan
dat je kunt gebruiken om structureel goede artikelen te kunnen schrijven.



1. Onderwerp bepalen

Voordat je een artikel gaat schrijven is het belangrijk om een onderwerp te
kiezen. Zorg ervoor dat je kiest voor een onderwerp dat aansluit bij jouw
branche en doelgroep.

Voorbeeld hovenier:
Als hovenier zijnde is het vaak nog iets lastiger, zeker omdat je een hoog en laag
seizoen hebt qua werk. Daarom kun je hier ook heel goed artikelen schrijven
die bezoekers uitleggen wat de waarde is van goed onderhoud en hoe ze hier
zelf ook aan kunnen bijdragen. Dit hebben we ook gedaan voor een klant van
ons. Wanneer je bijvoorbeeld zoekt op “Hoe verzorg je je gazon” zal Van Duren
Groenservice op de eerste pagina komen te staan met het volgende artikel:
https://vandurengroenservice.nl/hoe-verzorg-je-je-gazon-het-hele-jaar-
door/

Op moment van schrijven rankt dit artikel op de 6e plaats op de eerste pagina.
Om meer bezoekers te krijgen kan het dus nuttig zijn om dit artikel verder uit te
breiden of optimaliseren om deze in de top 3 te krijgen.

Voorbeeld webshop magnesium producten:
Als webshop kan het ook lonen om naast je shop een kennisbank of blog te
starten. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan voor een klant van ons die
magnesium producten verkoopt. Omdat magnesium vooral bij ouderen een
grote rol speelt hebben we hiervoor een artikel volledig ingericht. Wanneer je
bijvoorbeeld zoekt op “magnesium voor ouderen” of “magnesium tekort bij
ouderen” dan zal je in de top 5 dit artikel tegenkomen: https://magnesium-
producten.nl/ouder-worden-gebruik-magnesium/

Schrijf dus altijd een artikel met in je achterhoofd jouw doelgroep. Dan zit je
altijd goed.
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2. Zoekterm onderzoek

Zodra je een onderwerp heb gekozen is het belangrijk om een zoekwoord
onderzoek te doen. Aan de hand van dit onderzoek heb je een indicatie hoeveel
potentiële bezoekers je kan bereiken en hoe moeilijk het is om te scoren met
dit zoekwoord. Daarnaast kun je met een basis zoekwoord ook verder gaan
kijken naar andere mogelijkheden. 

Laten we als voorbeeld nemen dat mijn onderwerp “zoekmachine optimalisatie”
is. 

Om te starten maken we gebruik van Ubersuggest. Dit is een gratis online tool
die je kunt gebruiken om te kijken hoeveel potentiële bezoekers zoeken naar
een bepaalde term per maand en hoe moeilijk het is om hiermee te scoren
binnen Google. Je vult hier je zoekterm in en krijgt automatisch te zien wat het
zoekvolume is en de moeilijkheid om hiermee te kunnen scoren.

Let op: Via deze tool kun je per dag een aantal gratis analyses uitvoeren. De
zoekvolumes zijn niet altijd accuraat maar ze geven er een goede benadering
van.

Tip: Ga je actief met artikelen en zoekterm onderzoek aan de slag? Dan raad ik
je SEranking aan. Deze is misschien iets minder bekend dan SEMrush of Ahrefs
maar geschikter voor een kleiner budget en je kan er steeds meer mee. Wij
gebruiken deze tool zelf ook voor onze klanten.

Ubersuggest overzicht "zoekmachine optimalisatie"
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Longtail en Short tail zoektermen

Afhankelijk van je onderwerp is je zoekterm meestal tussen de 1 tot 3 woorden.
Echter is het belangrijk om je te realiseren dat short tail erg brede zoektermen
zijn. Deze worden vaak gebruikt door bezoekers die alleen maar op zoek zijn
naar algemene informatie. Deze bezoekers converteren ook meestal niet. 

Een short tail zoekterm is bijvoorbeeld “zoekmachine optimalisatie”, "dames
schoenen" of "heren jassen". De kans is groot dat ik hier niet makkelijk mee zal
scoren omdat het een erg populaire zoekterm is.

Longtail zoektermen daarentegen zijn veel gerichter. Deze bezoekers zijn
duidelijk op zoek naar bepaalde informatie. Het conversiepercentage van deze
bezoekers ligt ook een stuk hoger. 

Een longtail zoekterm zou kunnen zijn “Zoekmachine optimalisatie voor mijn
WordPress website”, "stevige dames wandelschoenen voor lange afstanden" of
"Wind en waterdichte herenjas voor skivakantie".

Het verschil tussen long- en short tail
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Zoektermsuggesties

Binnen Ubersuggest kun je ook kiezen voor zoektermen die vergelijkbaar zijn of
gerelateerd hieraan. Dit geeft je de optie om meerdere verschillende
zoektermen over hetzelfde onderwerp in je artikel te verwerken. 

Een veelgemaakte fout is dat men vaak de zoektermen met 40 / 100 / 300
bezoekers per maand aan de kant schuift. Echter zijn juist deze zoektermen
goed te verwerken binnen je artikel en hebben ze vaak minder concurrentie.
Daarnaast zijn dit vaak ook wat specifiekere zoektermen waarmee je dus ook
beter kan aansluiten op de bezoeker zijn vraag. Wanneer je deze zoektermen
regelmatig verwerkt, tellen deze aantallen dus toch al snel op.

Zoekterm ideeën en gerelateerd binnen Ubersuggest
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3. Search Console

Mocht je er nog niet van gehoord hebben, koppel dan Search Console van
Google aan je website. Met deze gratis tool kun je namelijk zien op welke
zoekwoorden je website wordt weergegeven, wat het aantal impressies zijn en
het aantal kliks. 

Als je bent ingelogd bij Search Console ga je naar prestaties en scrol je naar
beneden. Hier vind je de zoekwoorden en kliks terug. Met deze gegevens kun je
namelijk je huidige artikelen gaan verbeteren, of je kan deze gegevens
gebruiken als start voor een nieuw artikel aangezien je website toch al in
Google voorkomt onder deze zoektermen.

Search Console prestaties
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4. Gerelateerde zoektermen in Google

Gerelateerde zoekwoorden die je makkelijk zelf kunt vinden binnen Google. Dat
klinkt toch te mooi om waar te zijn? Nee, het is echt zo eenvoudig. Typ maar
eens in bij Google “zoekmachine optimalisatie” of een van de zoektermen die jij
wilt gaan gebruiken. Scroll nu helemaal naar beneden. Hier zie je een lijstje met
als titel “Gerelateerde zoekopdrachten”

Deze zoekopdrachten zijn op basis wat bezoekers daadwerkelijk zoeken en zijn
dus zeer geschikt om ook eventueel mee te nemen in je artikel. Je weet immers
dat mensen hier al actief naar op zoek zijn waardoor deze zoektermen (mits
relevant voor wat jij gaat schrijven) alleen maar extra waarde meegeven aan je
artikel.

Gerelatieerde zoektermen in Google aan Zoekmachine optimalisatie
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5. Gebruik vragen uit Google

Naast de gerelateerde zoekopdrachten heeft Google nog een hele handige
functie. Wanneer je namelijk een zoekterm hebt ingegeven bij Google kom je
vaak bovenaan (soms moet je een heel klein stukje scrollen) “Mensen vragen
ook” tegen. Dit zijn letterlijke vragen die mensen intypen bij Google of die via
Voice Search gesteld worden. 

Deze vragen zijn super handig om de waarde van je artikel te vergroten. Google
wil namelijk een bezoeker voorzien van de juiste informatie. Wanneer iemand
dus een vraag stelt en jij hebt deze vraag voorzien van een goed waardevol
antwoord, dan is de kans groot dat jouw artikel hoger scoort. Schrijf een aantal
van deze relevante vragen op en gebruik ze in je artikel om de waarde te
verhogen.

Tip: Die eerste 3 of 4 vragen die zichtbaar zijn, zijn lang niet alle vragen! Klik de
laatste vraag maar eens open en weer dicht. Herhaal dit een paar keer en je
hebt een hele lijst vol met vragen die je kunt gebruiken voor je artikel.

Vragen gesteld door mensen in Google of via Voice Search
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6. Noteer je titel

Nu je al je zoektermen en vragen hebt opgeschreven wordt het tijd om aan de
slag te gaan met het artikel. We starten met de titel, zorg ervoor dat deze de
lading van je artikel dekt maar beloof hierin geen dingen die je niet waar kunt
maken. 

Clickbait oftewel titels om mensen te lokken met halve beloftes vallen
uiteindelijk door de mand en zullen minder gewaardeerd worden. Niet alleen
door je bezoekers maar ook door Google op lange termijn.

In de titel verwerk je ook de belangrijkste zoekterm waar je het liefst op
gevonden wilt worden.

Tip: Lees de titel een paar keer. Ga bij jezelf na of deze titel de lading dekt en of
het ook interessant genoeg is om meer te willen lezen.

7. Noteer je tussenkopjes

Schrijf alvast de tussenkopjes op. Zo weet je waar je straks over gaat schrijven
en hoef je niet steeds te stoppen omdat je inspiratie op is of omdat je nog niet
weet waarover je verder wilt schrijven. Dit komt de waarde van je artikel niet
ten goede. 

Op deze manier bouwen wij niet alleen onze online artikelen op maar ook dit e-
book is op deze manier tot stand gekomen.

Tip: Weet je nog die vragen die je eerder hebt opgezocht in Google? Deze
komen nu heel goed van pas. Je kan deze immers gebruiken als tussenkopjes.
Dit werkt voor Google fijn maar ook voor de bezoeker, want deze kan zo
makkelijk je artikel scannen en tevens snel de informatie vinden waar die in
eerste instantie naar op zoek was.

Let op: Niet elk tussenkopje hoeft een vraag te zijn. Hou het zo natuurlijk en
waardevol mogelijk!
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Je onderwerp
Je belangrijkste zoekterm (naar aanleiding van je onderzoek)
Relevante en gerelateerde zoektermen die hierbij horen
Relevante vragen uit Google genoteerd
Een titel genoteerd
De tussenkopjes genoteerd

8. Schrijf het artikel

Top, je hebt je voorbereiding gedaan en zou nu het volgende voor jezelf
duidelijk moeten hebben:

Doe indien nodig nog wat extra onderzoek om je artikel zo goed en waardevol
mogelijk te maken en ga aan de slag met het schrijven van het artikel. Twijfel
ook niet of een kopje anders moet en maak je op dit moment ook niet druk of
de zoekterm wel vaak genoeg in de tekst voorkomt. Door je puur en alleen te
focussen op het schrijven van het artikel zul je een veel natuurlijker schrijfwijze
hanteren. Het resultaat is vaak een artikel wat lekker leest zonder dat het lijkt
alsof het speciaal geoptimaliseerd is voor een bepaalde zoekterm.

9. Laat het rusten en lees het nogmaals

Hoe verleidelijk het ook is om je artikel meteen weer te gaan controleren en aan
te passen, doe het niet. Laat het enkele uren of misschien wel een dag liggen. 

Op deze manier zorg je ervoor dat je straks met een frisse heldere blik alles
nogmaals kunt controleren. Kleine fouten zullen sneller opvallen en soms
ontdek je dat je nog een belangrijke invalshoek bent vergeten. 

Als je het artikel hebt laten rusten is het tijd om het nog eens door te nemen.
Lees het op je gemak een paar keer door. Je merkt dan namelijk vanzelf waar
het niet lekker loopt. Pas de stukken die niet lekker lopen aan, zo zorg je ervoor
dat de bezoeker optimaal je artikel kan doornemen. 

Tip: Wees niet bang om je content te publiceren. Een kennisbank / blog artikel
kun je altijd aanpassen, verbeteren of aanvullen.
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10. Optimaliseren van je artikel

Gefeliciteerd! Je artikel is nu zover klaar voor de bezoeker. Nu is het belangrijk
om het nog te optimaliseren zodat ook Google je artikel optimaal begrijpt. Hoe
je dit doet lees je in het volgende hoofdstuk.
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Hoe optimaliseer je je artikel?
 

Het optimaliseren van een artikel is belangrijk. Hiermee zorg je er namelijk voor
dat Google jouw artikel optimaal kan begrijpen en dit ook als waardevol voor je

bezoekers kan beschouwen.



1. Headings

Headings, oftewel je titel en tussenkoppen. Op je website spreken we vaak van
een H1, H2, H3, H4, H5 en H6. Ik raad altijd aan om alleen H1, H2 en eventueel
een H3 te gebruiken in je artikel. 

Hoewel Google zegt hier minder waarde aan toe te kennen, is het als volgt
opgebouwd. H1 heeft de meeste en belangrijkste waarde. Dit is dan ook vrijwel
altijd de Titel van je artikel. 

H2 en H3 komen vanzelfsprekend als tussenkopjes.

Zoals je ziet is de H3 een subkopje van mijn H2 tussenkop. Op je website komt
dit waarschijnlijk ook tot uiting in de grootte van het font. De H1 is vaak het
grootste, de H2 iets kleiner en de H3 nog iets kleiner.

Zorg ervoor dat dit goed op je website is ingesteld. Daarnaast is het belangrijk
dat je H1, H2 en H3 duidelijke informatie bevat waar de content over gaat.
Verstandig is om hier ook de zoekterm of gerelateerde zoektermen in te
verwerken mits dit mogelijk is. 

Doorloop de headings uit je artikel en kijk of ze de juiste informatie geven en of
je deze goed hebt ingesteld. Binnen WordPress kun je dit makkelijk aanpassen
door je tussenkop te selecteren. De titel is standaard hierin de H1.

Hoe stel je de heading van een subkop in binnen WordPress (Gutenberg editor)
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3. URL

Je titel en url kun je los van elkaar instellen. Dit is ook zeker slim om te doen.
Wanneer jij bijvoorbeeld als titel “Wat kost het om een piano te laten repareren”
hebt gekozen wordt dit wel een erg lange url (domeinnaam.nl/wat-kost-het-om-
een-piano-te-laten-reparen)

Google houdt niet van lange urls en ze zijn ook niet gebruiksvriendelijk. Daarom
zou je in ons voorbeeld veel beter gebruik kunnen maken van een korte
samenvattende url zoals domeinnaam.nl/kosten-piano-repareren.

Dit is compact en gebruiksvriendelijk en bevat tevens de belangrijkste zoekterm
voor je artikel.

URL aanpassen van je artikel

2. Titel

Zoals je net hebt kunnen lezen is de titel vrijwel altijd de H1. Hierdoor is deze
voor Google ook het meest belangrijkst. Zorg ervoor dat je titel de volledige
lading dekt waar je artikel over gaat. 

Stel je hebt als zoekterm “kosten piano repareren”

Dan zou je titel kunnen zijn: “Wat kost het om een piano te laten repareren” of
“reparatie kosten voor je piano uitgelegd” 

Je zoekterm hoeft dus niet exact 1 op 1 hierin terug te komen. Google is
namelijk slim genoeg om verbanden te kunnen leggen. 
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4. Zoekwoord

Hoewel we al eerder hebben aangegeven dat je de zoekterm niet wilt
overdrijven willen we je graag laten zien wat we hier precies mee bedoelen.

In je URL
In de titel (het liefst zo vroeg mogelijk)
 In een of meerdere tussenkoppen
In de eerste alinea (het liefst zo vroeg mogelijk)
Één keer je zoekterm dikgedrukt maken

Zoals je kan zien komt de zoekterm zo vaak terug dat het vervelend wordt en
helemaal niet prettig leest. 

Het is daarom belangrijk om de zoekterm gedoseerd en structureel op een
aantal plekken te plaatsen. Deze zijn als volgt:

Natuurlijk kun je je zoekterm en de vergelijkbare / gerelateerde zoektermen ook
terug laten komen in de rest van je tekst. Maar overdrijf het niet.

Tip: Je zoektermen kun je behalve tekstueel ook terug laten komen in
afbeeldingen, andere rijke content en in je meta titel en omschrijving.

Voorbeeld overgeoptimaliseerd stuk tekst
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Voorbeeld  gedeelte van geoptimaliseerd artikel waaronder ook de categorie en
inhoudsopgave met anker links

Hieronder zie je een voorbeeld artikel waarbij we de geoptimaliseerde
onderdelen voor je uitgelicht hebben.
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5. Afbeeldingen

Wanneer je een afbeelding upload naar je website doe dit niet zo maar. Zorg er
eerst voor dat deze voldoende is gecomprimeerd (verkleind). Dit kan je doen
met bijvoorbeeld online programma’s zoals Free online image editor
(https://www.online-image-editor.com/), TinyPNG (https://tinypng.com/) en
met Canva (https://www.canva.com/) 

Ben je actief bezig en wil je wat meer vrijheid? Dan is Affinity photo zeker een
aanrader. Let op hier hoort wel een leercurve bij.

Tip: Probeer ervoor te zorgen dat je foto’s altijd ruim onder de 1MB blijven, het
liefst rond de 100 / 200 kb maximaal.

Zodra je foto op het juiste formaat is wil je deze natuurlijk naar je website
uploaden. Wacht hier nog mee. Heel vaak komen we afbeeldingen tegen met
pixabay_3131.jpg of 134326334.jpg deze bestandsnamen zeggen niets en
dragen ook niet bij aan je vindbaarheid. Veel beter is om de bestandsnaam
meteen te veranderen naar bijvoorbeeld je zoekterm of eentje die vergelijkbaar
of gerelateerd is. 

Je foto is het juiste formaat en heeft de juiste naam? Mooi, nu kan je deze
uploaden. 

Zodra je afbeelding online staat is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de
titel en alt tekst ook goed ingesteld staan. De alt tekst is namelijk de tekst die
Google kan lezen, hier wil je dus zeker je zoekterm in verwerken.

Titel en Alt tekst van je afbeelding
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6. Rijke content

Behalve afbeeldingen kun je je artikel verrijken met andere “rijke” content. Zo
kun je afhankelijk van je onderwerp PDF’s toevoegen, een video met uitleg, een
podcast over het onderwerp of misschien wel een infographic. Al deze content
verrijkt en ondersteunt je artikel waardoor het waardevoller is voor de bezoeker
en dus ook voor Google. 

Daarnaast kun je video’s op YouTube (mits deze van jezelf zijn) ook voorzien van
een passende titel die aansluit op je zoektermen.
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7. Interne en externe links

Interne en externe links zijn bedoeld om je artikel te ondersteunen. 

Externe links zijn bedoeld ter ondersteuning van je artikel. Dit kan zijn wanneer
je bijvoorbeeld verwijst naar ondersteunende documentatie, onderzoek of een
betrouwbare nieuwssite. Hiermee geef je ook erkenning en dus waarde aan
deze websites. 

Wil je dit niet? Dan is het verstandig om een “nofollow” in te stellen en de link in
een ander tabblad te laten openen. Een nofollow link zorgt ervoor dat er geen
waarde wordt toegekend aan de pagina waarnaar je verwijst. Verder is het
belangrijk om een link altijd in een extern tabblad te laten openen. Je wilt
immers niet dat je bezoeker je website verlaat en niet meer makkelijk terug kan.

Interne links zijn links binnen je website. Ze kunnen verwijzen naar een
ondersteunende pagina waar je meer uitleg geeft over een begrip. Maar het
kan ook linken naar bijvoorbeeld een product of dienst dat een oplossing biedt
voor het probleem in jouw artikel. Interne links hebben daarnaast het voordeel
dat ze als een soort spinnenweb alle pagina’s binnen je website gaan verbinden.
Voor Google is dit extra goed doordat deze zo een beter beeld krijgt voor wie je
website is en dat je kwaliteit levert.

Tip: Belangrijk is de ankertekst van de link. Oftewel het stukje tekst wat een link
wordt. Als het kan is het verstandig om hier de zoekterm of vergelijkbare /
gerelateerde term te gebruiken. 

Nofollow en link in een ander tabblad openen
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8. Meta titels en beschrijving

Wanneer je gebruik maakt van WordPress en je website goed is ingericht kun je
onderaan je artikel de meta titel en beschrijving aanpassen. Dit is eigenlijk wat
je krijgt te zien binnen Google wanneer je naar iets op zoek bent. 

Bij de meta titel kun je kort en krachtig omschrijven waar je artikel over gaat.
Probeer de zoekterm ook hier zo vroeg mogelijk te gebruiken maar hou het
natuurlijk.

Bij de meta beschrijving kun je een wat uitgebreidere uitleg plaatsen over je
artikel, ook hier is het belangrijk om de zoekterm zo vroeg mogelijk te
gebruiken. 

Meta titel en beschrijving Google
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Meta titel en beschrijving instellen

Tip: Probeer deze titel en omschrijving zo uitnodigend mogelijk te maken. Dit
kan namelijk het verschil maken of iemand naar je website doorklikt of niet.

Het is wel zo dat dit afhankelijk van de zoekopdracht niet altijd de exacte meta
titel en beschrijving getoond wordt. Google zal dit dus afhankelijk van de
zoekopdracht zelf aanpassen.
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Start met het Zoekterm onderzoek
Gebruik hiervoor Search Console
Maak gebruik van de Gerelateerde zoektermen in Google 
Vergeet ook niet om de vragen uit Google te gebruiken
Start met het Noteren van je titel
Vervolgens Noteer je de tussenkopjes 
Ga aan de slag met het Schrijven van het artikel 
Neem afstand, Laat het rusten en lees het nogmaals
Als laatste ga je je artikel Optimaliseren voor Google

Het juiste gebruik van headings
Een pakkende titel die de lading dekt
De URL kan het beste je zoekterm bevatten maar houd deze kort
Laat de zoekterm terugkomen in de url, titel, tussenkoppen (sommige) en
1e alinea.
Optimaliseer je afbeeldingen voor de zoekterm
Maak gebruik van rijke content zoals PDF, video, audio, afbeeldingen en
infographics
Gebruik interne en externe links om je artikel te ondersteunen met extra
informatie
Vergeet niet je meta titel en beschrijving aan te passen en de zoekterm
hierin te verwerken.

Samengevat
Om het overzichtelijk voor je te houden zullen we de stappen nog een keer
hieronder samenvatten. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Denk bij het optimaliseren van je artikel aan de volgende punten:

Ga aan de slag met schrijven, en vergeet niet dat hoe meer je schrijft hoe beter
je artikelen zullen worden. Consequent aan de slag gaan is dus van groot
belang. 

Heel veel succes! 

Angelo Beks
WebBuddies
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