
HOGER IN GOOGLE
KOMEN!

U I T G E B R E I D E  W H I T E P A P E R

Vind hier alle informatie om met je
website hoger in Google te komen! 



Iedereen wil met zijn website hoger in Google komen en daarom
wordt het ook steeds moeilijker om top 3 posities te bereiken. Wel ben
ik ervan overtuigd dat de aanhouder wint. Er zit veel tijd in het
positioneren van je website, maar je krijgt er zeker veel voor terug als
de aanvragen of bestellingen op je website binnen beginnen te komen. 

Mijn naam is Lesley Brand en ik ben media-adviseur, SEO-specialist,
Google Ads strateeg en eigenaar van Allinone Media. 

Je leest overal dat je 3 zaken kan optimaliseren om je vindbaarheid te
verbeteren en dat zijn de techniek van je website, content en
autoriteit. In hoofdlijnen klopt dit, alleen komen er nog meer andere
belangrijke onderdelen bij kijken. 

In deze Whitepaper neem ik je mee in een waterdicht stappenplan om
de vindbaarheid van je website te verbeteren. Deze Whitepaper is
bedoeld voor ondernemers die een eerste stap willen zetten naar
online succes en voor ondernemers die al wel zijn begonnen, maar
nog wat meer handvaten kunnen gebruiken. 

Mocht je na het lezen van deze whitepaper meer begeleiding willen,
kijk dan eens op onze website voor een SEO-cursus. Of als je merkt dat
je  er geen tijd voor hebt; kijk dan eens op onze pagina SEO
uitbesteden.

Inleiding

SEO-Cursus SEO Uitbesteden

https://allinone-media.nl/seo/seo-cursus/
https://allinone-media.nl/seo/seo-cursus/
https://allinone-media.nl/seo/seo-uitbesteden/
https://allinone-media.nl/seo/seo-uitbesteden/


Index
1.Over zoekmachines
2. Wat is het verschil tussen SEO en SEA?
2.1 Wat is SEO?
2.2 Wat is SEA?
2.3 Waarom het interessant is om SEO met Google Ads te
combineren?
3. SEO Tools
3.1 Google Tag Manager
3.2 Google Analytics
3.3 Google Analytics koppelen via Tagmanager
3.4 Google Search console
3.5 MozBar
3.6 Ubersuggest
3.6.1 Een project aanmaken voor jouw website
3.6.2 Zoekwoorden onderzoek uitvoeren
3.6.3 Keyword lijsten bewaren
3.6.4 Je website scannen op fouten
4. Een Goede technische website
4.1 Sitemap XML
4.2 Een passende title tag en meta omschrijving
4.3 Zorg voor een goede laadsnelheid van je website
5. Zoekwoorden onderzoek en concurrentie 
5.1 Concurrentie bepalen 
6. Tekst en Content
7. Autoriteit en Linkbuilding
8. Invloed Google mijn bedrijf
8.1 Wat kan je met Google mijn Bedrijf 
9. Monitoring en Bijsturen



1.Over zoekmachines
Zoekmachines zoals Google, Yahoo! en Bing worden gebruikt op
het moment dat iemand op zoek is naar informatie over een
product of een dienst. Als je met je website op relevante
zoekwoorden hoog in Google staat, dan heb je hiermee een
groot bereik bij je nieuwe potentiële klanten en het mooiste is dat
je mensen bereikt die al behoefte hebben aan jouw product of
dienst. In deze Whitepaper gaan we het hebben over hoe je
begint met jouw online succes. We vertellen je meer over de
verschillen tussen organisch en betaald hoger in Google komen
en hoe het elkaar versterkt. Daarnaast behandelen we handige
meetinstrumenten die voor iedere ondernemer betaalbaar zijn!

2. Wat is het verschil tussen
SEO en SEA (Google Ads)?

2.1 Wat is SEO?

Wat is SEO?  SEO (Search Engine Optimization) is het
optimaliseren van je website, zodat Google kan lezen dat jouw
website waardevolle informatie bevat "waar zoekers naar opzoek
zijn" en daardoor jouw website hoger in Google toont.  Je wordt
dan getoond bij de organische zoekresultaten.

https://allinone-media.nl/seo/


Wat is SEA?  SEA (Search Engine Advertising) 'ook wel Google Ads
genoemd en voorheen Google Adwords' is adverteren in Google
en hierbij betaal je per bezoeker. Je kan hiermee direct de juiste
doelgroep bereiken en groeien met je bedrijf. 

2.2 Wat is SEA?

Het verschil tussen SEO en Google Ads is dat je voor Google Ads
per bezoeker betaald en bij SEO niet. Daarnaast ben je met SEO
altijd zichtbaar en bij Google Ads alleen zolang je nog budget
hebt. Je stelt per dag een bedrag beschikbaar en als dit op is
wordt je niet meer getoond in de zoekresultaten. Het voordeel
van Google Ads is dat je direct zichtbaar bent en SEO heeft tijd
nodig voordat je hoger in Google komt. Het kent dus beide zo zijn
voordelen en nadelen.

Het verschil tussen SEO en Google Ads

https://allinone-media.nl/google-ads/


Ontdek welke zoekwoorden veel leads of verkopen
opleveren: zet je Google Ads in voor de zoekwoorden die uit
je zoekwoordenonderzoek zijn gekomen, dan krijg je direct
verkeer op je website voor deze zoekwoorden. Je ziet
daardoor wat het verkeer doet en je kan website verder
optimaliseren om zoveel mogelijk leads of bestellingen uit je
website te halen. Merk je dat het ene zoekwoord meer leads
oplevert dan het andere, dan weet je ook waar je jouw tijd het
beste in kan steken. 
Direct je potentiële klanten bereiken: je zal gaan merken
dat SEO tijd kost en wat wij bij veel klanten zien is dat het
geduld wel eens op raakt. We krijgen dan wel eens de vraag:
wanneer ga ik mijn investering terug verdienen? Dat is een
hele terechte vraag. Daarom is het verstandig om een goede
verdeling te hebben van short term marketing en long term
marketing. Met Google Ads bereik je direct je potentiële
klanten, het zorgt voor meer leads of verkopen en met SEO
werk je toe naar een langdurig online succes! Op deze manier
blijft het leuk!

Er zijn meerdere redenen om SEO met Google Ads te
combineren. We sommen er een paar op:

2.3 Waarom het interessant is om SEO
met Google Ads te combineren



SEO en Google Ads versterken elkaar: Als je goede pagina's
hebt aangemaakt met waardevolle informatie en je gaat
hiermee adverteren via Google Ads, dan komt een bezoeker
gelijk op een pagina waar hij naar opzoek is. De kwaliteit van
de advertentie is daarom hoger en Google beloont je
hiervoor. Je wordt eerder bovenaan geplaatst en je betaalt
minder per klik. SEO versterkt op die manier je Google Ads.
Door Google Ads ontvang je meer bezoekers op je website en
daardoor gaat Google je zien als een belangrijkere speler. Je
gaat groeien in je autoriteit waardoor je ook gaat groeien met
je posities in Google via SEO. Dus Google Ads versterkt je
website voor SEO.

Wil je meer lezen over
Google Ads?

Google Ads

Meer informatie vind je op
onze website 

https://allinone-media.nl/google-ads/
https://allinone-media.nl/google-ads/


Tag manager is een tool van Google zelf. Het is een hele
handige tool, want deze tool maakt het mogelijk alles te meten
en iedere code in je website te implementeren. Om deze tool
juist te installeren volg de volgende stappen:

-Ga naar tagmanager.google.com
-Log in met je Gmail account
-Maak een account aan voor je website 
Vul hierbij voor je doelplatform internet in!

3.1 Google Tag Manager

3. SEO Tools
Voordat we überhaupt beginnen met het inrichten van SEO is het
belangrijk te weten welke SEO tools er zijn en welke tool je waarvoor
gebruikt. Als we namelijk je website gaan verbeteren om hoger in
Google te komen wil je ook weten of hetgeen je doet effect heeft en
daarvoor heb je SEO tools nodig.

Degene die wij gebruiken zijn zowel betaald als onbetaald.
We gaan het hebben over de volgende meet tools:

-Google Tag manager (gratis)
-Google Analytics (gratis)
-Search Console (gratis)
-Moz (gratis versie en betaalde versie)
-Ubersuggest (betaald)

Heb je een Wordpress website dan vind je hier een link naar een
video die je laat zien hoe je de Google meetinstrumenten aanmaakt
en koppelt: Aanmaken en installeren Google Tagmanager,
Analytics en Search console.

https://tagmanager.google.com/
https://youtu.be/iDKP7-L2nRQ


Zodra je een account hebt aangemaakt krijg je een code voor in
het head gedeelte van je website en voor in de body. Deze kan je
delen met je webbouwer of volg onze tutorial op YouTube. 

3.2 Google Analytics
Je kan met tag manager alles meetbaar maken en met Google
Analytics kan je alles inzichtelijk krijgen. Je kan het zo zien: tag
manager zorgt dat er een signaal opgevangen wordt als er een
gebeurtenis plaats vindt en Analytics ontvangt deze data om het
aan je weer te geven. Analytics is een tool van Google, hiervoor
kan je ook een gratis account aanmaken. Nadat je een account
hebt aangemaakt kunnen we Google Analytics installeren via Tag
manager.

Het aanmaken van een account gaat als volgt:

-Ga naar analytics.google.com
-Log in met je Gmail account
-Klik linksonder op het tandwiel met beheer
-Klik op account aanmaken en volg de stappen

3.3 Google Analytics koppelen
via tagmanager

Zodra je een account hebt aangemaakt kunnen we deze gaan
installeren via tagmanager.

Volg de stappen in onze video: Aanmaken en installeren
Google Tagmanager, Analytics en Search console

https://analytics.google.com/
https://youtu.be/iDKP7-L2nRQ


3.4 Search Console aanmaken
Search console is een handige toevoeging, werkt samen met
Ubersuggest en geeft je suggesties van zoekwoorden waar je op
getoond wordt. Het is heel handig om te weten waar de kansen
liggen om het meest uit je website te halen. Dat kan dus makkelijk
met Ubersuggest in combinatie met Search console. Als je weet
waar de kansen liggen kan je hierop inzetten en het verder
optimaliseren.
Search console aanmaken gaat als volgt:

-Ga naar search.google.com/search-console/about
-Klik op starten
-Log in met het Gmail account wat je ook voor Tagmanager
heb gebruikt
-Klik op Property toevoegen
-Vul aan de rechterkant je URL in (voorbeeld:
https://www.allinone-media.nl) 
-Klik op doorgaan
-Klik op Google tagmanager en daarna op verifiëren 

Lukt het niet via deze weg, dan kan je altijd nog een stukje
code extra toevoegen aan je website. Klik dan op HTLM tag
en voeg deze code toe aan je website.

https://verstijlenhekwerken.nl/lokale-paginas/elektrische-schuifpoort-particulier/
https://www.allinone-media.nl/


3.5 MozBar
MozBar is zowel gratis te verkrijgen als betaald. Met de betaalde
versie krijg je meer inzicht in data. Het fijne aan MozBar is dat ze
een extensie hebben voor Google Chrome waarbij je snel inzicht
krijgt in het aantal links naar de pagina’s van je concurrenten en
hun autoriteit. Dit zie je in de zoekresultaten in één oogopslag.
Iedere website wordt door Google beoordeeld en krijgt een cijfer
tussen de 0 en de 100. Hoe hoger je autoriteit hoe makkelijker je
bovenaan in de zoekmachine getoond wordt. Met SEO-tools krijg
je een geschatte waarde. Zo weet je waar er veel concurrentie op
zit en waar er minder concurrentie op zit; het zo genoemde laag
hangend fruit.



Ubersuggest is een tool van Neil Patel en is een zeer
betaalbare tool. Het is niet alleen betaalbaar, maar de tool
geeft je handige data en handvaten om online succesvol te
worden. Daarnaast werkt het zeer goed samen met Google
Analytics en Search Console. 
Wat je allemaal kan doen met Ubersuggest?

-Een project aanmaken voor jouw website
-Zoekwoordenonderzoek uitvoeren 
-Keywordlijsten bewaren
-Je website scannen op fouten

3.6.1 Een project aanmaken voor
jouw website

Met Ubersuggest kan je een project aanmaken voor jouw
website. Hierin kan je veel dingen bijhouden zoals de groei van je
maandelijkse verkeer, de ranking van je keywords, de groei van je
backlinks en daarnaast geeft het je inzicht in technische fouten
op de belangrijkste pagina’s. 

3.6 Ubersuggest



3.6.3 Keyword lijsten bewaren

Door een goede techniek achter je website te hebben begin je
met een goede basis. Met Ubersuggest kan je jouw website
scannen op fouten en wordt er ook gelijk aangegeven hoe zwaar
de fout jouw vindbaarheid beïnvloed. Zo weet je welke fouten je
kan aanpakken en hou je een handig overzicht. Als je al wat
langer aan je vindbaarheid werkt kan het zeker geen kwaad eens
in de maand je website te scannen. 

Ubersuggest is nu nog aan te schaffen voor een vaste prijs ‘wij
weten niet voor hoe lang’ en is zeker het aanschaffen waard. 

Ga naar Ubersuggest om jouw account aan te maken. 

3.6.4 Je website scannen op fouten

Als je Ubersuggest opent krijg je links een overzicht met opties
voor keywords. Daarin kan je kijken waar je website nu al op
rankt, kan je keyword ideeën op doen, kan je kijken welke
vergelijkbare websites er zijn en hoe jouw concurrenten ranken. 

Als je bij jouw concurrenten keywords ziet die jij ook interessant
vindt, dan kan je hiervoor een lijst aanmaken en opslaan. Zo kan
je steeds een beetje verder bouwen en vindbaar worden op
zoekwoorden die voor jouw belangrijk zijn.

3.6.2 Zoekwoorden onderzoek
uitvoeren

https://neilpatel.com/nl/ubersuggest/


Een website is het begin van online succes. Deze moet
technisch in orde zijn en zorg ervoor dat je de website ook
zo inricht dat het voor iemand makkelijk is contact op te
nemen of een aankoop te doen. Wil je meer lezen over waar
je rekening mee kan houden bij het laten bouwen van een
nieuwe website? Lees dan hier meer!

Deze Whitepaper is gericht om ondernemers te helpen
hoger in Google te komen met hun website, we gaan
daarom niet te diep in op het bouwen van een website wel
gaan we het hebben over welke techniek je kan verbeteren
om hoger in Google te komen. Als je geen ervaring hebt als
webdesigner, dan kan je onderzoeken welke technische
aspecten verbeterd kunnen worden, alleen het echt
verbeteren van de techniek kan je beter over laten aan een
webdesigner! Er zijn wel een paar dingen die je zelf kan
doen maar lang niet alles.

4. Een goede technische
website

4.1 Sitemap XML
Een sitemap XML is een pagina die je aan Google opgeeft
als een index pagina van je website. Zo laat je aan Google
weten welke pagina’s er geïndexeerd moeten worden en
welke Google gestructureerd moet indexeren. Heb je een
Wordpress website en de plug-in Yoast SEO geinstalleerd,
dan maakt de plug-in Yoast automatisch een sitemap
XML aan en deze kan je terug vinden door
/sitemap_index.xml achter je URL te plaatsen. 

https://allinone-media.nl/website-laten-maken/


Een title tag is een titel die je opgeeft aan Google om te tonen in
de zoekresultaten. Hoe beter de titel bij de pagina en je
zoekwoord past deste beter het is voor je vindbaarheid. De meta
omschrijving is de omschrijving die onder de titel in Google
getoond wordt en ‘net zoals bij de title tag’ hoe beter deze bij de
pagina en het zoekwoord past deste beter het is voor je
vindbaarheid. Heb je een Wordpress website, dan kan je via de
Yoast plug-in deze aan je pagina toevoegen. Heb je geen
Wordpress website dan kan je jouw bouwer vragen deze toe te
voegen. 

Dus als je de plug-in van Yoast hebt geïnstalleerd en
geactiveerd, dan vind je deze pagina terug op je website. Je
kan je sitemap xml ook zelf opbouwen en in de server van je
website plaatsen, alleen heb je dan wel wat meer
technische kennis nodig.

4.2 Een passende title tag en
meta omschrijving



Let er wel op dat de titel en de meta omschrijving niet te kort of
te lang mogen zijn. Vul je de title tag in via de Yoast SEO plug-in
dan geeft deze het vanzelf aan als je te veel tekens gebruikt en
hetzelfde geld voor de meta omschrijving. Daarnaast kan je met
Ubersuggest een SEO-audit doen waarbij de pagina’s hierop
worden nagekeken en als ze te lang of te kort zijn wordt dit
aangegeven als advies om te optimaliseren. 

Gebruik voor je website niet te zware afbeeldingen en gebruik
voor je website jpeg bestanden. Deze zijn namelijk te
comprimeren (lichter te maken) en zo zorg je dat je website niet
te zwaar beladen wordt. Daarnaast kan je voor Wordpress een
plug-in installeren om je laadsnelheid te verbeteren. Deze plug-in
heet wp rocket. Je zal merken dat je website veel sneller laad, dan
hij voorheen deed. 

Een kwalitatieve hosting is ook zeker geen overbodige luxe! Heb
je een goede hosting partij, dan zal je merken dat je website veel
sneller laad, aangezien een goede hosting partij je een passend
advies zal geven voor jouw website. Daarnaast zal je ook minder
technische problemen hebben en heb je een Wordpress website,
dan zullen de plug-ins “bij een kwalitatieve hosting partij” 
ge-update worden waardoor je minder kans hebt dat je website
wordt gehackt. 

4.3 Zorg voor een goede
laadsnelheid van je website



De Laadsnelheid van je website wordt steeds belangrijker
voor je vindbaarheid, maar is al heel belangrijk voor je
nieuwe potentiële klanten. Een voorbeeld:

Je komt op een website omdat je interesse hebt in een
product of dienst en je wil wat meer informatie over het
bedrijf en de mogelijkheden. Maar je komt op de website en
je moet lang wachten voordat een pagina geladen is en
iedere keer als je een nieuwe pagina open duurt dit ook lang.
Mensen zullen je website daardoor sneller verlaten en je
hebt een grotere kans op een hoger bouncepercentage.
Dat betekent dus dat mensen je website verlaten zonder een
actie te ondernemen en dit heeft ook weer effect op je
vindbaarheid. 

Een goede laadsnelheid voor je website is tussen de 1 en de
3 seconden. Je kan je laadsnelheid controleren via:
https://gtmetrix.com/. Dit is wel ook afhankelijk van jouw
eigen internet.

Hoger in Google komen doormiddel van SEO begint met een
goed plan op te zetten. Daarin wil je weten welke zoekwoorden
er voor jouw bedrijf interessant zijn en daarnaast wil je weten
hoe je concurrentie is op de zoekwoorden waar jij ook op
gevonden wilt worden. Begin met een paar zoekwoorden en
focus je daarop en werk steeds een beetje verder. Een goed
zoekwoordenonderzoek is key als het gaat om SEO.

5. Zoekwoorden en
concurrentie onderzoek

https://support.google.com/analytics/answer/1009409?hl=nl
https://gtmetrix.com/


Een keyword idee invoeren: je kan een zoekwoord
invoeren bijvoorbeeld 'fiets’ en dan krijg je vervolgens
een lijst met zoekwoorden die gerelateerd zijn aan de
zoekterm fiets. Deze zoekwoorden kunnen je
waardevolle informatie geven. Je kan ook bekijken of
lokale SEO passend is voor jouw bedrijf. Tik je
zoekwoord in en zet er een plaatsnaam achter om te
kijken of er ook lokaal naar jouw product of dienst
gezocht wordt.
Je eigen website en je concurrent scannen: je kan je
eigen URL door Ubersuggest laten scannen en zo krijg
je een beeld waar je nu al op gevonden wordt. Het is
makkelijker om ergens op verder te bouwen, dan dat je
helemaal vanaf nul moet beginnen. Daarnaast kan je
ook de URL van je concurrent door Ubersuggest laten
scannen. Hierdoor krijg je een nog breder beeld van
mogelijke zoekwoorden.
Een project aanmaken Ubersuggest: je kan bij
Ubersuggest een project aanmaken en deze koppelen
met analytics en Search console. Hierdoor krijg je inzicht
op welke zoekwoorden je website gevonden wordt.

Een tool die je kan gebruiken om een goed
zoekwoordenonderzoek te doen is Ubersuggest.

Je kan deze tool op 3 manier gebruiken:

Mocht je nog geen project hebben gekoppeld of gebruik je
geen Ubersuggest, dan kan je altijd via Google Search
console inzicht krijgen op welke zoekwoorden je getoond
wordt.

https://allinone-media.nl/lokale-seo/


Naast het zoeken van relevante zoekwoorden is het goed om in
te zetten op zoekwoorden waar je ook kans van slagen hebt. Als
je een zoekwoord in gedachten hebt, dan kan je deze intikken in
Google en gebruik maken van de MozBar extensie. Zo zie je gelijk
hoeveel links er naar de pagina’s gaan in de top tien. Je ziet ook
hoe hoog hun DA en PA is. DA is domein autoriteit en PA is
pagina autoriteit. Hoe hoger dit cijfer is hoe beter. Vergelijk het
met jouw eigen website en je hebt een idee of het haalbaar is.
Natuurlijk komt er meer bij kijken, maar zo heb je wel een begin
en je komt er vanzelf achter of je pagina goed geïndexeerd wordt.

5.1 Concurrentie bepalen 

6. Tekst en Content
Als je in kaart hebt voor welke zoekwoorden je jouw website wilt
gaan optimaliseren, dan kunnen we aan de slag met het schrijven
van teksten. Gebruik in je teksten koppen met een h1, h2 of h3
code om de tekst duidelijk op te bouwen. Wat we nog vaak horen
is: het is toch niet moeilijk? Je schrijft een tekst met daarin 10 keer
je zoekwoord en klaar! Nou ik kan je vertellen dat is dus niet meer
van deze tijd. Voorheen konden de robots van Google alleen op
die wijze lezen dat jouw website over het zoekwoord ging. Maar
de robots van Google worden steeds slimmer en ze lezen
pagina’s bijna net zoals jij en ik dat doen. De informatie die je op
je website geeft is daarom heel belangrijk en tuurlijk moet het
nog wel over het zoekwoord gaan, maar je hoeft niet meer
overdreven je zoekwoord in de tekst te verwerken! Dus schrijf je
tekst ook niet meer voor de zoekmachine maar voor je lezer. 



Welk probleem heeft een zoeker?
Hoe kan jij hun probleem oplossen?
Welke informatie is belangrijk voor je lezer?
Welke mogelijke vragen heeft je lezer?

Hoofdonderwerp: Waar kan je op letten bij het kopen van een
fiets?
Sub onderwerp: Electrische fiets
Sub onderwerp: Stadsfiets 
Sub onderwerp: Kinderfiets

Het is ook heel waardevol om een juiste structuur op te bouwen
in je website. Daardoor maak je jouw website gebruiksvriendelijk
en vinden bezoekers makkelijk wat ze willen vinden. Daar kan je
dus ook je teksten op inrichten. Bijvoorbeeld:

Je hoofdpagina wordt een pagina waar je alle informatie geeft die
iemand nodig heeft bij het kopen van een fiets en vanuit daar
verwijs je naar de subpagina’s die je specifieke informatie geven.
Het is belangrijk dat je vanuit de pagina’s naar elkaar door linkt
om de gebruiksvriendelijkheid hoog te houden! Maak vervolgens
een pagina aan met deze tekst en geef deze op aan search
console. Daardoor worden ze sneller geïndexeerd. 

7. Autoriteit en Linkbuilding
We hebben het al gehad over DA en PA bij het stuk over het
bepalen van de concurrentie graad. DA is domein autoriteit en PA
is pagina autoriteit. Je hele domein ‘je hele website’ krijgt een
cijfer en al je pagina’s krijgen een cijfer tussen de 0 en de 100.
Hoe hoger je cijfer hoe krachtiger je domein of pagina is. Je kan je
autoriteit verhogen door het inzetten van linkbuilding.
Linkbuilding kun je op meerdere manieren inzetten. We gaan
twee manieren uitlichten:

https://allinone-media.nl/linkbuilding/


Startpaginalinks: Je kan je website aanmelden bij startpagina’s.
Hiervoor vragen ze een link terug op jouw website of je betaalt er
een bedrag voor per jaar. Tegenwoordig heb je niet veel
permanente startpaginalinks tegen betaling, maar je kan zo wel
veel links opbouwen. Het voordeel van startpaginalinks is dat het
goedkoop is en je dus snel veel backlinks kan creëren. Het is
echter wel dat de waarde van deze links veel minder is en je geen
winst oplevert voor de langere termijn.
Blogs op externe website: Je schrijft originele artikelen en deze
lever je aan bij externe websites. In deze blogs verwerk je links
die doorverwijzen naar specifieke pagina’s van je website. Als je
bijvoorbeeld beter gevonden wilt worden op elektrische fiets
kopen, dan schrijf je over dit onderwerp en link je door naar de
pagina van je website die daarover gaat. Je kan deze blogs ook
laten schrijven, alleen is het dan vaak wel duurder. In deze blogs
kan je vaak 2 a 3 links verwerken of laten verwerken. Om
blogsites te vinden kan je gebruik maken van websites zoals Hulc
en Linkpizza. Wij maken vaak gebruik van Hulc aangezien je hier
niet gebonden zit aan een abonnement, het makkelijk te
gebruiken is en je een uitstekende service krijgt. Zelf hebben wij
rond de 900 websites in beheer om te linkbuilden. Deze zijn
goedkoper dan bij Linkpizza of Hulc en goed voor in het begin.
Wil je hier meer over weten neem dan eens contact met ons op!

Beide manieren heeft zo zijn voordelen en nadelen. Startpaginalinks
zijn makkelijk te verkrijgen en kosten een stuk minder dan blogs,
alleen is het effect minimaal. Blogs kunnen heel waardevol zijn als de
website waar je de blog plaatst passend is aan jou onderwerp, een
hoge DA heeft en betrouwbaar is. Schrijf je bijvoorbeeld een blog
over fietsen op een website die gaat over babyshowers, dan zal dit
nadelig werken i.p.v. dat het je autoriteit verhoogt. Dus bloglinks zijn
wel sterker, alleen moet je weten waar je mee bezig bent en vaak is
het prijzig om deze te plaatsen op andere websites.  

https://hulc.nl/
https://allinone-media.nl/contact


8. Invloed Google Mijn bedrijf
Allereerst een toelichting wat Google Mijn Bedrijf is. Het is een
platform waarop je jouw bedrijfspagina kan aanmaken en
beheren. Je geeft hier belangrijke informatie zoals je naam, je
website, wat je bedrijf doet, je telefoonnummer, je adres,
openingstijden, acties/aanbiedingen en mensen kunnen een
review achter laten. Richt je jouw website goed in dan wordt jouw
bedrijf weergegeven in de zoekresultaten. Je kan gratis een
Google Mijn Bedrijf pagina aanmaken en de stappen volgen om je
bedrijfspagina zo compleet mogelijk in te vullen. Hoe beter dat je
Google Mijn Bedrijf hebt ingevuld hoe sneller je getoond wordt.



Door goed gebruik te maken van Google Mijn Bedrijf kan je
ervoor zorgen dat je website vaker wordt bezocht door zoekers
bij jou in de regio. Het inrichten van Google Mijn Bedrijf is niet
heel moeilijk, maar kan er wel voor zorgen dat waardevolle leads
of potentiele klanten bij jou in de regio je goed kunnen vinden.
Daarnaast is de invulling van jouw website belangrijk en je zal
zien dat als je kwalitatieve content op je website plaatst dat je
ook sneller getoond wordt bij Google Mijn Bedrijf!

Zoals je hier boven kan zien wordt mijn bedrijf lokaal getoond als
zoekers marketing bedrijf intikken in Google. Dit omdat mijn
website is ingericht als marketing bedrijf, marketing bedrijf goed
op mijn website vermeldt wordt en daardoor ziet Google dat
mensen die zoeken 'in de regio Bergen op Zoom naar een
marketing bedrijf' opzoek zijn naar bedrijven zoals mijn bedrijf.

Door slim gebruik te maken van Google Mijn Bedrijf kan je
regionaal vaak snel al mensen bereiken.



Één van de waardevolle dingen van Google Mijn Bedrijf zijn de
reviews. Dit kan natuurlijk ook een groot nadeel zijn aangezien er
ook een negatieve review gegeven kan worden, maar krijg je veel
positieve reviews dan kan dit zorgen voor een betere
vindbaarheid. Dit aangezien je met goede reviews Google
vertrouwen geeft in jouw bedrijf. Daarnaast is het natuurlijk ook
fijn voor eventuele nieuwe klanten. Die zien dan dat er meerdere
mensen een goede ervaring hebben gehad met jouw bedrijf en
nemen zelf ook sneller contact op. Merk je dat een klant erg
tevreden is over de service die je hebt verleend vraag dan om
een review in Google achter te laten. Je kunt bijvoorbeeld een
link delen zodat je het makkelijker maakt om een review achter
te laten.

Naast reviews kan je offerteaanvragen via Google Mijn Bedrijf
ontvangen, producten tonen, en kan je blogs met informatie
posten voor jouwe producten of diensten.

8.1 Wat kan je met Google Mijn
Bedrijf 

9. Monitoring en Bijsturen
Zodra je teksten hebt geschreven, pagina's hebt aangemaakt en
ze hebt opgeven aan Google via Search Console kan je gaan
beginnen met monitoren en bijsturen. Je begint met het
aanmaken van een project bij Ubersuggest en je geeft de
zoekwoorden op waar je jouw website op hebt geoptimaliseerd.
Zo kan je in de gaten houden wanneer je pagina's zijn
geïndexeerd. Zodra ze zijn geïndexeerd kan je gaan beginnen
met het versterken van deze pagina's via Linkbuilding. 



Als je vervolgens een 3 maanden tot een half jaar verder bent,
dan kan je gaan kijken hoe jouw pagina's ranken en of ze
eventueel ook op andere interessante zoekwoorden ranken. Als
dat zo is dan kan je de teksten hiervoor nog wat extra
optimaliseren.

Hiervoor ga je naar Ubersuggest, klik je aan de linkerzijkant op
verkeer, dan op overzicht verkeer en dan vul je de URL van de
pagina in waar je de informatie van wil om deze pagina verder te
optimaliseren.

Einde! Of begin? 
Het is het einde van het whitepaper, maar voor jouw het begin
van je online succes! We hopen dat ons whitepaper je de
handvaten geeft die je nodig hebt om met je website hoger in
Google te komen! Mocht je meer ondersteuning nodig hebben,
dan kan je altijd contact met ons opnemen. Hieronder vind je de
diensten waarvoor je bij ons terecht kan. Staat de dienst waar je
meer over wilt weten er niet tussen? Vraag dan gerust eens of
we wat voor je kunnen betekenen!

SEO-Cursus SEO Uitbesteden Linkbuilding

Webdesign Social mediaGoogle Ads

Contact

https://allinone-media.nl/seo/seo-cursus/
https://allinone-media.nl/seo/seo-cursus/
https://allinone-media.nl/seo/seo-uitbesteden/
https://allinone-media.nl/seo/seo-uitbesteden/
https://allinone-media.nl/linkbuilding/
https://allinone-media.nl/linkbuilding/
https://allinone-media.nl/webdesign/
https://allinone-media.nl/webdesign/
https://allinone-media.nl/seo/seo-uitbesteden/
https://allinone-media.nl/google-ads/
https://allinone-media.nl/google-ads/
https://allinone-media.nl/webdesign/
https://allinone-media.nl/contact/

