
SEO schrijven



Hans Keeren



Wat is SEO?



Het is goed om te realiseren 
wat Google’s inkomstenbron is



Hoe zien de zoekresultaten van 
Google eruit?



Hoe zien de zoekresultaten eruit?



Hoe zien de zoekresultaten eruit?



Waaruit bestaat SEO



Links



Techniek



Gebruikerservaring



Teksten – SEO schrijven



Schoonheid en SEO



Google houdt niet zo van SEO



Penalties



Google propaganda



In 2016 dacht ik ook dat Google slim 
was 



Het begin: vind je zoekwoord



Zoekwoordtools

99 dollar p. maand instapprijs



Zoekwoordtools

99,95 dollar p. maand instapprijs



Keywords everywhere



Installeren van Chrome plugins



Hoe schrijf je teksten zoals de top 
van Google?



Je kijkt naar de top 3



Tellen en ethisch jatten



Aantal woorden



SEO Quake



Google kijkt zelf ook naar de top 
100, 1000 op een bepaald 

zoekwoord



De top heeft dus capaciteiten die jij 
nodig hebt om te scoren



Aantal hoofdzoekwoorden



Variaties



Contextuele zoekwoorden



Hoe vind je contextuele woorden?



Cookie policy



Strategische plekken



Title tag



Wat zet je in de title tag?
• Max. 60 karakters
• Max 1 of 2 zoekwoorden
• De lading dekkend
• Kijk goed bij de concurrentie
• Merknaam achteraan



Title tag in Google?



Kijk bij je concurrent



Meta description



Zet je hoofdzoekwoord in de H1



Heading tag H2 – H6



Plugin – SEO META in 1 Click



Bodytekst



Alt tags



Proximity



Sentimentwoorden



Beantwoord vragen



Beantwoord vragen



SEO schrijven lijst
• Aantal woorden concurrent
• Aantal hoofdzoekwoorden
• Aantal variaties
• Contextuele woorden
• Title tags
• Titel - H1
• Subtitels - H2 – H6
• Meta description
• Bodytekst
• Alt tags



Einde



Aanbieding
Zoekwoordanalyse ter waarde van €800 voor €500

• 10 zoekwoorden van de concurrent
• Aanbeveling hoe je de pagina’s moet schrijven qua 

zoekwoorden
• Alle variaties en contextuele woorden geteld en 

aanbevolen
• Title tags uitgeschreven
• H1s uitgeschreven
• Deze aanbieding is een week geldig
• Bij acceptatie ontvang je een factuur


