
Of je nu producten verkoopt of diensten aanbiedt, als bedrijf wil je met je website het liefst

op de eerste pagina bovenaan bij de zoekresultaten staan. Niet alleen wil je bovenaan

staan, de meeste bezoekers kijken niet verder dan de eerste pagina. Door de SEO (search

engine optimalisation) in te stellen op je website kom je een stuk dichter bij je doel,

namelijk bij de eerste zoekresultaten van Google.

Doordat je hoger in de zoekresultaten komt zullen er meer bezoekers op je website komen

en zal de ranking van je site door Google ook beter worden. Immers als er veel website

bezoekers op je site komen zal de informatie op de site ook relevant zijn. 

Maar hoe kom je nu hoger in de zoekresultaten zodat je beter vindbaar bent op internet?

En heb ik content op de website staan die relevant is voor een zoeker? Daar helpt deze

SEO cheat sheet je bij. Als je aan de slag gaat met SEO is het belangrijk eerst te bepalen

welke zoekwoorden je op gevonden wilt worden. Met andere woorden waar zoeken je

klanten op? Je zult dus eerst een zoekwoordenanalyse moeten doen.

SEO CHEAT SHEET
Beter vindbaar met website
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Zoekwoord in URL, titel, beschrijving, hoofdtekst.
Controleer de leesbaarheid.

Controleer zowel interne als externe links. Scan de site
voor verbroken links.

Stel het SSL-certificaat om de site te laden met https://

Korte URL's met de belangrijkste trefwoorden.

Zorg ervoor dat er geen dubbele inhoud of configuratie is
canonieke metatags.

Genereer een sitemap-pagina met alle links en dien een
XML- sitemap naar webmasterhulpprogramma's.

Controleer de laadsnelheid en waar mogelijk verbeteren.

Comprimeer afbeeldingen en andere mediabestanden
die de pagina vertragen.

Minimaliseren uw HTML, CSS, Javascript en andere codes
waar mogelijk.

Crawl je site en zoek naar ongeldige code en
bruikbaarheidsproblemen.

Voeg sociale deelknoppen toe, zoals Facebook, LinkedIn,
enz.

Maak opmerkingen, beoordelingen en andere
gebruikersinteracties mogelijk.

Bouw een responsief ontwerp en crawl met de
mobielvriendelijke tester van Google Het wordt
aanbevolen om AMP- pagina 's te hebben.

SEO op de pagina
 

Controleer links

 
SSL (https://)
 
Gebruiksvriendelijke URL's
 
Canonieke URL
 

Site map

 
Versnellen
 
Optimaliseer media
 

Comprimeer code
 

Valideer
 

Deelbaarheid

Sociaal

 
Mobiel vriendelijk
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Checklist ✅



Zoekwoordenonderzoek ✅

Google ads

Google trends

Google

Yoast suggest

Semrush

Ubersuggest

Answer the public

https://ads.google.com/intl/nl_nl/home/tools/keywor
d-planner/
https://trends.google.nl/trends/?geo=NL

https://google.nl/

https://yoast.com/suggest/

https://www.semrush.com/

https://app.neilpatel.com/

https://answerthepublic.com/

Page speed ✅
GTmetrix

Google Speed  Insight

Pingdom

Webpagina test

Snelheid website testen

Afbeeldingen comprimeren

Lighthouse

https://gtmetrix.com/  

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insig
hts/ 

https://tools.pingdom.com/ 

https://www.webpagetest.org/

https://www.uptrends.com/tools/website-speed-test

https://www.iloveimg.com/compress-image 

http://developers.google.com/web/tools/lighthouse 

Flavicon ✅

Favicomatisch

Favicon-generator

RealFaviconGenerator

Favicon.io

Favicon Geanimeerd en meer

https://favicomatic.com/

https://www.favicon-generator.org/

https://realfavicongenerator.net/

https://favicon.io/favicon-generator/

http://lab.ejci.net/favico.js/
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Alt

Zoekmachine vriendelijke bestandsnaam
  
Titel

Afbeeldingen comprimeren (Smush.it enz.)
  
Converteer afbeeldingen naar WebP
  
Opslaan op subdomeinen zonder cookies

Beeldoptimalisatie ✅

WordPress plugin SEO ✅

Rank Math
  
SEO door Yoast

Alles in een SEO
  
W3 total  cache

Verplicht
  
Aanbevolen
 
Aanbevolen

Aanbevolen
  
Optioneel (alleen Google Chrome
en Opera)
Aanbevolen

VOORBEELD VAN ORGANISCHE GEGEVENS VOOR ZOEKEN

SEO-titeltag

Tussen 55-60 tekens (inclusief spaties)

Leid met de sterkste zoekterm / naam / gebeurtenis

Geef prioriteit aan termen op volgorde van zoekvolume en trends in aflopende volgorde

Leg de kern van het artikel vast zonder de kop te herhalen
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META OMSCHRIJVING

Minder dan 155 tekens
Leg de kern van het artikel vast zonder de kop te herhalen
Kan termen bevatten waarvan de prioriteit is verwijderd uit de title-tag vanwege een
lager zoekvolume
Gebruik beschrijvende taal om gebruikers te verleiden door te klikken naar het artikel

URL-SLUG

Zorg dat de URL de eerste keer goed is - onnodige omleidingen zijn slecht voor SEO
Houd de URL-slug kort - tussen 5-10 woorden
Gebruik termen met een hoog volume binnen URL
Gebruik geen vulwoorden (en, maar, of, enz.)
Scheid woorden met streepjes, geen onderstrepingstekens

WWW.JEWEBSITELEASEN.NL

INFO@JEWEBSITELEASEN.NL

LINKEDIN ANGELIQUE

ARTIKELKOP (H1)

Google Nieuws haalt artikelkoppen binnen in plaats van SEO-titeltags
Moet de inhoud beschrijven en gebruikers verleiden om via Google Nieuws te klikken
Moet worden gecodeerd als een H1-tag binnen het CMS

LINKS OP DE PAGINA

Links naar andere artikelen moeten een beschrijvende linktekst hebben
De linktekst moet 8 woorden of korter zijn
De linktekst moet aansluiten bij de structuur en toon van de rest van het artikel
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