
| Scoren in Google 
met SEO 

|Frederik Vermeire

8 juni 2021



Inhoud

Wat zal je leren?

● Inleiding SEO

● Doelen, KPI’s en evaluatiepunten

● Future of SEO

● Zoekwoorden onderzoek

● Van zoekwoorden naar content

● Nulmeting

● SEO techniek: top 17 ranking factoren 

en implementatie ervan

● SEO autoriteit: vroeger en nu (case)

● SEO migratie (2 cases)

● Q & A

2



2. Wie ben ik?
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Frederik Vermeire
frederik@wiseo.be
twitter.com/websmash

SEO & online marketing specialist

“Ik help bedrijven online groeien via 

zoekmachines”

Docent
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mailto:frederik@wiseo.be


Frederik Vermeire

Studies

Toegepaste informatica

Jobs

Guideline 2005  -2007 (PHP Developer)

Tennisplanet 2007 - 2013 (Market Assistant / SEO-specialist / 

E-commerce Marketeer / IT Manager)

Duo Digital Factory 2013 - 2015 (Online marketeer)

WiSEO 2015 - … (SEO en online marketing specialist)
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1. Wie zijn wij?
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Het WiSEO team
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Kennis verzamelen

8



3. Onze klanten?
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3. Wie zijn jullie?
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4. Inbound vs Outbound 
marketing
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Een vergelijking
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5. Inbound marketing
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Inbound marketing

1) Creëer state-of-the art content

2) Gevonden worden (SEO)

3) Converteer bezoekers naar leads & klanten

4) Analyseer & optimaliseer
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6. SEO

17



Wat is SEO?
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Het geheim van de algoritmes
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https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=nl

https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=nl


Wat is SEO niet?

Hoger scoren in Google

Zo snel mogelijk op positie één staan

Hacks toepassen (Black hat)
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Wat is SEO wel?

Zoekmachine optimalisatie zorgt dat 
een website/app meer zichtbaarheid 

krijgt in zoekmachines voor onze 
doelgroep en voor een groei zorgt van 

doelen van de website.
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Het verschil met SEA (2014)
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Het verschil met SEA (2015)
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Het verschil met SEA (2016)
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Het verschil met SEA (2020)
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SEA

SEO



Het verschil met SEA
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SEA SEO



Het verschil met SEA
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Hoeveel SEO?
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Bron : https://www.similarweb.com/website/colruyt.be#overview

https://www.similarweb.com/website/colruyt.be#overview


Zichtbaarheid 2016 - 2019
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Zichtbaarheid in 2020
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Case : 
Chocolate recipes - US & EN
Chocolade recepten - BE & NL

https://www.advancedwebranking.com/features-spread/

https://www.advancedwebranking.com/features-spread/


Vergeet pagina 2 en 3
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Vergeet pagina 2 en 3
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Doel van de website

Branding: Pure Pascale, Barry Callebaut …
> SEO belangrijk, niet hoogste prioriteit

E-commerce: Bol.com, Zalando, Torfs …

> SEO zeer prioritair

Lead generation: Nagelmackers, Argenta …

> SEO van het hoogste belang
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Doelgroep
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Hoe kunnen we aan copywriting doen als we niet 
eens weten voor wie we schrijven?



Doelgroep
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Persona’s bepalen

Hoe gaat de persona de auto zoeken? Mobiel of desktop?

Wat is het budget van de persona?

Wanneer gaat de persona zijn zoekgedrag starten?

Hoe oud is de persona?

Wat prefereert de persona - kwaliteit, prijs of service?

Moeilijkheden, frustraties?
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Hoe (buyer) persona’s creëren?

1. Google Analytics data (leeftijd, geslacht…)

2. Mouse recording data (Hotjar)

3. Interviews

4. Feedback forms

5. Sales people - hoe ziet je ideale klant eruit?
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7. Doelen en KPI’s
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KPI’s van de website

Aantal leads verhogen

Aantal bezoekers via organische resultaten verhogen

Aantal nieuwe bezoekers verhogen

Aantal sign-ups verhogen

...
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Doelen instellen
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KPI dashboard toen de dieren nog spraken

42



Google Data Studio
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Google Data Studio
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Missie van Google

“De perfecte zoekmachine begrijpt wat 

je bedoelt en geeft je meteen wat je 

zoekt” - Larry Page

Google Bert

met de trein van Brugge naar Brussel

zonder trein van Brugge naar Brussel
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Let’s get technical
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8. Future of SEO
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De toekomst?
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Iedereen voice?

Wait a minute.

Google Discover



The Future

50Bron : https://www.youtube.com/watch?v=5bYSX2C4aWc

http://www.youtube.com/watch?v=5bYSX2C4aWc
https://www.youtube.com/watch?v=5bYSX2C4aWc


De 3 pijlers van SEO

Techniek Content Autoriteit
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9. Zoekwoorden onderzoek
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Zoekwoorden onderzoek

Bronnen:

Intern zoekwoorden onderzoek

On- en offline data onderzoek

Check concurrentie

Synoniemen/varianten/vaktermen/jargontermen

Interne zoekfunctie website

Tools:

Google Keyword Planner / KWfinder / ...
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Head (Short) - Mid - Long tail zoekwoorden
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Head - Mid - Long tail zoekwoorden
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Google Keyword Planner
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Enkel 
toegankelijk 
met voldoende
Google Ad Spend



Keyword Tools

Tools:

● Ubersuggest.org

● Google Search Console

● Keywordtool.io, …

● Google Instant Search

● Google Trends

● Google related terms onderaan de SERP’s

● Bing Toolbox Keywords

● Answer The Public
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Keyword Tools

Tools: 

● Isigraph.com

● KWfinder.com 

● Google Images + Pinterest

● Keywords everywhere (Chrome)
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Google Trends
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‘Wellness arrangement’ case

60
Wellness bedrijf ‘Puur’ met 3 vestigingen (Brugge, Oostende, Spa)



‘Wellness arrangement’ case
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Wellness case

Ontdek patronen / intenties in hun 

zoekgedrag

→ Patroon: twee of meer zoekopdrachten die 

tot dezelfde categorie behoren

Ga na wie dit googelt en waarom

→ Zo ontdek je de doelgroep en de drijfveren, 

die schuilgaan achter een patroon
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Tekstschrijver vs 
Tekstschrijven
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Ultieme tip: check in Google



Wellness algemeen

● Wellness

● Wellness arrangement

● Wellness hotel

● Wellness resort

● bedrijfsnaam

64



Feestdagen

● Wellness valentijn (30)

● Wellness verjaardag (20)

● ...

Doelgroep

● Dagje wellness voor 2 (70)

● Wellness vrijgezellen (60)

● Wellness moeder dochter (30)

● ...

Locatie

● Wellness Brugge (1500)

● Wellness kust (120)

● Wellness ardennen (490)

● ...

Aanbieding

● Wellness korting (30)

● Wellness aanbiedingen (20)

● ...

Lengte arrangementen

● Wellness weekend (3600)

● Dagje wellness (270)

● Namiddag wellness (-)

● ...

Badkleding

● Sauna met badkleding (240)

● Sauna zonder badkleding (70)

● …

Type? Grootte? enz ...
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Zoekwoorden en nu?

Hebben we een goede landingspagina die 

voldoet aan de zoekopdracht?

Nee → landingspagina opmaken!

Ja → van start gaan, go!

Of misschien beter helemaal opnieuw beginnen met de 

informatie architectuur 😉

66



Wellness case thema’s zoeken
Programma

● Prive sauna → aparte menu

● Spa → aparte menu

Feestdagen → activiteiten

● Wellness valentijn

● Kerst wellness

Doelgroep → belevenissen

● Dagje wellness voor 2

● Wellness vrijgezellen

Locatie → locaties

● Wellness Brugge / …

● Wellness kust

● Wellness ardennen

Aanbieding → dagaanbieding

● Sauna korting

● Sauna aanbiedingen

Lengte arrangementen

→ arrangementen

● Wellness weekend

● Dagje wellness

● Dagje sauna

Badkleding → of niet → blog?

● Sauna met badkleding

● Sauna zonder badkleding

● …

Type? Grootte? enz ...
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Wellness case homepage
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Wellness Activiteiten Belevenissen
Locaties

- sauna
- spa



Wellness case 

69

Wellness Activiteiten Belevenissen
Locaties

- sauna
- spa

Wellness vrijgezellen Romantisch met 2 Wellness moeder/dochter

teaser tekst
link naar 
www.puur.be/belevenissen/wellness-vrijgezellen

teaser tekst
link naar 
www.puur.be/belevenissen/wellness-dagje-met-2

teaser tekst
link naar 
www.puur.be/belevenissen/moeder

http://www.puur.be/belevenissen/wellness-vrijgezellen
http://www.puur.be/belevenissen/wellness-dagje-met-2
http://www.puur.be/belevenissen/moeder-dochter


Wellness vrijgezellen

<h1>Wellness vrijgezellen</h1> 

<p>Een heerlijke dag of avond in jullie eigen privé 

wellness boerderij. Zo verras je de vrijgezel vast en 

zeker! Dit is écht het vrijgezellenfeestje voor 

vrouwen, waarin wij klaar staan om jullie te 

verwennen met wellness, beauty en massages. Een 

ontspannen dag geheel verzorgd met lunch, hapjes en 

drankjes, zodat jullie (en vooral de bruid) aan het 

einde van de dag helemaal relaxed de deur uitgaan. 

Leg de datum voor jullie vrijgezellenfeest gauw vast, 

zodat je verzekerd bent dat onze wellnessboerderij 

voor jullie beschikbaar is op de gekozen datum.</p>
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www.puur.be/belevenissen/wellness-vrijgezellen



10. Nulmeting 
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Nulmeting (met AWRcloud.com of Authority Labs)
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Nulmeting (met AWRcloud.com)
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Elementen op de pagina
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Time for a break!



11. SEO techniek 
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Responsive
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3 stappen
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1. Crawl
2. Index
3. Rank



Crawlable
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Javascript frameworks & Google

Google geeft het zelf toe ...



CMS
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Developers love Javascript frameworks

SEO’s avoid Javascript frameworks



Vavato.com
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CMS

82



Website en directory structuur
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IA (Informatie Architectuur)
Op basis van zoekwoorden onderzoek
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Of indeed manier!



Head tail: /schoenen

Mid tail: /schoenen/dames

Mid tail: /schoenen/dames/gabor

Long tail: /schoenen/dames/gabor/t-style-met-hak

Long tail: /p/t-style-met-hak

86

Hoe ver ga je hierin?

Root domein

URL structuur



Crawlbudget

Wat is crawlbudget?

Aantal pagina’s van een website die de Google kan en wil 

indexeren.

Voor wie?

● Webmasters met websites boven +3000 pagina’s
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Hoe crawlbudget efficiënt inzetten?

Check: waardeloze pagina’s met commando site:www.domeinnaam.be

● Duplicated content (/node pagina’s) : https://dropsolid.com/nl/node/400

● Oude content

● Thin content pagina’s (/tag/xxx pagina’s) : één.be FC De Kampioenen

● Hacked pagina’s

● 404 pagina’s

● Css duplicaten en javascript afgeleiden

88

http://www.domeinnaam.be
https://dropsolid.com/nl/node/400


Crawlbudget: log files checken
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Crawlbudget: log files checken
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Fix :
https://www.emob.be/robots.txt

Disallow: /turpentine/

https://www.emob.be/robots.txt


EMOB case
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GSC >
Verouderde tools  >
Crawlstatistieken



Duplicated content
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Bol.com : ik daag 
je uit om geen 
duplicated 
content te vinden



URL structuur

De minimumvereisten voor een uitstekende SEO URL zijn:

● Maximum 65 karakters 

● Altijd leesbare URL’s (geen url?q=categorie of url?=h#div1)

● Zo kort mogelijk

● In kleine letters

● Zo relevant mogelijk tov het zoekwoorden onderzoek

● Spaties worden weergegeven door “-” tekens

Fout:
http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/gezondheidsadvies/advies/5-redenen-waarom-de-nieuwe-
partena-ziekenfonds-website-jouw-leven-een-stuk-eenvoudiger-maakt
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http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/gezondheidsadvies/advies/5-redenen-waarom-de-nieuwe-partena-ziekenfonds-website-jouw-leven-een-stuk-eenvoudiger-maakt


Meta title

De minimumvereisten voor een uitstekende meta 

title zijn:

● Maximum 70 karakters

● Uniek t.o.v. andere meta titles op de website

● Zoekwoorden in de eerste twee posities

● Gebruik een annotatie “- Firma naam”

● Start met de homepage
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Meta description
De minimum vereisten voor een uitstekende meta description zijn:

● 156 karakters of dynamisch bepaald

● Zoekwoorden op de eerste posities

● Focus op een call-to-action op de laatste posities

● Start met de homepage

● Templating gebruiken (case : Dewaele.com)
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Header tags

De minimumvereisten voor uitstekende header tags 

zijn:

● Zo kort en krachtig mogelijk

● H1 moet het thema/topic/.. omschrijven

● Zoekwoorden op de eerste posities

● Eén H1 per pagina, meerdere H2’s
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Interne linking
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Interne linking

98

Broken links zijn uit den 
boze!



Correlatie : Crawl Depth vs SEO ranking
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Crawl Depth
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Not good

Good :-)



Interne linking
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Interne linking
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http://www.dewaele.com/nl/advies/verkoop-bod-uitbrengen

http://www.dewaele.com/nl/advies/verkoop-bod-uitbrengen
http://www.dewaele.com/nl/advies/verkoop-bod-uitbrengen


Interne linking: resultaat
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Kaboem!



Externe linking?

Mythe

Link naar externe websites 

vermindert je SEO waarde

Besluit

Kan zeker om de autoriteit te 

verhogen! 

1-2 externe links per landingspagina
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SEO Footer
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Content is king
Blog - Minimum van …. euh?
Query : “Landelijke keukens”

Blog - Goede SEO strategieën hebben 
longread content

Vb’en: in-depth artikelen, stappenplan, 
monster artikelen

Toptip :
Skyscraper techniek 
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Content is King - extra

Inhoudsopgave toevoegen

Gerelateerde artikelen voor extra content & interne linking
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Domeinnaam en hosting

1. https gebruiken ipv http is een must

- testen via : https://ssllabs.com

- testen via : https://securityheaders.io

1. “Exact match” domeinnaam werkt niet meer 

2. Hosting

Host je website waar je bezoekers hebt

Domeinnaam.be → hosting in Belgie (combell, …)

Domeinname.com → hosting in USA (godaddy.com)
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https://ssllabs.com
https://securityheaders.io


Duplicated content

Gouden regel: 1 landingspagina = 1 URL!

“Check how many pages Google is crawling: if this number is much larger than 

the number of pages on your site, then Google is probably finding a lot of 

duplicates”

Hoe testen? site:www.domeinname.com

Domeinnaam.be → 301 redirecten www.domeinnaam.be

Filter systeem op de website? Gebruik de canonical tag.
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http://www.domeinname.com
http://www.domeinnaam.be


User sitemap
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Sitemap.xml
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http://www.winsol.be/nl/sitemap.xml

http://www.winsol.be/nl/sitemap.xml


Sitemap.xml

Requirements:

● Per taal aparte sitemap
● Per 100 pagina’s
● Enkel 200 status codes
● Alle URL’s hebben relevante content

○ bedankt-merci?

112



5 belangrijkste schermen 
van Google Search Console 

voor SEO
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Google Search Console (OUD - nostalgie)
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Google Search Console (NIEUW)
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Google Search Console
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1. Email inbox met Googlebot



Google Search Console
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2. Zoekverkeer zoekanalyse



Google Search Console
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3. Google Index - dekking
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Koppeling met Google Search Console
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4. XML Sitemaps



Koppeling met Google Search Console
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5. Inspect, inspect



Conclusie

1. Inbox checken

2. Zoekverkeer analyseren

3. Dekking

4. Sitemap.xml toevoegen

5. URL inspectie

122



Robots.txt

# Paths (no clean URLs)

Disallow: /?q=admin/

Disallow: /?q=admin/ 

Disallow: /?q=comment/reply/ 

Disallow: /?q=filter/tips/ 

Disallow: /?q=user/logout/ 

Disallow: /?q=node/add/ 

Disallow: /?q=search/ 

Disallow: /?q=user/password/ 

Disallow: /?q=user/register/ 

Disallow: /?q=user/login/ 

Disallow: /?q=search/ 

Sitemap: http://www.domeinnaam.be/nl/sitemap.xml 
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Pagespeed insights
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Mobile Website Speed Testing Tool https://testmysite.thinkwithgoogle.com/
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https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://testmysite.thinkwithgoogle.com/


Pagespeed insights
https://www.webpagetest.org/
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Top 100 websites
1,5 MB → best: < 1 MB
90 externe requesten

https://www.webpagetest.org/


Structured data - schema.org richt snippets
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“Meer visibiliteit in Google zoekresultaten”



Structured data JSON
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Testing en functionaliteiten

Welke snippets: g.co.dev/SearchFeatureGallery

Testing: https://developers.google.com/structured-data/testing-tool

Resultaten: g.co/SearchConsole 
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http://g.co/dev/SearchFeatureGallery
https://developers.google.com/structured-data/testing-tool
http://g.co/SearchConsole


Featured snippets
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Positie 0 in Google



Featured snippets

Requirements

1. De uitleg mag maximum 250 à 270 karakters tellen (=40 à 50 woorden)

2. Zorg dat de pagina’s minstens 500 woorden telt.

3. Verplicht een beeld

4. <h1> = search query

5. URL = search query

6. “wat”, “hoe”, “wanneer”, “welke”, “waarom”, …

7. <table> of <ol> gebruiken
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Google My Business
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Google My Business
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Google My Business
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Google Local
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Breadcrumbs
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Alt tags
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AMP

Accelerated Mobile Pages

Voor wie?

Content publishers
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Negeren!
Negeer meta keywords

Negeer keyword density
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Quickwins

Niet de holy grail! Handige leidraad,

https://www.drupal.org/project/yoast_seo
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https://www.drupal.org/project/yoast_seo


Evergreen content
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News SEO
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12. SEO autoriteit
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Autoriteit
Vroeger:

Link building (“linkopbouw”) is het (doen laten) generen van links vanaf externe 

webpagina (ook wel backlinks of inlinks genoemd) naar een specifieke website, 

met het doel een hogere waardering voor een zoekmachine zoals Google te 

behalen op voor die webpagina relevante trefwoorden.

Werkwijze: 

Beste webmaster, 

Kan je pleaaaaaaase een link naar onze website opnemen?

Eeuwige dank bij voorbaat!
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Wie we daar weer hebben...

Black Hat SEO technieken - cloacking
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PBN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



148
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Oplossing Google: Penguin
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Autoriteit
Nu: 

Het maken van sterke, unieke en relevante content (video, 

tekst, infographic…) die op organische manier door relevante 

en autoritaire websites wordt opgenomen.

Hoge DA = Domain Authority (via toolbar Moz)

Werkwijze: 

Heel veel tijd in sterke content steken en verspreiden via 

social media, e-mailing, kennis platform websites, enz...
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Autoriteit

Voorbeeld:
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Resultaat:

http://communicatie.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1193
http://www.agconsult.com/nl/7-grootste-responsive-gemeentewebsites-zijn-klant-bij-agconsult
http://www.bloovi.be/nieuws/detail/amper-een-op-vijf-vlaamse-gemeentelijke-websites-mobielvriendelijk
http://www.kortom.be/nieuws/6794/sites-zonder-mobiele-versie-komen-onderaan-op-googleladder
https://twitter.com/gemeentebornem/status/591131218730754048
http://www.idealic.be/
http://www.devakmannen.be/website.php?id=394964
http://nuzzel.com/story/04212015/bloovi/amper_n_op_vijf_vlaamse_gemeentelijke_websites_mobielvriende
lijk
….
….
….
….
….
….
http://www.livestream-tr.com.ru (deel van een linking farm)
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http://communicatie.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1193
http://www.agconsult.com/nl/7-grootste-responsive-gemeentewebsites-zijn-klant-bij-agconsult
http://www.bloovi.be/nieuws/detail/amper-een-op-vijf-vlaamse-gemeentelijke-websites-mobielvriendelijk
http://www.kortom.be/nieuws/6794/sites-zonder-mobiele-versie-komen-onderaan-op-googleladder
https://twitter.com/gemeentebornem/status/591131218730754048
http://www.idealic.be/
http://www.devakmannen.be/website.php?id=394964
http://nuzzel.com/story/04212015/bloovi/amper_n_op_vijf_vlaamse_gemeentelijke_websites_mobielvriendelijk
http://www
http://livestream-tr.com.ru


Autoriteit
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Autoriteit
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Autoriteit

Tool: Disavow tool in Google Search Console
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Nog meer autoriteit duwtjes

● Brand name mentions en link vragen

○ http://www.xpats.com/my-job-belgium-how-much-

does-seo-specialist-earn

● Competitor search (2 concurrenten)

● Lijstjes

○ Freelancers Brugge / Digital marketing bedrijven / 

Top SEO bedrijven
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http://www.xpats.com/my-job-belgium-how-much-does-seo-specialist-earn


Nog meer autoriteit duwtjes

● Interviews

○ Jobat.com (DA: 59)

● Experten round-up

○ https://www.wiseo.be/blog/7-freelance-seo-

experten-aan-het-woord

● Comments op blogartikelen

● Forums
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https://www.wiseo.be/blog/7-freelance-seo-experten-aan-het-woord


Nog meer autoriteit duwtjes

● Concurrenten links (Majestic SEO - check nieuwe!)

● Guestblogging

○ http://www.bloovi.be (niet volspammen)

○ “gastbloggers gezocht”

● Stageplaatsen content op school websites

● Broken linkbuilding

● Startpagina directories (shitty, maar werkt nog altijd)
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http://www.bloovi.be


13. SEO migratie
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SEO Migratie
Het overplaatsen van de SEO waarde van de oude

website naar de nieuwe website
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Nieuwe website!
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6 maanden later ...
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… boze klant
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SEO migratie

165

www.partena-ziekenfonds.be



SEO Migratie
CASE www.geennaam.be - Geen SEO migratie

Resultaat

Eerste plaats: 0 op 19 zoekwoorden na lancering

Top 3: 1 op 50 zoekwoorden na lancering
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http://www.geennaam.be
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SEO Migratie
CASE   Winsol.be - Geen SEO migratie

Resultaat

Eerste plaats: 9 op 9

Top 3: 21 op 20 (één extra zoekwoord in de top 3)
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SEO Migratie

169

http://bit.ly/WiSEO-SEO-Migratie-Checklist

http://bit.ly/WiSEO-SEO-Migratie-Checklist


SEO Migratie

KEY TAKE AWAYS

1. Zet alle 150 woorden + content op de website en update

2. Redirects maken
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SEO 301 redirects

171



SEO migratie
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http://www.bloovi.be/nieuws/detail/3-stappen-om-een-seo-disaster-te-voorkomen-bij-het-lanceren-van-uw-nieuwe-website


Conclusie

SEO is als een huwelijk

Eerste date: Google indexeert je website voor de 1e keer

Huwelijksdag: een zeer goede SEO ranking met fantastische 

KPI’s

Na het huwelijk: zonder een maandelijks proces van 

optimalisaties zullen je resultaten tegenvallen, zal je 

algoritme missen en concurrenten zullen je plaats innemen.

173



Kennis op doen?

Web: SearchEngineLand.com, WiSEO.be, 

Moz.com, Hubspot.com…

Twitter: 

https://twitter.com/websmash/lists/digital
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https://twitter.com/websmash/lists/digital


14. Q & A
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Picture time!
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EINDE
Frederik Vermeire
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