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SEARCH ENGINE OPTIMALIZATION
Geschreven door Debecom by Florian
SEO is een ondoorzichtige machine voor de meeste bedrijven. Specialisten weten er
meer van, maar kunnen de ingewikkelde algoritmen van Google nog lang niet altijd
doorgronden.
Niemand weet écht hoeveel extra organisch verkeer een vernieuwde meta
description tot gevolg heeft en niemand kan met zekerheid zeggen of lange SEO
teksten op jouw pagina’s werken.

Om een goede SEO te hebben moet je rekening houden met meerdere aspecten. Wij
lijsten er enkele op.
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KLIM JE
NAAR DE
TOP

CONTENT
JE WEBSITE OP DE EERSTE PAGINA IN GOOGLE. HOE DOE JE
DAT?
Vergis je niet, vandaag inzetten op SEO betekent niet meteen
resultaat. Dit heeft wat tijd nodig, dus zie dit niet als een geldmachine
dat je zomaar kan aanzetten. Met een aantal technieken om je
vindbaarheid te vergroten, waardoor je de juiste doelgroep voor jouw
bedrijf kan bereiken. Een goede organische groei dus. Hier lijsten wij
enkele tips op:

TIP 1: ZOEKWOORDEN ONDERZOEK
Een goede tool om de juiste zoekwoorden te vinden is: Google
adwords planner. Om deze leuke tool te gebruiken heb je een
Google-Ads account nodig. Deze kan je gratis aanmaken.
Vul in de zoekwoordenplanner de woorden in waarvan je denkt dat
jouw klanten je zoeken. Pas de filters eventueel aan, daar komt de
lijst met zoekwoorden waar mensen effectief op zoeken.

TIP 2: GA EERST VOOR LAGE CONCURRENTIEWOORDEN
Gebruik als eerste niet de woorden met hoge zoekvolumes.
Neem om te beginnen termen waar minder op gezocht wordt,
daar heb je meer kans om hoger te komen staan.
Voor je gaat optimaliseren, typ je zoekwoord in google. Gaan
de resultaten over het onderwerp over wat je verwacht had?
De pagina's die je eerst ziet geven volgens google het beste
scoren. Kan jij dit beter aanvullen dan deze resultaten?
Dan heb je een juist zoekwoord gevonden.

Zoekwoorden...

TIP 3:GEBRUIK GOEDE METATAGS
Het eerste contact tussen jou en je
potentiële klant in de zoekmachine zijn
de titel en de beschrijving. Zorg dat deze
goed zijn!

Het bovenste stuk is de titel van je pagina,
dat is ook zichtbaar in je url.
Bovenaan zie je de url die je kan
aanpassen. Let wel op dat je de oude url
altijd doorlinkt naar de nieuwe.
Het onderste stuk is de metaomschrijving. Hier heb je 155 tekens lang
een tekst om je potentiële klant te
overtuigen. Maar hoe maak je zo een
goede meta-omschrijving?

TIP 1:

Zorg dat je in de meta tags minstens 1 keer de
zoekterm laat voorkomen. Hoe eerder in de
tekst, hoe beter

TIP 2:

Zorg voor een goed leesbaar artikel.

TIP 3:

Maak een call to action die aanspreekt.
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LINKS
TIP 4: ZORG VOOR LINKS VAN EN NAAR JE WEBSITE
Interne links, uitgaande links, inkomende links.
Al deze links zorgen voor een betere vindbaarheid in de grote
zoekmachines.
Inkomende links zijn het best voor de vindbaarheid, maar het
moeilijkst te verkrijgen.
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facebook, instagram,
youtube,...

TIP INKOMENDE LINKS
Je kan de inkomende links manipuleren door je aan te melden op
sites die in ruil voor betaling links naar je websites garanderen. Wij
zijn hier geen 100% voorstander van omdat deze links soms tot
'spamlinks' kunnen leiden, waardoor je afgestraft kan worden in
google.
Wil je weten welke links naar jouw site leiden? Check het op
https://ahrefs.com/blog/who-links-to-my-site/
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TIP 5: ON-PAGE EN OFF-PAGE SEO
On-page SEO kan je vergelijken met een
interieur van een huis. De binnenkant
kan nog zo mooi en speciaal zijn als de
voor tuin (Off-page SEO) slordig is,
zullen mensen niet rap binnenkomen.
Maar is je voortuin(off-page SEO) mooi
in orde en binnen (On-site) een boeltje,
dan zullen er veel potentiële klanten je
woning (site) snel verlaten.
Het is dus heel belangrijk dat je beide
goed opzet en onderhoudt.

TIP6:6:SEO
SEO&OF
SEA
TIP
SEA
Wat kies ik het best SEO of SEA?
SEO en SEA hebben beide hetzelfde
doel maar werken op een verschillende
wijze.
SEO is een organisch gegeven waar tijd
over gaat om je resultaat te behalen.
SEA? waar je adverteert om bovenaan
in google te raken, kan je goed helpen
bij de opstart. Je kiest zelf je budget en
termen hiervoor. Je kan altijd op een
SEO specialist rekenen om je hierbij te
helpen.
Op termijn is het de bedoeling dat de
SEO jouw SEA kan overnemen.
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USER EXPERIENCE
TIP 7: ZORG VOOR EEN GEBRUIKSVRIENDELIJKE SITE

UX

Snelle laadtijd, een goede navigatie en de juiste knop op de juiste
plaats. Zorg dat je content juist is en makkelijk leesbaar.
Ux is een vaak onderschatte factor, een goede verbinding van en naar
je site heeft wel degelijk een effect op de zoekresultaten.
Maar hoe zorg je voor een goed UX design?

FOTOMATERIAAL

SNELLE LAADTIJD EN GOED DESIGN

Fotomateriaal, video's, bewegende beelden,...

Snelle laadtijden door kleinere

Het zijn allemaal kleine extra's die voor je

fotobestanden, een snelle hosting en

potentiële klanten een grote impact kunnen

het overtollige verwijderen.

hebben. Zorg voor mooie foto's en leuke

Hierboven op een goed design wat

video's. Je kan ook goede foto's kopen bij bv.

makkelijk te lezen is en je gaat weer

Shutterstock of Canva.

een trapje hoger in google.

MOBILE FIRST
Meer en meer mensen zitten op de smartphone te surfen.
Een goed mobielvriendelijk design is noodzakelijk.
Zorg dat je bezoekers niet moeten inzoomen en dat je website er leuk
uitziet in de mobiele weergave.
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O N Z E

Ben je na deze tips op zoek naar een webbureau die
jouw ideeën omzet in een goede en mooie website,
shop of applicatie?
Dan zijn wij Debecom, het bureau dat je zoekt.
Een persoonlijke aanpak, maatwerk tegen een
correcte betaalbare prijs! Daar kan je zeker van zijn!
Als mooie extra steken wij in elke website een
'specialleke'
Heb je een website en wil je ons inschakelen voor je
SEO? Ook daarvoor zijn wij een goede partner!
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MAATWERK
Persoonlijke aanpak

Een goede SEO

Altijd een 'specialleke'

Correcte en betaalbare prijs
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