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HOGER SCOREN IN GOOGLE
TJA, WIE WIL DAT NOU NIET?

SEO, oftewel zoekmachineoptimalisatie
is de afgelopen tijd enorm belangrijk
geworden.
En terecht. Want wanneer jij jouw website optimaliseert
voor zoekmachines, optimaliseer je deze tevens voor
jouw bezoekers. En daar doe je het voor. Je wilt jouw
bezoekers de optimale website ervaring geven en
relevante informatie aanbieden.
Daarnaast is SEO een relatief goedkoop
marketingmiddel om in zetten om jouw website online
meer zichtbaarheid te geven. Je kunt met weinig kosten
toch hoog scoren in Google.

""Is SEO het toepassen van
zoekwoorden in mijn teksten en blogs?"
Nee, SEO is veel meer dan alleen zoekwoorden.
Om alles voor jou op een rijtje te zetten, heb ik deze
checklist geschreven. Hiermee vorm je in 15 stappen de
basis voor een goede SEO strategie en zul je met jouw
website of blog hoger gaan scoren in Google.
Ik wens je veel leesplezier en hoop dat het erg
waardevol voor je is. (en vergeet de 2 laatste pagina's
niet :-) )

Groeten Ilona

STAP 1. INDEXEREN
IN 15 STAPPEN HOGER SCOREN IN GOOGLE

Je wilt graag dat jouw website zo snel
mogelijk geïndexeerd wordt door
Google. Het liefst vandaag nog, want er
staat een nieuw blog online.
Wanneer je een website, webpagina of blog lanceert, wil
je dat Google deze pagina zo snel mogelijk opneemt in
de zoekresultaten.
Hoe snel Google werkt, weet niemand maar soms duurt
het wel een tijdje voordat Google bij jouw website
langskomt.

"Wil jij weten of al jouw pagina's zijn
geïndexeerd door Google?"
Plaats dan het woord site: voor jouw domeinnaam.
Bijvoorbeeld: site:www.bloesemmarketing.nl
Boven in Google bij resultaten zie je nu het aantal
webpagina's dat door Google is geïndexeerd. Komt dit
overeen met het aantal pagina's dat jij online hebt
gezet?

STAP 2. LAADTIJD
IN 15 STAPPEN HOGER SCOREN IN GOOGLE

De laadtijd van jouw website is voor
Google, en niet te vergeten voor jouw
bezoekers, ontzettend belangrijk.
Maar wat houdt een snelle laadtijd in? Over het
algemeen is een laadtijd tot 2 seconden snel, van 4
seconden goed en meer dan 5 seconden traag.
Je kunt de laadtijd van jouw website checken via
Pingdom en Pagespeed Insights. Beide websites geven
tevens direct tips hoe jij jouw website kunt versnellen.

"Wat beïnvloedt de laadtijd van mijn
website?"
> Vermijd teveel plugins, pop-ups en sliders op jouw
website.
> Houd 50 kB aan voor online afbeeldingen als
bestandsgrootte.
> Kies een snelle hostingprovider.

STAP 3. SITEMAP
IN 15 STAPPEN HOGER SCOREN IN GOOGLE

Een sitemap van jouw website mag niet
ontbreken als het gaat om
zoekmachineoptimalisatie.
Maar wat is een sitemap, vraag jij je wellicht af? Zie het
als een soort inhoudsopgave van jouw website. Hiermee
kan Google snel zien uit welke pagina's jouw website
bestaat.
Wist je dat een sitemap automatisch een update geeft
aan Google wanneer er een nieuwe webpagina of blog
online staat? Deze pagina wordt hierdoor sneller door
Google geïndexeerd.

"Is een sitemap zichtbaar voor
bezoekers op mijn website?"
Het antwoord is nee. De sitemap is alleen voor Google
zichtbaar in de vorm XML. Je kunt er gratis zelf eentje
aanmaken via de XML sitemap generator of via speciale
plugins.
Daarnaast kijkt Google naar de URL's van jouw website.
Kies voor een beschrijvende en korte URL die duidelijk
aangeeft waar de webpagina over gaat.

STAP 4. STRUCTUUR
IN 15 STAPPEN HOGER SCOREN IN GOOGLE

Een goede site structuur zorgt ervoor
dat Google de webpagina's makkelijk
kan vinden.
Wanneer je een website maakt, is het belangrijk een
boomstructuur aan te houden. Hierbij plaats je pagina's
die het belangrijkst zijn hoog in de boom (oftewel in het
hoofdmenu).
En pagina's die minder belangrijk zijn, plaats je laag in de
boom (oftewel de onderliggende pagina's.
Bepaal in welke categorieën jij jouw website het beste
kunt opdelen qua mate van belangrijkheid. Houd deze
indeling aan bij de opbouw van jouw website.

"Hoe ziet een goede site structuur
eruit?"
Hieronder een voorbeeld van een menu indeling.
Optie 1:
home - advies - coaching - training - over ons - contact
Optie 2:
home - diensten - over ons - contact
De structuur van optie 1 zorgt ervoor dat alle drie de
diensten hoog in de boom zitten en door Google als
belangrijk worden gezien. Ze worden hierdoor hoger
gerankt in de zoekresultaten.

STAP 5. AFBEELDINGEN
IN 15 STAPPEN HOGER SCOREN IN GOOGLE

Mooie afbeeldingen op jouw website die
jouw teksten ondersteunen. Dat is wat
je wilt. Maar maak het niet te bont.
Afbeeldingen nemen veel opslagruimte in beslag en
zorgen ervoor dat je website langzamer wordt.
Daarnaast zorgen veel afbeeldingen ook voor een hoog
bouncepercentage (het aantal bezoekers dat jouw
pagina verlaat zondat een actie uit te voeren). Gebruik
per pagina 1 duidelijke afbeelding in JPEG formaat die
jouw tekst ondersteunt.
Je kunt afbeeldingen zelf verkleinen met Photoshop,
Lightroom of via speciale online tools.

"Hoe sla ik de afbeeldingen voor mijn
website op?"
Het is belangrijk om afbeeldingen een duidelijke
bestandsnaam te geven, zodat Google weet waar de
afbeelding over gaat. Gebruik hiervoor geen underscore
maar liever een koppelteken (-).
Tevens kun je afbeeldingen ook een Alt-tekst meegeven.
Benoem in deze tekst waar de pagina over gaat zodat
Google de afbeeldingen kan weergeven in de
zoekresultaten onder afbeeldingen (er zijn namelijk best
veel mensen die op afbeeldingen zoeken). Houd hierbij
rekening met de zoekwoorden waarop jij gevonden wilt
worden met de pagina.

STAP 6. RESPONSIVE
IN 15 STAPPEN HOGER SCOREN IN GOOGLE

Zorg ervoor dat jouw website
beschikbaar is op alle soort apparaten.
Inmiddels weten we dat mobiel ontzettend belangrijk is
geworden. Veel bezoekers zullen dan ook jouw website
via hun mobiel bezoeken. Maar alleen jouw website
optimaliseren voor mobiel is niet voldoende.
Naast een gewone computer en laptop is ook de tablet
een veel gebruikt apparaat om websites mee te
bezoeken. Een responsive website heeft als voordeel dat
deze zich automatisch aanpast aan de afmetingen van
het beeldscherm. Handig toch?

"Maar waarom een responsive website
in plaats van een mobiele website?"
Een speciale mobiele website heeft een aparte URL.
Die ziet er als volgt uit: m.bloesemmarketing.nl
Dit houdt in dat Google naast jouw standaard URL ook
jouw mobiele URL moet indexeren.
Omdat deze 2 URL's dezelfde inhoud bevatten, wordt dit
door Google al snel als duplicate content gezien wat een
negatieve invloed heeft op de positie in de
zoekresultaten.

STAP 7. ZOEKWOORDEN
IN 15 STAPPEN HOGER SCOREN IN GOOGLE

Bepaal voor jouw webpagina de meest
relevante zoekwoorden.
Doe voor iedere aparte webpagina of blog die je schrijft
een zoekwoordenonderzoek. Hiermee bepaal je welke
zoekwoorden het meest relevant zijn voor die pagina en
hoe je zo de juiste doelgroep aantrekt.
Begin een zoekwoordenonderzoek altijd met het
onderwerp waar jouw webpagina of blog over gaat.
Stel dat je een pagina schrijft over tips voor
bruidsfotografie, dan is dit het zoekwoord waarmee je
het onderzoek start.

"Hoe bepaal ik de juiste zoekwoorden?"
> zoek in Google op het zoekwoord waarmee je start.
> check welke suggesties Google geeft op dit
zoekwoord (staan bovenin de zoekbalk)
> check welke gerelateerde zoekwoorden Google geeft
op dit zoekwoord (staan onderaan de zoekresultaten).
> Zoek in tools zoals Semrush, MOZ en Ahrefs wat het
zoekvolume is van de zoekwoorden die je hebt
gevonden.
> Maak een top 3 van de zoekwoorden die zoveel
mogelijk volume hebben maar zo weinig mogelijk
concurrentie.
> Gebruik deze 3 zoekwoorden in de tekst van jouw
pagina of blog. Met name in de eerste 100 woorden van
de tekst.

STAP 8. TITELS
IN 15 STAPPEN HOGER SCOREN IN GOOGLE

Schrijf een pakkende titel die aanzet tot
actie en hoog scoort in zoekmachines.
Titels zijn ontzettend belangrijk voor
zoekmachineoptimalisatie. Enerzijds omdat Google
hiermee kan zien waar jouw webpagina over gaat. En
anderzijds omdat het bezoekers aantrekt die op
zoek zijn naar een bepaald onderwerp.
Hoe beter jouw titel aansluit bij de context van jouw
verhaal, hoe langer bezoekers op jouw website zullen
blijven om verder te lezen. Wist je dat Google bijhoudt
hoelang iemand op jouw webpagina blijft en daardoor
bepaalt of de pagina relevant is?

"Maar hoe schrijf ik een goede titel?"
Schrijf voor elke webpagina een titel met daarin het
belangrijkste zoekwoord van die pagina aan het begin.
Geef de titel een H1 tag en subtitels een H2 tag.
Naast een zichtbare titel voor jouw bezoekers, schrijf je
ook een title tag voor zoekmachines. Je ziet de title tag
altijd als eerste in de zoekresultaten van Google.
Schrijf een title tag van max. 55 karakters (dit is de max.
die Google laat zien in de resultaten).

STAP 9. META DESCRIPTIONS
IN 15 STAPPEN HOGER SCOREN IN GOOGLE

Meta descriptions, oftewel meta
omschrijvingen, zijn het perfecte middel
om bezoekers mee te trekken.
Het inzetten van de meta descriptions op zich telt niet
mee voor jouw positie in Google. In het verleden werd
hier namelijk misbruik van gemaakt en werd de
omschrijving volgegooid met zoekwoorden waardoor
Google heeft besloten dit niet meer als rankingfactor te
nemen.

"Waarom zijn meta descriptions dan
toch belangrijk om in te zetten?"
Omdat ze de aandacht trekken van jouw bezoekers.
De meta description is een korte tekst van 140-155
karakters die bezoekers onder de title tag in Google te
zien krijgen.
In deze tekst kun je perfect alle informatie kwijt om de
bezoekers uit te nodigen om jouw website te bezoeken.
Maak gebruik van een sterke call to action en gebruik
het meest relevante zoekwoord voor de betreffende
pagina.
Wist je dat de CTR (click through ratio) door Google wel
meetelt als rankingfactor?

STAP 10. LINKS
IN 15 STAPPEN HOGER SCOREN IN GOOGLE

Als het gaat om links, denken we vaak
aan linkbuilding. Het verkrijgen van
externe links naar jouw website.
Maar wist je dat interne links net zo belangrijk zijn? Je
geeft hiermee aan bij Google welke pagina's op jouw
website ontzettend belangrijk zijn. Google zal de
pagina's sneller indexeren en hoger laten ranken.
Je verwijst naar deze pagina's op jouw eigen website
door middel van een hyperlink. Het woord dat je als link
wilt gebruiken, maak je dik gedrukt of onderstreept en
koppel je aan de andere pagina.

"Waar moet ik opletten bij linkbuilding?"
Een aantal jaren geleden was linkbuidling ontzettend
populair en waardevol. Tegenwoordig wordt er
voorzichtig gedaan met het verkrijgen van externe links.
DON'TS
> Koop nooit externe links
> Ruil geen links met een andere website A<>B
Zorg ervoor dat je een natuurlijk linkprofiel opbouwt. Dit
doe je door bijvoorbeeld te gaan gastbloggen op websites
die hoog scoren in Google. Of door relevante blogs te
schrijven die makkelijk online gedeeld kunnen worden.

STAP 11. CONTEXT
IN 15 STAPPEN HOGER SCOREN IN GOOGLE

Hoe hoger de kwaliteit is, hoe hoger
Google jouw webpagina zal ranken.
De kwaliteit van jouw webpagina, oftewel de context van
jouw verhaal, is ontzettend belangrijk voor Google. Hoe
relevanter jouw pagina is, hoe meer deze aansluit bij de
behoefte van de bezoeker.
Wanneer je een blog schrijft over de review van een
boek, dan wil je als lezer ook echt weten waar dat boek
over gaat en waarom het de moeite waard is om te
lezen.

"Hoe zorg ik voor een goede context?"
>
>
>
>
>

Zorg dat de titel aansluit bij het verhaal
Begin met een foto die het verhaal versterkt
Maak onderscheid tussen de verschillende alinea's
Gebruik relevante zoekwoorden maar overdrijf het niet
Maak gebruik van synoniemen.

Synoniemen zijn ontzettend handig om in te zetten als
het gaat om een goede context te creëren.
Stel dat je een blog schrijft over zoekmachinemarketing
dan zijn ook de woorden SEO en
zoekmachineoptimalisatie aan te raden om toe te passen.

STAP 12. REDIRECTS
IN 15 STAPPEN HOGER SCOREN IN GOOGLE

Wist je dat redirects ook onderdeel zijn
van zoekmachinemarketing?

"Wanneer zet ik redirects in voor mijn
website?"

Wanneer een webpagina aangepast of verwijderd wordt,
verandert hiermee de URL. Google kan de pagina
hierdoor niet meer vinden wat gevolgen heeft voor de
positie in de zoekresultaten.

Als je niet wilt dat jouw pagina verdwijnt uit de
zoekresultaten, is het belangrijk een redirect te
gebruiken.

Wanneer je een pagina URL aanpast of een geheel
nieuwe URL aanmaakt, is het belangrijk om hiervoor een
301-redirect te gebruiken. Anders krijgt jouw bezoeker
en ook Google een 404 pagina te zien.

Zeker wanneer deze pagina een hoge positie heeft in de
zoekresultaten. Een redirect zorgt er namelijk voor dat
de waarde die de URL in Google heeft opgebouwd,
meegenomen wordt naar de nieuwe URL. Er gaat dus
bijna niks verloren.

Een redirect geeft aan Google door dat de oude URL
niet meer bestaat en toont hiervoor in de plaats de
nieuwe URL.

STAP 13. SOCIAL MEDIA
IN 15 STAPPEN HOGER SCOREN IN GOOGLE

Heb jij al gehoord van Social SEO?
Social media is ontzettend belangrijk geworden binnen
zoekmachinemarketing. Waarom? Omdat de interactie
die er ontstaat op social media rond jouw content door
Google gemeten wordt.
Hoe vaker jouw blogs gedeeld worden op Facebook en
jouw foto's geliked worden op Instagram, hoe hoger
Google jouw website of blog zal ranken in de
zoekresultaten.

"Welke social media kanalen zijn
belangrijk voor zoekmachinemarketing?"
Alle social media kanalen zijn ontzettend belangrijk maar
gelet op het feit dat Google Mijn Bedrijf onderdeel van
Google is, kun je wel raden dat bedrijven die hier op in
zetten, extra punten krijgen.
Ook YouTube is onderdeel van Google. Jouw video's die
jij deelt op dit kanaal zullen sneller door Google
opgenomen worden in de zoekresultaten.
En voor alle content die jij deelt op social media geldt,
hoe relevanter, hoe vaker het geliked en gedeeld wordt.

STAP 14. DUPLICATE CONTENT
IN 15 STAPPEN HOGER SCOREN IN GOOGLE

Wat voor invloed hebben twee pagina's
met dezelfde inhoud op jouw ranking?
Google ziet twee webpagina's met nagenoeg dezelfde
inhoud als duplicate content. Het enige verschil tussen
de pagina's is de URL, die is verschillend. Maar de
inhoud, dus tekst, foto en video lijkt sterk op elkaar.
Duplicate content ontstaat wanneer je naast je
standaard versie ook een mobiele versie van jouw
website hebt. Of wanneer je producten via verschillende
menu's kunt benaderen. Of denk aan een blog dat je
geschreven hebt en 1 op 1 wordt overgenomen door een
andere website.

"Waarom wil ik liever geen duplicate
content hebben?"
Wanneer er sprake is van duplicate content zal Google
maar een van de twee pagina's laten zien in de
zoekresultaten. Het kan dus voorkomen dat jouw
originele pagina of blog geen waarde krijgt van Google
en hierdoor niet getoond wordt.
Omdat Google niet weet welke pagina het origineel is, is
het belangrijk om duplicate content zoveel mogelijk te
voorkomen.
> schrijf altijd je eigen productomschrijvingen
> check of jouw blogs niet gekopieerd worden
> maak een responsive versie van jouw website

STAP 15. GOOGLE SEARCH CONSOLE
IN 15 STAPPEN HOGER SCOREN IN GOOGLE

Maak jij al gebruik van de Google Search
Console?

"Waarvoor gebruik ik de Google Search
Console?"

De Google Search Console is een gratis dienst van
Google waarmee je de prestaties van jouw website in de
zoekmachines kunt analyseren.

De Search Console geeft je ontzettend veel waardevolle
informatie om jouw SEO strategie nog beter uit te
voeren. Nieuwe pagina's worden sneller opgenomen in
de zoekresultaten en je kunt relevante zoekwoorden
gelijk toepassen in jouw zoekwoordenonderzoek.

Zo kun je nieuwe webpagina's indienen bij de Search
Console zodat deze sneller geïndexeerd worden.
Daarnaast kun je ook zien welke websites naar jouw
pagina's linken en welke zoekwoorden bezoekers
gebruiken om op jouw pagina's uit te komen.

Tevens geeft de Search Console een melding als er een
404-pagina is of als er storing is die ervoor zorgt dat
jouw website langzamer laadt.
Een handige tool dus!
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