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1Veelgestelde vragen over SEO

Wat is SEO?
Search Engine Optimization (SEO) is het verbeteren van de positie van 
een site in het organische (niet-betaalde) gedeelte van de zoekresultaten. 
Het komt neer op het creëren van relevante, hoogwaardige content op 
webpagina’s en het vergroten van de kans dat deze pagina’s in de 
zoekresultaten worden getoond wannneer mensen op bepaalde termen 
zoeken. 

Wanneer heeft het zin om in te zetten op SEO?
Search Engine Optimization is vaak veel werk. Er gaan vele uren 
onderzoek en schrijfwerk zitten in het optimaliseren van de content op je 
site, dus het is goed om je af te vragen of dat het wel waard is. 

SEO is niet nodig voor elke site. Is het plan om bezoekers en potentiële 
klanten enkel via social media, online directories of nieuwsbrieven te 
ontvangen? Dan hoef je niet per se in te zetten op een hoge Google 
ranking. 

Als je, daarentegen, van plan bent een aanzienlijk deel van je bezoekers 
via zoekmachines binnen te krijgen, dan kan het een goed idee zijn om in 
ieder geval de belangrijkste pagina’s — en het liefst ook een aantal goede 
artikelen — te optimaliseren voor bepaalde zoektermen, zodat de kans 
toeneemt dat jouw site wordt gevonden tussen de miljoenen andere 
resultaten. 

Zeker als je een lokale dienst aanbiedt en enkele concurrenten in dezelfde 
regio hebt, kan het waardevol zijn in te zetten op SEO. Een van de 
keywords die je dan gebruikt, is natuurlijk de naam van je vestigingsplaats 
en eventueel omliggende dorpen of steden. 
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Wat is de kern van SEO?
Google en andere zoekmachines willen hun gebruikers zo snel mogelijk 
de meest relevante zoekresultaten bieden. Als jij met je site in die 
zoekresultaten wil staan, dan komt het er dus op aan om te voldoen aan 
de wensen van het algoritme van de zoekmachine.  

Je zou SEO (zeer beknopt) samen kunnen vatten als: 

Het creëren van hoogwaardige, relevante content met de juiste keywords, 
in combinatie voldoende site speed en interne, inbound, en outbound 
links. Over dit laatste later meer. 
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2Verover je plek in de online etalage: ranken in de 
zoekresultaten met Yoast SEO

De heilige graal in de wereld van WordPress SEO is zonder twijfel Yoast: 
een geweldige plugin — gecreëerd door de Nederlander Joost de Valk, 
vandaar de naam. Ik leg hier uit hoe je van start gaat met de plugin, en 
vanaf daar neemt het team van Yoast het van me over. 

Stap 1. De Yoast SEO-plugin installeren

Het installeren en configureren van Yoast SEO duurt nog geen vijf minuten: 

1. Installeer en activeer de Yoast SEO-plugin. 

2. Open de Wizard en doorloop de stappen zoals vermeld op het 
scherm. 

3. Sluit de wizard en je kunt aan de slag! 
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Stap 2. Snippets schrijven

Een focus keyphrase instellen
Je vindt het Yoast SEO-onderdeel onder elke pagina, post en product. De 
eerste stap is het instellen van een focus keyword of keyphrase — het 
woord of zinsdeel waarvoor je wil ranken in Google. Yoast gebruikt dit om 
je tips te geven op basis van de inhoud van je pagina. 

In onderstaande afbeelding zie je de focus keyphrase van een artikel dat 
ik schreef op het WordPresence-blog, genaamd 'Op zoek naar gratis 
stockfoto’s? De 4 beste sites met rechtenvrije afbeeldingen'. 

Snippets schrijven
Snippets, of ‘meta-descripties’, bestaan uit een titel, omschrijving en 
eventueel een afbeelding. Het is de weergave van je pagina of bericht in 
de zoekresultaten. 

Het is goed om de focus keyphrase terug te laten komen in de SEO-titel, 
de slug, en de meta-descriptie. De slug is trouwens het deel achteraan 
jouwdomein.nl/slug. 

Hieronder zie je de snippet-instellingen voor het artikel over gratis 
stockfoto’s. Je kunt de SEO-titel aanpassen met ‘variabelen’ zoals Titel, of 
zelf tekst typen. 
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En zo ziet dit er uit in de (mobiele) zoekresultaten: 
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Stap 3. Pagina’s, posts en producten optimaliseren

Op basis van je focus keyphrase geeft Yoast je tips om de inhoud van je 
pagina te verbeteren. Het mooie is dat je op elke tip kunt klikken voor een 
uitgebreide uitleg over hoe je deze kunt toepassen. Vanaf hier biedt de 
documentatie van Yoast alle informatie die je nodig hebt! 
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Enkele termen: links, site speed en Accelerated Mobile Pages
Hieronder vind je enkele uitleg over SEO-acties die je gemakkelijk zelf kunt 
ondernemen. 

Inbound links via directories
Het creëren van zogeheten ‘backlinks’ of ‘inbound links’ naar je site zorgt 
voor een hogere ‘domain authority’ (DA), waardoor Google je site sneller 
zal serveren aan zoekers. 

Dit zijn links vanuit andere sites — het liefst sites met een hoge DA — naar 
pagina’s op je eigen site. Er zijn verschillende technieken om zulke 
inbound links te krijgen, bijvoorbeeld door een gastblog te schrijven of het 
te vragen aan website-eigenaren. 

Daarnaast zijn er talloze online directories waarop je een link naar je 
website kunt achterlaten. Let er wel op dat deze directories een hoge DA 
hebben en dat ze legitiem zijn. Via ahrefs kun je de DA van een website 
checken. 
  
Bedrijfsprofiel op Google
Staat jouw onderneming al in Google My Business en Google Maps? Als je 
al langer een eigen onderneming met een website hebt, is de kans groot 
dat je bedrijfsprofiel al wordt weergegeven in Google Search en Google 
Maps. Dit zijn twee belangrijke directories. 

Ben je net een bedrijf gestart, dan is de snelste manier om je profiel te 
lanceren door met een Google-account in te loggen op Google My 
Business en een verificatiecode aan te vragen. Deze wordt per post 
verzonden en het kan tot elf dagen duren voordat je hem ontvangt. Daarna 
kun je gebruikmaken van alle gratis functionaliteiten van Google My 
Business. 
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Tip: Gebruik als bedrijfsnaam niet enkel de naam van je bedrijf, maar ook 
de branche waarin je werkt of het product dat je verkoopt. Zo staat 
WordPresence op Google aangegeven als ‘WordPresence Online 
Marketing’, wat ervoor zorgt dat de site beter gevonden wordt wanneer 
mensen zoeken op ‘online marketing’. 

Wil je meer weten over Google My Business? Ik schreef er een artikel over 
op het WordPresence-blog. 

Outbound links
Outbound — of externe — links zijn links naar andere sites. Ook dit wordt 
op prijs gesteld door zoekmachines, zodat internetgebruikers niet 
doodlopen op je site. Zorg in ieder geval voor een paar relevante links 
naar websites die nuttig kunnen zijn voor je bezoekers, zodat je site 
onderdeel wordt van een netwerk. 

Interne links 
Hetzelfde geldt voor interne links: als je relevante content via links met 
elkaar verbindt, helpt dit de bezoeker om te vinden wat hij of zij zoekt. 
Naast het feit dat Google dit waardeert, leidt het ook tot meer page views.

Site speed
Snelladende pagina’s zijn niet alleen fijn voor de gebruikers van je site. 
Ook Google let erop bij het ranken van de zoekresultaten. Enkele tips om 
de laadtijd van pagina’s te reduceren zijn het uploaden van kleinere 
afbeeldingen, het gebruiken van een caching-plugin, maar vooral ook het 
kiezen van een lichtgewicht thema (bijvoorbeeld GeneratePress of Astra). 

Er zijn verschillende gratis en betaalde plugins om je site speed een boost 
te geven, zoals WP Rocket, PageSpeed Ninja, en W3 Total Cache. Voor 
een iets technischer verhaal raad ik aan om dit artikel te lezen. 
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Advanced Mobile Pages: snel als 
de bliksem
Google’s Advanced Mobile Pages 
(AMP) zorgt voor razendsnel ladende 
pagina’s door alle onnodige 
onderdelen van de pagina te 
verwijderen voor mobiele gebruikers. 
Experts zijn er nog niet over uit of dit 
leidt tot betere SEO, maar het lijkt er 
wel op: een steeds groter gedeelte 
van de resultaten op de eerste pagina 
van Google gebruikt AMP. Daarnaast 
valt een AMP-resultaat meer op in de 
zoekresultaten vanwege het 
bliksemschichtje en komt het hoe dan 
ook ten goede aan de mobiele 
gebruikservaring. 
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3Meten is weten: je website koppelen aan de 
Google Search Console

Je hebt je teksten verrijkt met relevante keywords, voor elke pagina en elk 
bericht meta-descripties geschreven, en verschillende andere SEO-
technieken toegepast. Nu wil je natuurlijk graag weten hoe je webpagina's 
scoren in de Google zoekresultaten. Wie klikt er op jouw website, waar 
komen ze vandaan, en op welke pagina belanden ze? Dat ontdek je 
gemakkelijk via de Google Search Console. 

De Search Console geeft een overzicht van het aantal keren dat jouw 
'snippet' is getoond aan Google-gebruikers, en hoe vaak erop is geklikt. 
Je vindt er lijsten die laten zien hoe vaak een bepaalde pagina is bekeken, 
welke keywords mensen gebruiken om je site te vinden, en uit welke 
landen je bezoekers komen. Je kunt zelfs zien welk percentage van de 
bezoekers je site via hun mobiel bereikt, evenals een overzicht van 
inbound, outbound, en interne links. 

De Search Console is tevens de plek waar je je sitemap kunt indienen, 
zodat Google je site snel kan indexeren. 

Stap 1. Verbinding maken met de Google Search Console

Je website koppelen aan de Search Console is vrij simpel: 

1. Navigeer naar https://search.google.com/search-console/welcome. 
2. Voer bij de optie URL-voorvoegsel je site-URL in, beginnend met 

https://. 
3. In de popup Eigendom verifiëren kies je voor Andere 

verificatiemethoden > Html-tag. 
4. Kopieer de metatag en navigeer in een nieuw tabblad naar je 

WordPress-dashboard. 
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De metatag invoeren in WordPress

We zijn er bijna! Het is tijd om de metatag in te voeren. 

1. Installeer en activeer de plugin Head, Footer and Post Injections. Vóór 
het installeren van plugins is het altijd goed om een backup te hebben. 

2. Ga nu naar in het linkermenu naar Settings > Header and Footer. 

3. Plak de metatag in het vak in onderstaande afbeelding en klik op Save. 
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4. Navigeer terug naar het tabblad met de Google Search Console en klik 
op Verifiëren. 

Je website is nu gekoppeld aan de Google Search Console en het meten 
kan beginnen. 

Stap 2. Je sitemap indienen bij Google 

1. Open de Yoast SEO plugin op je WordPress site en klik op Features (of 
een Nederlandstalige variant). 

2. Klik op het vraagteken naast XML sitemaps en klik op Bekijk de XML 
sitemap. 

3. Als het goed is staan er in de lijst een post-sitemap.xml, een page-
sitemap.xml, en - indien je een webshop hebt - een product-
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sitemap.xml. 

4. In het linkermenu van de Google Search Console zie je de tab 
Sitemaps. Voer hier voor elke sitemap (Posts, Pages, Products) het 
gedeelte na je domein.nl/ in, dus bijvoorbeeld: page-sitemap.xml. 

5. Klik op Submit. 

Je sitemaps zijn ingediend! 

Stap 3. Data-analyse

Bij de tab Performance zie je na een aantal dagen data verschijnen. De 
Search Console toont hier het totaal aantal klicks in een instelbare periode, 
evenals het totaal aantal weergaven of 'impressies' van je website in de 
zoekresultaten. 

De Click-Through-Rate (CTR) is het aantal clicks gedeeld door het aantal 
impressies, en de gemiddelde positie geeft aan waar je site zich 
gemiddeld bevindt in de lijst met zoekresultaten. 
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Scroll naar beneden en je ziet het onderdeel Queries. Hier zie je de 
zoektermen die zijn gebruikt om je site te vinden in de aangegeven 
periode. Klik op een zoekterm om de impressies, clicks, CTR en 
gemiddelde positie ervan te zien. Hetzelfde geldt voor Pages. 

Stap 4. Optimaliseer je snippets voor een betere CTR

Google rankt pagina's met hogere CTRs hoger in de zoekresultaten. Zie je 
zoektermen met veel impressies maar een lage CTR? Probeer dan de 
Yoast SEO-snippet te optimaliseren om meer mensen op je pagina te laten 
klikken. 

Hieronder zie je een voorbeeld voor een specifieke pagina. Hoewel deze 
pagina ruim duizend impressies ontving in de aangegeven periode, klikten 
slechts twee mensen erop. Blijkbaar waren de titel en de beschrijving voor 
het artikel niet uitnodigend genoeg. Het resultaat? Een CTR van slechts 
0,2%. 

Door de SEO-snippet te herschrijven met een pakkerende titel en en 
omschrijving kunnen we de CTR omhoog schroeven. Zo ontvang je niet 
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alleen direct meer bezoekers, maar kom je ook hoger te staan in de 
resultaten. In dit artikel vind je tips voor het schrijven van een titel die meer 
klicks krijgt. 
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Tot slot

Hopelijk heb je na het doornemen van dit ebook iets nuttigs 
kunnen leren om toe te passen in je eigen SEO-strategie. 

Uiteindelijk is Search Engine Optimization een proces waarin 
het goed is om vooral verschillende dingen te proberen, en 
vervolgens met de data in de Google Search Console je 
strategie aan te passen. 

Indien je naar aanleiding van deze introductie vragen hebt 
over het toepassen van SEO voor jouw website, dan 
beantwoord ik die graag.  

Ik wens je veel succes! 

Sander van Holsteijn | WordPresence 
www.wordpresence.nl

https://www.blogkracht.nl/pakkende-titel/

