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Inhoudsopgave
▸ Waarom wil je winnen?

▸ Kies de juiste zoekwoorden

▸ De 8 basisstappen voor een goede basis 

▸ Linkbuilden

▸ Google Ads 



De nummer 1 krijgt 10 keer meer clicks dan de nummer 10
Van elke 1000 zoekopdrachten, zullen er 3 terecht komen bij de nummer 10, en maar liefst 
317 bij de nummer 1. 

Waarom wil je bovenaan 
staan?



Kies de juiste zoekwoorden
Zoekwoordenonderzoek: Hoe kies je de juiste zoekwoorden?  
Semrush of zoekwoordplanner.
Met welke intentie zoekt jouw bezoeker? Koop of informatie intentie?



8 basisstappen 
voor een goede 
basis
Let’s start 



Stap 1
Kies de juiste Titels, URL’s en omschrijvingen voor je webpagina’s. 



Stap 2



Stap 2
Kies de juiste kopteksten. De kopteksten geven de structuur 
van de pagina aan. Daarmee bepaalt Google waar je website 
over gaat. H1 zijn de belangrijkste kopteksten. Wij adviseren 
het gebruik van één H1 koptekst per pagina. H2 en H3 
gebruik je voor ondertitels en tussenkopjes.



Stap 2



Stap 3
Zet de belangrijkste informatie en zoekwoorden in 
de eerste alinea. Ook kun je belangrijke woorden 
dikgedrukt maken. 



Stap 4
Zorg voor titels en alt-teksten voor iedere afbeelding. 
Alt-teksten geven aan waar de foto over gaat. Ook hier 
gebruik je dus weer je zoekwoord(en). 



Zorg ervoor dat de structuur van je website duidelijk is.
- Menustructuur
- Intern linken
- Zorg ervoor dat alle pagina’s bereikbaar zijn met drie 

kliks vanaf de homepagina. Pagina’s die met nog 
minder kliks te bereiken zijn ziet Google als het 
belangrijkste. Die verschijnen vaak hoger in de 
zoekresultaten. 

Stap 5



Stap 6
Maak je website snel. 
Pagespeed geeft een indicatie. 
Laadt je website te langzaam? Denk dan bijvoorbeeld aan het 
verkleinen van afbeeldingen. 



Stap 7
Maakt de verbinding met je website veilig. Zorg voor 
een SSL-certificaat; zo weet Google dat je website 
veilig is. Ook kan het ervoor zorgen dat je website 
sneller wordt.



Stap 8
Maak een mobiele versie van je website. 





“ Linkbuilden

▸Wat is linkbuilding?

▸Waarom is linkbuilding belangrijk?

▸Best practices & gevaren



“ Google Ads 

▸ Advertenties in het zoeknetwerk of in het display 
netwerk (andere Google websites en partners)

▸ Betalen per klik



Voordelen Nadelen

Linkbuilding Meest duurzaam Lange termijn

Versterken van je 
domein

Niet 1-op-1 
meetbaar 

Domein merk bouwen

Autoriteit opbouwen

Je inspanningen 
blijven terugbetalen; 

ook als je stopt

Google ads Direct bovenaan Je blijft betalen 

Wel 1-op-1 meetbaar

Heel flexibel, op elk 
moment bij of afschalen

Targeting op locatie 
mogelijk

Remarketing (mensen 
die jouw website al 

eens hebben bezocht) 



THANKS!
Any questions?



Contactgegevens


