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SEO: 15 blunders die je wilt voorkomen
 
Je weet dat je met SEO je site onder de aandacht kunt brengen van (nog) meer 
mensen. Dus verbeter je je site. Maar moet een landingspagina nou lang of kort 
zijn? En wat moet je technisch regelen om zo voordelig mogelijk in Google te 
komen? Met dit whitepaper weet je wat je moet doen om de 15 belangrijkste 
SEO-blunders te voorkomen. En heb je extra hulp nodig, scrol dan helemaal naar 
beneden.

1. Je kent je publiek (nog) niet

Heb jij enig idee wie je site bezoekt? Ken je de vragen en problemen van je 
bezoekers? Je bent al snel geneigd om jezelf als uitgangpunt te nemen, maar 
zelden ben je precies de beoogde doelgroep. Voordat je begint is het verstandig 
je bezoekers echt te leren kennen, want SEO draait om het optimaliseren voor je 
bezoekers. Vraag ze de oren van het hoofd. Stel, ze mogen je één vraag stellen over 
je expertise, welke vraag zou dat dan zijn? En waar liggen ze ’s nachts van wakker? 
Zoek het uit!

“Vraag je bezoekers de oren van het hoofd.” 

Ook webshops als Bol.com en Amazon bieden geweldige inspiratie. Ga op zoek naar 
populaire boeken over jouw expertise. En spiek bij de reacties onder blogartikelen. 
Wat vinden lezers goed en wat missen ze? Kijk op relevante fora (ook Engelstalige) 
en filter de voor jou relevante reacties eruit. Vaak kun je ook sorteren op populairste 
discussies en discussies met de meeste antwoorden. Dit is goud.
 
Vergeet niet bij je concurrent te kijken: welke berichten krijgen de meeste 
engagement en worden het vaakst gedeeld? Dan weet je waar de mensen die jou 
moeten vinden, mee bezig zijn. Want onthoud: SEO is nog steeds een middel en 
geen doel. Je wilt de juiste mensen op je site krijgen, mensen met wie je interactie 
krijgt en die je gaan vertrouwen. Dat verlaagt de drempel tot ‘kopen’ enorm.
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2. Je hebt geen idee welke pagina’s goed scoren

Kijk eens goed naar wat je nu al hebt: welke content op je site werkt goed? Wat 
vinden je bezoekers interessant, waar blijven ze op hangen? Maar ook: waar haken 
je bezoekers af? Je kunt daar onder andere het bekende Google Analytics voor 
gebruiken en op Frankwatching vind je talloze waardevolle stappenplannen voor dit 
programma.
 
Een ander handig programma is Google Search Console. Meld je gratis aan en 
check onder Zoekverkeer en Zoekanalyse via welke zoektermen mensen nu op je 
site komen. Zet vinkjes bij Klikken, Vertoningen, CTR en Positie. Je ziet nu op welke 
zoektermen je site te zien is bij de zoekresultaten, hoe hoog je gemiddeld staat en 
hoeveel mensen op jouw link klikken (in aantallen en percentage, CTR dus). Zodra je 
weet welke content succesvol is, kun je daar je toekomstige content op inrichten.

 

Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, want oude content is perfecte inspiratie 
voor nieuwe pagina’s of blogartikelen. Kijk ook buiten je site, naar de berichten die 
je op Facebook, Twitter en LinkedIn gepost hebt. Welke berichten slaan aan? Zou je 
aan die insteek, of dat onderwerp, nog meer aandacht kunnen besteden? Sommige 
onderwerpen raken nooit uitgeput, en sommige insteken werken altijd. Kijk welke 
content scoort bij een bepaalde zoekterm en probeer dit te verbeteren. Maak het 
completer, actueler of geef het mooier vorm. Met Open Site Explorer zie je wie naar 
de ‘oude’ scorende content verwijst. Attendeer de webmasters op jouw betere en 
actuelere bijdrage en vraag ze of daar ook naar willen linken. Misschien passen ze 
de link wel aan.
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“Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. 
Oude content is perfecte inspiratie voor nieuwe 

pagina’s of blogartikelen.”

Wordt er op andere (grote) sites gelinkt naar jouw content? Houd in de gaten of de 
links nog up-to-date zijn en mail de webmasters als dat niet het geval is.

3. Je denkt dat je geen tools nodig hebt

Stiekem wil je gewoon lekker teksten schrijven, de creativiteit de vrije loop laten gaan. 
Het niet te ingewikkeld maken. En daar is ook niets mis mee. Maar het is wel handig 
om te weten of je teksten echt gevonden worden. Wat ‘doen’ je teksten precies? Wil 
je het ‘basic’ houden, leer dan in elk geval te werken met Google Search Console 
en Google Analytics, ze zijn gratis en je redelijk makkelijk eigen te maken. Ook loont 
het de moeite om Google Keyword Planner eens te bekijken, je kunt zien op welke 
zoekwoorden mensen de afgelopen 30 dagen zochten en hoe vaak ze dat deden. 

Heb je SEO-content voor de belangrijkste zoektermen? En scoor je er ook op? Je 
kunt dit handmatig controleren (zoek wel anoniem, in Google Chrome met Ctrl + 
Shift + N) of nog beter: gebruik een rank checker, zoals Agency Analytics. Die houdt 
je posities in de zoekresultaten automatisch voor je bij. Heb je deze tools eenmaal 
onder de knie, werp er dan regelmatig een blik op. Dit hoeft niet uitgebreid, maar dan 
kun je in elk geval reageren op eventuele calamiteiten. Een belangrijke eerste stap 
voor je SEO is gezet.
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“70% van de zoekers kijkt niet verder dan 
de eerste 4 zoekresultaten.” 

 

Ben je al wat verder, en heb je geld over voor een tool die je werk uit handen neemt? 
Kijk dan eens naar Market Samurai of Longtail Pro, waarmee je precies kunt zien 
hoe groot de kans is dat je in de top 10 komt voor een bepaald zoekwoord. Want je 
weet het vast al: 70% van de zoekers kijkt niet verder dan de eerste 4 zoekresultaten. 
Loont het voor jou de moeite om op die positie te optimaliseren? Wil je het serieus 
aanpakken? Dan is SECockpit een aanrader: duur, maar het scheelt ontzettend veel tijd.

4. Je stouwt pagina’s vol met zoekwoorden

Weet jij waar mensen op zoeken? Als je potentiële bezoeker Google opent, gebruikt 
hij of zij meestal twee of drie zoekwoorden om antwoord op te krijgen op een 
prangende vraag. Vroeger nam Google deze zoekwoorden erg letterlijk, inmiddels 
kent de zoekmachine ook relevante synoniemen en legt relaties met gerelateerde 
woorden. Daarop baseert Google de zoekresultaten die op dat moment en op die 
plek het belangrijkst zijn.
 
Neem zoekwoorden niet te letterlijk: ze zeggen vooral iets over de intentie van de 
zoeker. Google wil een antwoordmachine worden, dus geef die antwoorden ook. 
Eigenlijk maakt dat het schrijven een stuk makkelijker: als je verstand van zaken 
hebt, gebruik je onbewust waarschijnlijk de juiste zoektermen. De tijden van pagina’s 
volstouwen met zoekwoorden lijken dus voorbij.

5. Je concurreert met jezelf

Bezint eer ge begint: bekijk voordat je gaat schrijven hoe je ervoor staat in Google. 
Op welke term(en) wil je scoren? Google ze (wel eerst even uitloggen) samen met je 
bedrijfsnaam. Op die manier kom je erachter welke resultaten van jouw site Google 
bij die zoekterm het relevantste vindt. Toont de zoekmachine een geoptimaliseerde 
pagina, of een willekeurige pagina waarin de zoekterm toevallig voorkomt? In het 
laatste geval kun je de bestaande pagina misschien beter optimaliseren door de 
zoekterm en synoniemen strategisch in de tekst te verwerken. Kijk in elk geval naar 
de titel, de meta-omschrijving en de kopjes.
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“De tijden van pagina’s volstouwen met 
zoekwoorden zijn voorbij.”

 

Google toont in de top 10 van de zoekresultaten zelden meer dan één pagina van 
een site. Dat is nog een reden om vooraf goed te controleren of er al een pagina 
voor de zoekterm bestaat, want maak je er meer, dan loop je het risico’s met je eigen 
pagina’s te concurreren. Vind je na dit onderzoekje geen relevante pagina? Dan kun 
je een nieuwe maken voor de term waarop je gevonden wilt worden.

6. Niemand heeft wat aan jouw content

We zeiden het in 2015 al, en in 2016 is het niet anders: content wordt steeds 
belangrijker. Vertel een waardevol verhaal, in plaats van te praten over je eigen 
producten of diensten. Google ziet dat laatste als reclame en beloont relevante 
content juist. Voorkom dus die dubbele agenda en schrijf content waarmee je een 
probleem oplost, of waarmee je de bezoeker in elk geval helpt. En die content hoeft 
zich niet te beperken tot je productpagina: naast een handige productbeschrijving, 
kun je de bezoeker helpen. 

“Welke vragen heeft jouw potentiële klant?” 

7



Whitepaper

Kieskeuring.nl bijvoorbeeld, koos ervoor om veel met informerende teksten te 
werken. Doorklikken naar het bijbehorende aanbod van producten kan, maar die 
verwijzing is subtiel. Zie het voorbeeld hieronder, voor het aanbod van cv-ketels:
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7. Je recyclet je content niet

Je hebt waarschijnlijk geen zeeën van tijd om te schrijven. En daar is niks mis 
mee. Want waarom zou je steeds vanaf 0 beginnen? Wees inventief en gebruik 
je succesvolle content, je evergreens, opnieuw. Maak bijvoorbeeld van een goed 
gelezen blogartikel een video, die je promoot op YouTube. Of duikel dat oude 
tekstbericht op en maak er een presentatie van die je op SlideShare plaatst. Als je dit 
soort content embed op je site, houd je de bezoeker nog langer vast. Daarnaast zijn 
kanalen als YouTube en SlideShare handig om Google te laten zien hoe relevant je 
site is.

“Wees inventief en gebruik je succesvolle content, 
je evergreens, opnieuw.”

 

Ook op social media kun je je content op verschillende manieren opnieuw onder 
de aandacht brengen. En dat wil je, want social media levert je niet alleen traffic op, 
maar het is ook een teken voor Google dat je content populair – en dus relevant 
is. Met Topsy, een Amerikaanse zoekmachine voor social media, kun je Googlen 
op social media om inspiratie op te doen. Welke berichten pikten gebruikers op en 
deelden ze massaal? Gebruik de gratis tool Pablo om quotes (bijvoorbeeld uit een 
artikel) op een tegeltje te plaatsen en direct te publiceren naar Instagram, Pinterest, 
Twitter of Facebook. Met een link erbij naar je website levert dat weer clicks en 
potentiële bezoekers op. 

Een andere tip: Canva is een fotodatabase en bewerkingstool in één voor het 
maken van beeld op social media. Op deze manier kom je vanuit één gedachte of 
invalshoek tot meerdere vormen content.
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8. Je cms is een draak

Niets werpt zo’n schrijfdrempel op als een moeilijk te gebruiken cms. Zo’n systeem 
moet lekker werken. Maak het jezelf een beetje makkelijk, zodat je er niet tegenop 
ziet om content te maken. Draait je site of blog op een cms als WordPress, Blogger, 
Drupal of TypePad? Dan zijn er tools waarin je offline kunt bloggen, zoals BlogJet. Zo 
heb je geen goede internetverbinding nodig om aan je verhaal te werken, maar werk 
je toch in een complete blogomgeving. En ben je klaar, dan zet je je hele verhaal, 
inclusief opmaak en afbeeldingen, automatisch op je site! Zo word je niet steeds 
afgeleid en steek je je kostbare energie in het schrijven.
 

9. Je laat jezelf niet zien

Online hebben mensen weleens de neiging om ‘in de houding’ te gaan staan: ze 
gebruiken ambtelijke taal en zijn onzichtbaar. Vanuit commercieel en SEO-oogpunt 
is dit niet handig, want klanten doen graag zaken met mensen die ze kennen en 
vertrouwen. Maak jezelf daarom niet alleen vindbaar, maar ook benaderbaar. Dat 
kun je doen door in spreektaal te schrijven, anderen vragen te stellen en jezelf online 
kwetsbaar op te stellen. Met je eigen persoonlijkheid en humor.

“Maak jezelf niet alleen vindbaar, maar 
ook benaderbaar.”
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Vertel op je site ook wie je bent, wat je doet en waarom je dat doet. Wat is jullie, of in 
het geval dat je een zzp’er bent, jouw verhaal? Waarom zouden bezoekers juist met 
jou kennis moeten maken? Het antwoord op dit soort vragen kun je in alle facetten 
van je online aanwezigheid laten doorklinken. Zoals Seth Godin al zei: “geef je geen 
andere reden, dan kijken bezoekers alleen naar de prijs.” Onderscheid je daarom, 
zodat mensen jou willen hebben, ongeacht de prijs. Wees kortom sympathiek, 
deskundig en toegankelijk en etaleer dit via je je blog, social media, video en audio. 
Op die manier krijg je de gunfactor en komen mensen graag met je in contact.
 
Natuurlijk moet dat wat je doet wel bij je passen: ga dus geen ellenlange artikelen 
schrijven, als je zelf kort van stof bent, maar blijf dicht bij jezelf. Juist op die manier 
kun je je onderscheiden, want er is online al zoveel.
 

10. Je pagina doet pijn aan de ogen

Google heeft geen ogen, je pagina maak je toch echt op voor je bezoeker. Waar 
Google wel op let, is hoe lang je bezoeker op je site blijft hangen. Besteed daarom 
aandacht aan de presentatie: maak je content makkelijk leesbaar, gebruik een 
prettig lettertype, maak delen makkelijk en embed eventueel YouTube-filmpjes en 
SlideShare-presentaties om bezoekers vast te houden. Kortom: zorg dat je pagina 
uitnodigt om gelezen te worden en echt iets toevoegt aan wat er al is.
 

11. Je schrijft alleen korte memo’s

Als een kip zonder kop maak je landingspagina’s aan, natuurlijk voor ieder 
zoekwoord één. Het resultaat: een bak vol korte memo’s waar je op gevonden wilt 
worden in Google. Helaas kom je er op die manier niet, want Google houdt van 
relevante pagina’s waar bezoekers iets mee kunnen.

“Zorg dat je pagina uitnodigt om gelezen te worden.”
 

Kijk dus goed naar de aard van je site en wat je met je landingspagina wilt bereiken. 
Soms is een wat langer artikel meer geschikt, om zo een onderwerp te kunnen 
uitdiepen. En bij een ander geval volstaat een praktische landingspagina met een 
kort lijstje tips. Beter is dus belangrijker dan meer!
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12. Je slaat de basics over

Begin je wel bij het begin? De eerste vraag die je jezelf zou moeten stellen is: waar 
wil je dat je site of pagina op scoort? Zorg er in elk geval voor dat je de zoekwoorden 
die je zorgvuldig geselecteerd hebt verwerkt in alle SEO-mogelijkheden die je cms 
biedt: denk aan de titel, meta-description en SEO-titel. Zonder die meta-description 
gaat Google gokken naar relevante tekst om in de zoekresultaten te laten zien, of 
nog erger: hij toont het kruimelpad van je site.

“Waar wil je dat je site of pagina op scoort?“

Vergeet ook niet je bodytekst (de tekst op je pagina) te optimaliseren, zoals de 
kopjes (gemarkeerd als heading) en je interne links. Met die interne linke links wijs je 
Google – en natuurlijk je bezoeker – de weg door je site. Daarmee hou je niet alleen 
je bezoeker langer op je site, het is ook een teken voor Google dat de pagina’s met 
elkaar samenhangen. Pas wel op dat je niet te enthousiast zoekwoorden in je tekst 
verwerkt, hou je verhaal prettig leesbaar.
 

13. Je gebruikt geen microdata

Met microdata kun je de informatie die Google van je (landings)pagina laat zien 
nog verder verrijken. Je kent vast de rating met sterretjes die je bij films op IMDB 
of restaurants op reviewsites ziet staan. Afhankelijk van het onderwerp, zijn er veel 
vormen van dit soort microdata mogelijk:

12



Whitepaper

Om dit voor elkaar te krijgen, moet je extra broncode in je pagina’s verwerken. 
Sjablonen met deze structured data, zoals dat heet, vind je op de site Schema.org. 
Verwerk je de code eenmaal in je site, eventueel met behulp van plugins, dan laat 
Google aanvullende gegevens zien bij de zoekresultaten. Zo sla je twee vliegen in 
één klap: je bezoekers zien in één oogopslag alle relevante informatie, en jij valt nog 
meer op in de zoekresultaten.

14. Google vertrouwt je niet

Hoe is het met je imago gesteld? Vertrouwt Google je wel? Help je bezoekers 
oprecht, of ben je vooral egoïstisch bezig? Google kan het allemaal zien dankzij 
steeds slimmer wordende algoritmes. Link naar externe sites, kijk dus ook naar 
buiten. Als je dat doet naar sterke, grote partijen zoals belangenverenigingen, bouw 
je autoriteit op. En ja, dat kunnen dus ook concurrenten zijn.

 
Google en je bezoekers worden blij van een mobielvriendelijke site met een korte 
laadtijd. Test op https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ zelf de 
snelheid van de site voor mobiele en desktop-bezoekers. Rood is niet goed, oranje 
redelijk en groen goed. Google geeft ook tips en aanbevelingen voor het verbeteren 
van de snelheid.
 

15. Jouw website is een doolhof

Het is helaas zo: mensen lezen heel slecht op internet. Als ze 25% van een tekst 
lezen is dat veel en bij mobiel gebruik ligt dat percentage nog lager. Houd daar 
rekening mee en wijs bezoeker de weg. Kies voor een aansprekende titel en vermeld 
duidelijke tussenkoppen en call-to-actions, dat zijn namelijk de verkeerslichten van je 
pagina. Hetzelfde geldt voor linkjes: spoor mensen aan bepaalde acties uit te voeren. 
Je maakt het bezoekers zo makkelijker om te doen wat jij wilt.
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Tot slot: verdienen, die knaken!

Verlies je niet in alle goedbedoelde SEO-tips – ja, ook deze – om maar zoveel 
mogelijk bezoekers op je site te krijgen, maar bedenk altijd waar je het voor doet. 
Wat is het doel van je site en van je bedrijf? Wil je dat mensen uiteindelijk een 
verzekering afsluiten, producten kopen of een whitepaper downloaden? Realiseer je 
per pagina waar je het voor doet en maak het bezoekers zo makkelijk mogelijk.

Smaakt dit naar meer? Wil je leren hoe je SEO inzet voor je eigen organisatie? Of 
beter worden in het  schrijven van Google-vriendelijke teksten en het meten van de 
resultaten? Bekijk dan onze traingen over SEO en Analytics op fw.nu/seotrainingen.

SEO met Google Analytics

Zoekmachinemarketing (SEO)

Schrijven voor SEO

Google Analytics (basis)

Google Analytics (gevorderd)

Leergang Google Analytics
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Frankwatching Trainingen: de beste opleider van Nederland

Trainingen van Frankwatching worden gemiddeld met een 8,0 beoordeeld. Dit 
jaar is Frankwatching Trainingen ook nog eens uitgeroepen als beste opleider van 
Nederland in de categorie marketing & communicatie. 

Wil je meer weten over een training, neem dan contact op met 
Maaike Vissink van Frankwatching Trainingen, telefoon +31 6 52 65 83 64.
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