
SEO RICHTLIJNEN  
 
Lees dit artikel grondig door als je de diepte in wilt met SEO. 
 
In dit bestand zijn de belangrijkste punten hieruit samengevat. 
 
1: Zorg voor een goede titel (H1) die mensen trekt (wat goed werkt is bijv ‘X tips om’ ‘voorbeeld’ ‘3 
manieren om’ – meer goede titels samenstellen: zie laatste pagina’s over ‘titels’.  
 
2: verwerk het belangrijkste keyword in de eerste alinea, bij voorkeur vooraan en enkele keren in de 
eerste delen van de tekst. Druk het keyword vooraan de zin dik. 
 
3: Zorg voor logische zinnen, vorm de tekst om waar nodig om goed Nederlands te schrijven.  
Let op grammatica. 
 
4: Maak pakkende tussenkopjes (kop 2) zodat mensen die scannen de strekking al zien. Zeker als je 
werkt met ‘5 tips’ oid. Laat het eruit springen. 
Verwerk het keyword – waar gepast – in de tussenkopjes 
 
5: Gebruik 1 categorie per artikel, niet meer. Alle artikelen die momenteel bij meer dan 1 categorie 
staan pas je aan naar 1 categorie. Alles over J&J zet je onder ‘J&J permanente wereldreis’ of ‘Straight 
line’ (afhankelijk van onderwerp). De rest zet je bij bijvoorbeeld ‘digitale nomaden’ als het om 
algemene(re) reistips gaat. 
 
6: Maak een titel die aansluit bij de longtail zoekwoorden die mensen kunnen intypen in google. 
 
7: Maak de artikel titel en SEO titel en eventueel social media titels apart van elkaar zodat ze optimaal 
zijn per functie. 
 
8: Voeg een goede meta beschrijving toe per artikel. 
 
9: Gebruik afbeeldingen die aansluiten bij de titel 
 
10: Maak een goede bestandsnaam van de afbeelding (bijv ‘digitale nomade worden 6 tips’ ipv 
IMG_123) en sla hem zo op voor je hem upload in het artikel.  
 
11: Maak de title tag en alt tag passend bij het betreffende onderwerp 
 
12: Pas outbound links toe waar passend. Enkel naar websites die aansluiten bij onze 2 
hoofdonderwerpen: Digitale nomaden & online ondernemen. Let op: openen in nieuw venster! 
 
13: Maak interne links aan.  

 
 
 
 
 
 

https://imu.nl/seo/seo-handleiding-stappenplan-voor-wordpress/


UITGEBREIDERE UITLEG 
 
1 titel (H1/kop 1) 
Kan een gebruiker direct zien wat hij op deze pagina kan vinden? (duidelijke titel) 
 
2 Inhoud 

• Eerste alinea: Begin de eerste zin bij voorkeur met het belangrijkste zoekwoord.  
Bijvoorbeeld: ‘Digitale nomade worden kun je doen in zes stappen’ ipv  ‘in zes stappen digitale 
nomade worden’. let erop dat de alinea/zin logisch en lekker leesbaar is.  

• Druk het keywoord in de eerste alinea dik. 

• Laat het keyword enkele keren naar voren komen bovenaan in de tekst. Je kunt het keyword 
waarop je gevonden wordt beter een aantal maal bovenaan in je artikel laten terugkomen in 
plaats van je hele content er mee vol te proppen. 

 
• Zijn alle zinnen logisch? Zeker als het een uitgeschreven video of podcast is lees je de tekst 

grondig door. Vervorm zinnen waar nodig. De leesbaarheid moet uitstekend zijn. 

• Zorg ervoor dat het zoekwoord waar je op gevonden wilt worden ook regelmatig terugkomt in 
de tekst van je artikel zoals je hier ziet: 

 
 
 
 
3 tussen kopjes (H2 / kop 2) 

• Maak logische tussen kopjes. Veel mensen (80%) scannen een artikel. Zorg dat de titels al heel 
duidelijk maken waar het artikel over gaat. 

• Tussenkoppen zijn waardevol in de ogen van Google en dus wil je jouw keyword daar natuurlijk 
(met mate) in verwerken. Je gebruikt hiervoor kop 2, kop 3 en kop 4.  

 
 



Overig 

• Is het duidelijk wat je gebruiker kan doen na het consumeren van de pagina? ( CTA, Gerelateerde 
artikelen, formulier, opt-in). 

o Dit doen we door middel van boomboxen, postfooters, magnets en pop-ups. Hier hoef je 
niet naar te kijken, dit regelen we zelf. 

• Maar 1 categorie per artikel! Meer is voor google onlogisch (en daarmee ongunstig) 
 
 
Titels maken en keywords  
Mensen zoeken veel op longtail keywords. Bijvoorbeeld ‘hoe word ik digitale nomade’ ipv ‘digitale 
nomade worden’. Woorden toevoegen zoals ‘tips’, ‘handleiding’, ‘voorbeeld’, ‘hoe werkt’, ‘uitleg’  
werkt goed om te gebruiken voor de vindbaarheid. Pas de titel van alle artikelen hier op aan. 
 
Er zijn 2 soorten titels: 
De titel van het artikel 
De SEO titel. 
Deze kunnen heel verschillend zijn. De SEO titel moet gericht zijn op vindbaarheid in google. De artikel 
titel moet gericht zijn op de lezer zodat zij gaan klikken. 
De titels en beschrijving per social media kanaal aanpassen (facebook, twitter etc) kun je hierin ook 
meenemen. Doel 1 is zorgen dat mensen klikken, doel 2 is alinea 1 zo aantrekkelijk maken dat mensen 
doorlezen. 
 
70% van alle zoekopdrachten in Google bestaat uit longtail zoekopdrachten 
Slechts 30% bestaat dus uit shorttail zoekopdrachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://imu.nl/copywriting/call-action-tekst-effectiever-maken/
https://imu.nl/seo/voeg-gerelateerde-artikelen-toe-aan-je-blogposts/
https://imu.nl/seo/voeg-gerelateerde-artikelen-toe-aan-je-blogposts/
https://imu.nl/internet-marketing-kennisbank/begrippen/opt-in/


Laaghangend SEO Fruit 
Het is grappig om je te realiseren dat in bijna alle gevallen je concurrentie zich puur en alleen op die 30% 
shorttail focust. Veel website eigenaren denken vanuit zichzelf, vanuit hun eigen jargon en kennis en 
missen daardoor de zoekwoordcombinaties in jip-en-janneketaal. Daarnaast gebruiken je concurrenten, 
als ze al een SEO focus hebben veelal keywordtools zoals de Google Keywordplanner en deze geven 
enkel informatie over de 30% shorttail zoekopdrachten. De longtail informatie geeft Google niet vrij, ook 
omdat deze teveel uiteen loopt. 
 
Zo zullen mensen die geen verstand van SEO hebben niet in Google  zoeken naar ‘SEO’ of ‘SEO tips’. Zij 
zullen zoekopdrachten intypen zoals ‘hoe krijg ik mijn website hoger in Google?’. 
 
Dat klinkt misschien wat overdreven of zelfs kinderachtig maar feit is dat er een groot percentage 
mensen is die op deze manier zoekt. Hier ligt echt een gouden kans omdat er op Longtail vele malen 
minder concurrentie is en je super specifiek (en daardoor heel snel) kunt scoren.  Ik noem dit het 
Laaghangend SEO Fruit. Zeker voor een beginnende website, met een lagere domeinautoriteit is dit 
ideaal om op hele korte termijn al gratis bezoekers naar je website te krijgen. 
 
Ook de conversie is hoger bij longtail zoekopdrachten. Zoals je zag bij ‘Zwarte v-hals t-shirts voor 
mannen’. Dit is ook logisch want mensen die daar specifiek op zoeken en een webshop treffen waarin 
precies dat aangeboden wordt, zullen eerder geneigd zijn om te kopen dan wanneer 
zij op ‘t-shirts’ in het algemeen hadden gezocht en bijvoorbeeld bij een webshop terecht komen die 
enkel in damesshirts of in het bedrukken van t-shirts doet. Ook bij longtail gaat de theorie van het 
‘specifieke’ op zoals ik in het begin van dit boek uitlegde bij het kiezen van een goede niche. Durf je eigen 
verliesaversie te overwinnen door te kiezen voor specifieke oplossingen, producten en dus ook 
keywords. 
 
Meta beschrijving 
Voeg per artikel een duidelijke meta beschrijving toe. Zodat mensen die de titel in google zien in de meta 
beschrijving direct kunnen zien waar het over gaat. 
 
Afbeeldingen 
Het is aan te raden om blogberichten op je weblog te starten met een aansprekende afbeelding. Een 
plaatje zegt meer dan duizend woorden en nodigt ook uit om te lezen. 
 
Plaatjes optimaliseren 
Plaatjes geven grote extra SEO waarde aan je content. Veel website-eigenaren optimaliseren echter hun 
plaatjes niet, terwijl in een plaatje op maar liefst drie plekken je keyword kwijt kunt en omdat je plaatje 
helemaal vooraan staat is dat precies op de juiste plek (hoe verder naar voren, des te beter voor je SEO 
was ons motto). Je moet met de optimalisatie van afbeeldingen rekening houden met deze 3 plekken: 
 
De bestandsnaam 
De bestandsnaam is simpelweg de naam van het bestand zoals je een plaatje opslaat op je computer 
alvorens je deze upload naar je website. Wanneer jij een foto van een voetbalveld maakt dan zal deze 
foto eendergelijke bestandsnaam hebben: IMG057.jpg. Daarin kan Google natuurlijk niet lezen dat het 
om een voetbalveld gaat. Wanneer je het plaatje in plaats daarvan voetbalveld-in-amsterdam.jpg zou 
noemen dan heb je wel een goede, beschrijvende titel voor Google. Wanneer iemand in Google 
vervolgens zou zoeken op ‘voetbalveld in Amsterdam’ is de kans aanwezig dat jouw plaatje naar voren 
komt. 



 
Titel & alt tag 
Naast de bestandsnaam kun je een afbeelding, na uploaden in je CMS ook een passende titel en ‘alt tag’ 
geven. De titel verschijnt in een los titelveldje wanneer je met je muis boven het object gaat hangen.  
Alt tags zijn ‘alternatieve titels’ voor plaatjes die verschijnen wanneer een plaatje niet goed geladen 
wordt. Je ziet hier een voorbeeld bij mijn artikel over de AIDA Formule. 
 
Outbound links 
Misschien dat je hier niet meteen aan denkt maar het plaatsen van (do follow) links naar andere 
(waardevolle) websites die relevant zijn aan jouw artikel wordt ook als waardevol gezien door Google. 
Een linkje naar Wikipedia (een website met een hoge autoriteit) bijvoorbeeld kan bevorderlijk werken 
voor de positie van je artikel in Google.  
 
 
Lengte van je content 
Hoe lang moet je content dan precies zijn? De een zegt minimaal 400 woorden, de ander zegt duizend en 
weer een ander zegt dat het niet uitmaakt. Ik vind persoonlijk dat je als schrijver nooit met een ‘SEO  
Mindset’ moet schrijven. 
 
Je schrijft niet voor de keyword dichtheid of voor een minimale lengte. 
Een artikel is zo lang als dat het moet zijn om optimale waarde te bieden. Niet langer en niet korter.  
 
Ga nooit schrijven om het schrijven want daarmee verlaag je het leescomfort. Teksten met zogenaamde 
‘happy talk’ (blablabla teksten) zijn niet waardevol  voor je bezoeker. Ik maak mijn teksten soms na het 
schrijven zelfs korter (zo ook bij dit boek) door dubbele informatie weg te halen en lange zinnen in te 
korten. Ik houd van rijke tekst, niet van lange. Dat gezegd hebbende: Een langer (en rijker) artikel zal 
meestal waardevoller worden bevonden dan een kort artikel. De statistieken liegen er ook niet om: 
 

 
 



Zeker wanneer je op keywords met meer concurrentie wil scoren dan raad ik je aan om een meer de 
diepte in te gaan met zogenaamde ‘In Depth Content’. 
 
De gemiddelde top 10 plaatsen in Google bevatten normaliter allemaal resultaten van meer dan 2.000 
woorden (!) 
 
Ga nu niet meteen de content van al je pagina's verlengen naar meer dan 2.000 woorden, want zo werkt 
het natuurlijk ook niet. Blijf zo veel mogelijk waarde geven, en als je dat voor jouw pagina of bericht in 
minder dan 2.000 woorden doet, is dat natuurlijk ook prima. 
Wat deze grafiek voornamelijk duidelijk maakt is dat het loont in Google om all-out te gaan om je 
bezoeker verder te helpen. Google is dol op content, en mensen lijken dat ook te zijn. 
Geef dus zo veel mogelijk waarde in je content. Eigenlijk zo veel, dat je hetgeen je geschreven hebt ook 
had kunnen verkopen. 
 
 

 
 
 

SEO draait steeds meer om onderwerpen en niet meer om keywords. Dit is de reden dat lange 
monsterartikelen (zoals ik ze noem) het steeds beter doen in de zoekmachines. 

Deze monsterartikelen bevatten zo veel mogelijk goede (relevante) informatie over een bepaald 
onderwerp. 

Google kijkt dus niet alleen meer naar content. Ze kijken steeds meer naar de context: Wat betekent de 
content? Wat wordt er geschreven op deze pagina, en wat wordt hier eigenlijk mee bedoeld? 

Door deze benadering loont het niet meer om een 'content strategie' te voeren waar je korte blogs van 
300 woorden schrijft op een bepaald zoekwoord. 

Belangrijk is om te zorgen dat je website is gevuld met artikelen die daadwerkelijk waarde bieden aan 
een bezoeker en dus ook geschreven zijn om een bezoeker verder te helpen.  

Google herkent deze context en kan daardoor weer betere zoekresultaten aanbieden. 

 
 

https://imu.nl/internet-marketing-kennisbank/begrippen/serp-search-engine-result-page/


 
Snippets  

 
 

• Maak een begrippenlijst voor jouw website 
• Bedenk basis vragen die passen bij jouw business 
• Verwerk dit in een gestructureerd content canon 
• Geef antwoord op vragen in je content 

 
 

Gelukkig kan je Google helpen om je website te begrijpen door hier de juiste codes voor te gebruiken. 
We noemen dit ook wel Semantische SEO. 

• Implementeer Semantiek in je website 
• Varieer in je content (multimedia) 
• Zorg voor kwaliteitscontent 
• Stimuleer engagement op je website en op social media (voor een waardering die op meerdere 

plekken herkend kan worden) 
• Blijf interessant: probeer bezoekers zo lang mogelijk op je pagina's te houden.  
• Denk niet aan SEO. Denk aan je bezoekers. 

 

Een belangrijke SEO truc om de website en zijn structuur een vervolgens extra vorm te geven is 
Champagne SEO 

Champagne SEO is bedoeld om de waarde van de verschillende pagina's op je website door te laten 
vloeien naar andere pagina's (net als bij een champagne toren). Dit kan je doen door gebruik te maken 
van (automatische) interne links binnen je website, waardoor alle pagina's in je website aan elkaar 
gelinkt zijn. 

https://imu.nl/seo/adaptive-websites-semantiek-gebruikersintentie/
https://imu.nl/internet-marketing-kennisbank/begrippen/engagement/
https://imu.nl/seo/5-tips-voor-een-geautomatiseerd-spinnenweb-op-je-site/


Hierdoor verstevigt je website zich als geheel, en is je hele website in beweging wanneer ergens iets 
wordt gewijzigd of toegevoegd. 

• Zet al je belangrijke keywords en het bijbehorende artikel op je website op een rijtje; 
• Maak interne links aan in je website voor deze keywords naar de betreffende artikelen;  
• Automatiseer bovenstaande, zodat je niet onnodig tijd verliest.  

 
Snackable content 
Wat goed eveneens goed werkt om meer social media shares te krijgen 
is zogenaamde ‘snackable content’, zoals artikelen met nieuwswaarde,  
actualiteit en bovenal de lijstjes: 
• XX tips om 
• De … valkuilen bij 
• De zin en onzin van… 
• De … meest populaire 
• Stappenplannen 
• How to’s 
• Mythes ontkracht 
• 20 handige weetjes over... 
 
Pas echter wel op dat je geen content gaat schrijven die alleen bedoeld is om mensen te laten klikken. 
Google is steeds beter in staat om naar bezoekersgedrag te kijken en zo ook naar hoe bezoekers zich op 
jouw website gedragen. Aan alleen kliks heb je niks. Wanneer de ‘belofte’ van je content (zoals een hele 
spannende titel) niet overeenkomt met de inhoud dan irriteer je jouw bezoekers en dat gaat ook ten 
koste van je SEO. Ook Facebook maakt er werk van om Linkbait te bestrijden. 
 
 
In-depth content 
Ook bij social media shares is het beste wat je kunt doen weer de diepte  opzoeken. Onderzoeken van 
BuzzSumo laten zien dat langere artikelen meer shares krijgen. Met name de artikelen van 2.000 
woorden en langer krijgen de meeste (organische) social media shares. Ook zij tonen overigens aan dat 
‘lijstjes’ (na infographics) de meeste shares krijgen als ze verschillende vormen van content vergelijken.  
 
Infographics 
zijn trouwens ook ideaal voor je backlink strategie wanneer je  anderen jouw infographics laat 
‘embedden’ op hun site (net zoals een youtube video) inclusief een backlink naar jouw website: 
 
Iets waar je ook goed op moet letten is ‘duplicate content’, ofwel dubbele content. Duplicate content 
houdt in dat er meerdere malen dezelfde content (tekst) op het internet (of op je website) staat en 
Google wil dat niet meerdere malen in haar index hebben. Een gebruiker van Google zou anders twee 
keer dezelfde informatie kunnen krijgen op verschillende resultaten en dat is in de ogen van Google geen 
kwaliteit. Google wil haar gebruikers zo snel mogelijk bedienen nadat zij gezocht hebben. Wanneer je 
dus teksten van andere websites gaat halen en op je eigen website plaatst zal Google je hier voor 
straffen. Je moet zelf uniek en kwalitatief zijn. 
 
Ik raad je daarom aan om je belangrijke content; je monsterartikelen waarmee je topposities pakt en 
dagelijks gratis bezoekers krijgt als zogenaamde ‘Evergreen content’ te schrijven en te behandelen. Dit 



betekent simpelweg dat de content op die pagina bestand is tegen de tand des tijds en altijd actueel en 
fris moet zijn. Af en toe updates plaatsen in belangrijke artikelen kan dus wijsheid zijn. 
 
Wanneer je in staat bent om die artikelen te verbeteren (om te vormen tot evergreen, monsterartikelen) 
en meer backlinks / interne links te geven dan kun je maar een of meerder plekken stijgen. Als je op 
positie 10 bijvoorbeeld al traffic kreeg dan zegt dat veel over het zoekvolume en hoeveel potentie er per 
stap omhoog in zit. 
 
Laat je website communiceren met Google 
Allereerst een tip om je content sneller te laten indexeren door Google.  Wanneer je content online zet 
en gaat zitten wachten totdat Google ‘langs komt’ om dit te indexeren dan kun je namelijk in veel 
gevallen wel even wachten. 
 
Google moet miljarden webpagina’s indexeren en dus verwerken ze  niet elke dag alle wijzigingen op alle 
websites. Ze hebben daar een eigen prioriteit in die zij ‘cafeïne indexing’ noemen. 
 
Wanneer je jouw website echter een seintje aan Google laat geven zodra jij iets toevoegt, aanpast of 
weghaalt dan gaat dit proces van ‘herindexeren’ een stuk sneller. Ook Google zelf is blij met 
meehelpende handen. Je doet dit door sitemaps van je content te genereren en deze in 
Google Webmastertools toe te voegen. 
 

 
 
Het einde van het keyword tijdperk? 
De tijd van keywords plaatsen en bewust SEO bedrijven is een beetje geweest. Tegenwoordig gaat het 
echt om de kwaliteit van je website, zowel qua inhoud, structuur, techniek, code, snelheid en mobiele 
optimalisatie. Je moet meer in onderwerpen (context) denken dan in specifieke woorden / 
geoptimaliseerde content. 
 
De SEO factoren Relevantie, Populariteit en Leesbaarheid zijn dus nog altijd van kracht, zij het in een 
constant door ontwikkelende machine die Google heet. Een machine die, steeds beter in staat is om 
informatie op deze factoren te beoordelen en daarmee informatie toegankelijk en bruikbaar kan maken. 
Een machine die op zeer korte termijn slimmer zal zijn dan een mens. 
 
 
 


