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Mijn naam is Robert Jan Hendriks (noem me maar RJ) en tof dat je deze 29

stappen checklist hebt gedownload! De reden dat jij dit leest betekent al dat jij

iemand bent die actie onderneemt. Gefeliciteerd, je behoort nu al tot de

absolute toppers!

Ik kan je nu al vertellen dat SEO (zoekmachine optimalisatie), oftewel enorm

goed scoren in Google mijn leven COMPLEET veranderd heeft. En het kan ook

zeker jouw leven positief veranderen.

Laat ik mij even voorstellen:



Al 10 jaar zit ik in het vak van de internet marketing en toevallig (of niet) had

mijn eerste website ook direct de nummer #1 positie gekregen in Google op de

nummer 1 zoekterm. Het gevolg was dat de website plotseling honderden

bezoekers per dag extra kreeg en mijn advertentie inkomsten gingen relatief

door het dak.

Op dat moment heb ik het licht gezien en heb ik zelf de kracht van internet

marketing kunnen voelen. En deze wijze les heb sindsdien met succes toegepast.

Ook heb ik de afgelopen 10 jaar de kracht van Google met eigen ogen kunnen

aanschouwen in verschillende markten.

Van een talenschool waar ik stage liep die elke dag tientallen klanten extra kreeg

in een super competitieve markt tot een traditioneel bedrijf in gebruikte

Mercedes onderdelen dat op het instorten stond en binnen een paar maanden

weer winstgevend was.

Het zijn niet alleen maar bedrijven waar ik als consult ben ingehuurd waar ik de

kracht van SEO heb kunnen zien. Ik ben ook (mede)eigenaar van inmiddels de

grootste gezondheidsblog van Nederland genaamd OptimaleGezondheid.com

dat we in 2011 zijn begonnen en dat nu meer dan anderhalf miljoen gratis

bezoekers per maand heeft.

Dit heb ik opgezet zonder een groot startkapitaal of een heel team aan

artikelschrijvers.

De kracht van SEO blijft mij nog steeds verbazen en in Nederland liggen we echt

nog steeds te slapen! De meeste bedrijven passen deze megakans compleet niet

toe en deze bedrijven richten zich alleen maar op advertentieplatformen om

online klanten binnen te halen.

Maar hoe kan dat dan? Als het zo’n grote kans is, waarom past bijna niemand dit

toe? Ik ben van mening dat SEO leren enerzijds niet makkelijk is, maar anderzijds

worden we overspoeld met technieken en strategieën die niet werken of niet

gebaseerd zijn op de praktijk.

Er zijn honderden internet marketing bureau’s met allemaal de boodschap dat ze

binnen een paar weken dikke resultaten voor je gaan leveren in de

zoekmachines. Echter, deze internet marketing bureau’s hebben zelf amper

bezoekers en weten daarom compleet niet waar ze het over hebben.



SEO kan echt super simpel zijn en iedereen kan het toepassen en iedereen kan

ook super goed scoren in de zoekmachines met als gevolg: meer bezoekers,

meer betalende klanten en meer bekendheid.

Focus je daarom alleen op wat werkt en vermijd zeker de middelmaat.

Als jij dit nu leest en je bent een absolute SEO beginner, of je bent al een

veteraan en wilt graag meer bezoekers op je website + betalende klanten

waardoor je omzet door het dak gaat.

Don’t worry, ik ga je stap voor stap helpen. Allereerst via deze checklist dat ik

zelf toepas om nieuwe markten te domineren, maar ook via mijn wekelijkse tip-

email, video’s en binnenkort ook een webinar.

Enjoy!



Deze SEO checklist heb ik een tijdje geleden gecreëerd om mijn team de juiste

handvatten te geven om goed te scoren in Google. Hierin staan de belangrijkste

stappen die je zou moeten weten wanneer je een nieuwe website begint, of als

je je bestaande website flink wilt verbeteren voor hogere posities in Google.

Hierin behandelen we in het kort alles over technische SEO, zoektermonderzoek,

On-page SEO, link building en een paar handige tools om van jouw website een

monster te maken in de zoekmachines.

Als extra bonus krijg je ook een lijst van me met mijn favoriete tools die ik zelf

dagelijks toepas om het laaghangend fruit te vinden.

De waarde van deze checklist is echt onbetaalbaar als je het gaat toepassen.

Laten we direct beginnen!

Technische SEO

Dit is het stukje techniek dat even op orde moet zijn. Indien ik een nieuweDit is het stukje techniek dat even op orde moet zijn. Indien ik een nieuwe

website start of voor mijn persoonlijke coachingscliënten de website technischwebsite start of voor mijn persoonlijke coachingscliënten de website technisch

laat analyseren, beginnen we altijd hier. Nu is dit geen rocket science,laat analyseren, beginnen we altijd hier. Nu is dit geen rocket science,

desalniettemin passen de meeste websites dit niet toe.desalniettemin passen de meeste websites dit niet toe.

1.1. Installeer altijd Google Analytics (gratis). Dit is mega essentieel om te zien hoe

goed je website het op dit moment doet. Maar ook om het laaghangend fruit te

zien om met een paar kleine tweaks veel beter te scoren in Google. Je kunt

bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers je hebt, de conversies en zelfs de omzet

kun je hieraan koppelen.

2.2. Maak altijd gebruik van WordPress. Gebruik je wat anders? Zet je website over

naar WordPress! Het maakt je leven gewoon veel fijner en gemakkelijker, veel

van de technieken en strategieën zijn heel eenvoudig toe te passen met

WordPress, een kind kan de was doen.

Technische SEO



3.3. Zorg dat je Google Webmaster Tools gebruikt (Google Search Console), deze

gratis tool sluit perfect aan op Google Analytics en hiermee krijg je feedback van

Google over wat je zou moeten verbeteren, alsof Google zegt, doe dit beter en je

krijgt meer bezoekers.

4. 4. Installeer Yoast SEO Plugin (gratis versie is goed genoeg). Deze maakt je

website zo’n stuk beter technisch seo wise.

5.5. Snelle laadtijden, niemand zit op een trage website te wachten. Analyseer je

website met GTMetrix (gratis) om te zien hoe snel je website is. Tevens krijg je

een rapport die je aan je programmeur zou kunnen geven voor snellere

laadtijden.

6.6. In het verlengde van snelle laadtijden, installeer een caching plugin (w3 total

cache) om je website aanzienlijk sneller te maken. Tevens is het handig om

Cloudflare te gebruiken voor extra beveiliging en snellere laadtijden (ook

gratis).

7.7. Zorg dat je website mobiel vriendelijk is! Met de Google Mobile Friendly Test

krijg je van Google feedback hoe goed je website mobiel is. De meeste van mijn

websites krijgen tot wel 70% mobiel traffic, wel handig om dit op orde te

hebben!

8.8. Backups! Het verbaast mij hoeveel websites dit niet op orde hebben of

afhankelijk zijn van de hostingprovider. Ik gebruik zelf ALTIJD blogvault omdat

de backups online en in dropbox worden opgeslagen en je kunt binnen een paar

minuten je gehele website over zetten naar een andere server als dat nodig zou

zijn.



9. 9. Kruip in de huid van je favoriete klant: Dit noemt men ook wel de customer

avatar. Iets wat ik jaren geleden heb geleerd van een bekende internet

marketing guru in Amerika. Wanneer iemand op jouw website komt zijn ze aan

het zoek naar waardevolle informatie om een probleem op te lossen. Helemaal

met Google weet je al wat de ‘’problemen’’ zijn omdat ze dat hebben ingetypt in

de zoekbalk. Het enige wat je hoeft te doen is te bewijzen dat jij een unieke

oplossing hebt.

10. 10. Keyword Onderzoek is de sleutel tot succes om hoog te scoren in Google.

Vaak wordt de focus volledig gelegd op korte termen zoals ‘’internet marketing’’,

‘’afvallen’’, ‘’beleggen’’, dit zijn allemaal prestige termen en genereren zeker wel

wat traffic. Maar het gros van alle traffic zul je vinden in de ‘’long term

zoektermen’’. Denk aan ‘’hoe kan ik 5 kilo afvallen’’, ‘’hoe krijg ik meer klanten

online’’ etc.

Voor inspiratie kun je tools gebruiken zoals’’ Google Suggesties’’,
keywordtool.io, Ubersuggest, Adwords Keyword Planner etc.

11.11. Maak je lijst nog specifieker door ook de zoekvolumes in acht te nemen van

je lijst, eveneens de hoeveelheid kosten per klik (CPC) om de concurrentie te

bepalen. Dit kun je doen via de Adwords Keyword Planner (gratis) of

keywordtool.io (niet gratis).

12.12. Focus op het laaghangend fruit: Nu dat je een lijst hebt met mogelijke

zoektermen ga je kijken hoe de concurrent het doet. Check simpelweg de eerste

pagina van Google met je termen en stel jezelf de vraag: Is het mogelijk om van

deze sites te winnen? Zijn er teveel autoriteit websites op pagina 1 van Google?

Verwijder zoektermen met teveel concurrentie en focus alleen op de

zoektermen dat je het beste kunt zien als het laaghangend fruit.

Keyword Onderzoek (target
de juiste markt)

http://keywordtool.io
http://keywordtool.io


1313. Kies maar voor 1 zoekterm per artikel / pagina. Focus in het begin vooral op

zoektermen waar niet teveel zoekvolume is (veel concurrentie). Die ga je later

pakken door je gehele categorie vol te zetten met waardevolle artikelen.

14.14. Schrijf goede titels en maak optimaal gebruik van de kracht van copywriting.

Ik maak zelf graag gebruik van titels in de vorm van: ‘’Top XX, de beste XXX’’. Wat

je wilt is dat je titel opvalt t.o.v. de concurrentie. De bedoeling is om je titels niet

te lang te maken en zorg daarom er ook voor dat je Yoast SEO hebt geïnstalleerd

voor feedback.

15.15. Korte en krachtige URL’s voor maximaal resultaat. Het beste is om je

zoekterm ook op te nemen in de URL en aan het begin indien mogelijk. Denk aan:

www.jouwdomein.com/zoekterm/ en nooit: www.jouwdomein.com/p43443234

16.16. Boost je CTR (click through rates) met goede copy in je meta description. Dit

is als het ware je advertentie en dat wordt gelezen door wellicht duizenden

mensen. Hou het kort en krachtig en maximaal 160 tekens.

17.17. Pimp je content met vette afbeeldingen door ze te ‘’canva-en’’ (canva.com).

Dit betekent dat je een zoekterm gebruikt voor de bestandsnaam en een

zoekterm rijke alt-tag wanneer je afbeeldingen in je content verwerkt. .

Optimize for the Google Image Search Results. Create with Canva.

18.18. Zorg dat je in de eerste paragrafen zeker gebruik maakt van je zoekterm. Dit

betekent overigens niet dat je schrijft voor de zoekmachines, je optimaliseert

alleen maar.

19.19. Geef je artikel een boost om je content in te delen met relevante Headings

(H2, H3, H4) - ook ideaal om andere zoektermen mee te nemen.

20.20. Maak ook gebruik van externe links in je content. Ik gebruik zelf tenminste 3

externe links naar autoriteitswebsites zoals Wikipedia etc.

On-Page SEO Checklist

http://www.jouwdomein.com/zoekterm/
http://www.jouwdomein.com/p43443234
http://www.jouwdomein.com/p43443234
http://canva.com


21.21. Maak zeker ook gebruik van interne links, ik link naar andere relevante

artikelen op mijn website. Dit kan oplopen tot wel 10+ bij een monster artikel.

22.22. Ga voor dikke content (monster artikel). Het minimum dat ikzelf

tegenwoordig het liefste aanhoudt is 2500 woorden, maar met 1500 kom je ook

al een heel eind.

23.23. Deel altijd je content op social media en zorg dat je website de bekende like,

social sharing knoppen heeft.



Nu ben ik absoluut geen voorstander van allerlei link building strategieënNu ben ik absoluut geen voorstander van allerlei link building strategieën

omdat het A. niet natuurlijk is en B. teveel tijd kost en C. zelfs averechts kanomdat het A. niet natuurlijk is en B. teveel tijd kost en C. zelfs averechts kan

werken. De beste link building strategie is om waardevolle content te hebbenwerken. De beste link building strategie is om waardevolle content te hebben

die men graag deelt.die men graag deelt.

24. 24. Krijg links naar je site door waardevolle content online te zetten in jouw

vakgebied. Het heeft geen zin als een Chinese Spam site naar je linkt.

25.25. Verdien social links door proactief je content te delen op social media.

26.26. Gebruik Buzzsumo.com om te zien welke content het op social media goed

doet en modelleer dat.

27.27. Maak gebruik van infographics voor extra shares, infographic makers kun je

op upwork goedkoop vinden of maak gebruik van tools zoals canva.com,

infogram en piktochart.

28.28. Wees mateloos consistent! Wil je echt hoog scoren in Google en deze

posities ook vasthouden, zorg dat jij consistenter bent dan de concurrent!

Bonus TipBonus Tip

Een geweldige manier om aan veel bezoekers te komen en direct inschrijvingen

voor je mailinglijst is door een epic stuk content te schrijven of te laten

schrijven. Dat vervolgens te pimpen met canva.com voor afbeeldingen en

infographics. Een call to action verwerken in dat artikel (ebook, download of iets

anders) en als een malle te boosten op Facebook!

Zo krijgt je artikel VEEL likes (goed om hoger te scoren in Google) en

inschrijvingen op je mailinglijst voor omzet.

Ik hoop dat je wat hebt aan deze checklist en zet 'm op!

Linkbuilding

http://canva.com
http://canva.com


Meer
bezoekers en

betalende
klanten?

Voor een klein groepje ondernemers
(maximaal 10 toppers per kwartaal)

ga ik er persoonlijk voor zorgen dat je
hoger in Google komt, meer

betalende klanten krijgt en je
website inrichten als een 24/7

verkoopmachines met strategieën
die ik zelf dagelijks toepas.

Samenwerken?Samenwerken?

Stuur mij even een email met daarin
wat info over je business en waarom

jij voor dit persoonlijk traject in
aanmerking wilt komen.

robertjan@robertjanhendriks.nlrobertjan@robertjanhendriks.nl

Succes!

made with
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