Handleiding

SEO-copywriting

Inleiding
Volg de richtlijnen uit deze SEO-handleiding en jouw content is perfect voorbereid om
hoog te scoren in de zoekmachines. Je kunt deze handleiding ook gebruiken om een
briefing voor je copywriter op te stellen.
Waar we hieronder spreken van ‘pagina’, kun je ook ‘artikel’ lezen. Omdat de meeste
mensen met WordPress werken, heb ik deze handleiding zoveel mogelijk op dit platform
ingericht.
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1. Doel van de pagina
Wat is het voordeel van je doelgroep voor deze pagina? Hiervan doordrongen zijn is
belangrijke voor zowel de schrijver van het artikelen als de mensen die de pagina moeten
beoordelen. Begin nooit met schrijven zonder dat je het doel van de pagina en de
doelgroep helder hebt.

2. Top 5 zoektermen voor de pagina
Wat zijn de 5 zoekwoorden of zoekwoordcombinaties die een gebruiker invoert wanneer
hij of zij op zoek is naar de informatie op deze pagina? Controleer de gekozen
zoekwoorden in een zoekwoordentool als Ahrefs of KWFinder op zoekvolume en
haalbaarheid. Onderzoek ook synoniemen, zodat je zeker weet dat je de taal van je
doelgroep gebruikt.

3. Analyseer de concurrentie
Googel je belangrijkste zoektermen en bekijk alles wat je op de eerste pagina (en
misschien op de 2de) tegenkomt. Jouw doel is om een betere pagina te maken dan de
pagina’s die nu in Google of andere zoekmachines vindbaar zijn. In veel gevallen betekent
dit dat je jouw pagina uitgebreider moet maken, of meer voorbeelden of actualiteit moet
toevoegen.

4. Bepaal je focuszoekterm
Wat is de focuszoekterm voor je pagina? Kies de term die je als primaire zoekwoord of
zoekwoordcombinatie wilt gaan gebruiken. Hiervoor kies je een zoekterm waar voldoende
zoekvolume op zit, maar die ook haalbaar is. Dit is dus lang niet altijd de term waar het
meest op wordt gezocht. Controleer de term op haalbaarheid in tools als Ahrefs of
KWFinder.
Gebruik je focuszoekterm op de volgende plekken:
• In je H1-kop, H2-kop of in andere (sub)koppen, maar overdrijf niet.
• Gebruik het in de permalink.
• Gebruik het in de eerste alinea.
• Gebruik het in de paginatitel.

• Gebruik het in een ALT-tekst
Kies voor elke pagina op je website een andere focuszoekterm.

5. Navigatielabel
Wat is de titel van de pagina in de navigatie van de website? Het navigatielabel is hoe de
pagina in je menustructuur wordt genoemd. Let erop dat deze pagina af kan wijken van de
(SEO-)titel. Bijvoorbeeld omdat deze in het menu korter of duidelijker moet zijn.

6. Paginatitel
De titel van de pagina is een van de belangrijkste SEO-elementen. Zorg ervoor dat een
paginatitel niet dubbelzinnig is, maar de inhoud van de pagina exact beschrijft. Denk erom
dat de titel van je pagina vaak zonder context wordt getoond: in RSS-feeds, in
zoekresultaten en in links vanaf andere websites. Een beschrijvende titel betekent meer
kliks.
Stel de paginatitel bij voorkeur samen volgens deze eenvoudige formule:
Primaire zoekwoord - Secundaire zoekwoord | Merknaam
Als je je paginatitel onder de 55 tekens (inclusief spaties) blijft, zal hij in de meeste
gevallen volledig worden getoond. De paginatitel kun je voor SEO-doeleinden
gemakkelijk aanpassen met de Yoast SEO-plugin.

7. Kopregel (H1)
De H1-heading is de belangrijkste kopregel. Deze staat meestal het grootste bovenaan de
pagina. Soms is de H1 gelijk aan de paginatitel, maar dit hoeft niet. Sterker nog, het is
beter om je H1 meer te richten op de bezoeker. De H1 is voor mensen die al op je website
zijn, de paginatitel is voor mensen die nog niet op je website zijn.
Uiteraard vermeld je ook je belangrijkste zoekwoord in de H1.

8. Permalink of slug
De slug of permalink is het gedeelte van de url dat de pagina op de website identificeert.
Het gedeelte dat achter de domeinnaam komt. Je kunt de permalink aanpassen voor een
betere SEO. Idealiter bevat dit gedeelte van de url jouw focuszoekterm, terwijl het zo kort
mogelijk is. Onnodige woorden als voorzetsels en lidwoorden haal je uit deze link.

9. Meta-description
De meta-description of de omschrijving van je pagina moet je per pagina formuleren.
Deze omschrijving wordt onder de paginatitel in de zoekresultaten getoond en kan de
klikratio naar je website flink verhogen, doordat het als een soort aanbeveling voor je
zoekresultaat werkt. Verwerk het focuszoekwoord en de belangrijkste informatie het eerste
in de beschrijving. Als je de meta-description niet invult, doet Google dat voor je.
• Houd de lengte tussen de 135 en 160 karakters.
• Gebruik de actieve vorm.
• Neem een call-to-action op.
• Vermeld duidelijk wat je bezoekers krijgen.
• Verwerk je focuszoekterm voor een betere klikratio.

• Zorg voor een unieke tekst per pagina.
De meta-description kun je gemakkelijk per pagina aanpassen als je de Yoast SEO-plugin
voor WordPress gebruikt.

10. Uitgelichte afbeelding
Voeg altijd minimaal één afbeelding toe aan je pagina. In WordPress heet dit de
uitgelichte afbeelding. Veel WordPress-thema’s tonen deze afbeelding groot dan aan de
bovenkant van de pagina.
Zorg ervoor dat de bestandsnaam van je afbeelding je primaire zoekwoord bevat. Geef
een ALT-tekst op, een omschrijving van de afbeelding en eventueel een onderschrift
(sommige WordPress-thema’s laten ook een onderschrift van uitgelichte afbeeldingen
zien).
Bewerk de afbeeldingen met een fotoprogramma voor de juiste grootte. Afbeeldingen die
te groot zijn, vertragen je websites. Een breedte van 800 of 1024 pixels volstaat meestal
wel. Comprimeer daarnaast je afbeelden met een plugin als Smushit of haal ze door een
tool als ImageOptim.

11. Overige afbeeldingen
Het is slim om meer dan één afbeelding aan je pagina toe te voegen. Meerdere
afbeeldingen maken je pagina aantrekkelijker en langer. Bovendien geven afbeeldingen
je de mogelijkheid om je pagina verder te optimaliseren.
Besteed bijzondere aandacht aan de bijschriften:
• Koppel de tekst van je bijschrift aan de belofte die je je klanten doen.
• Neem de kans om de afbeelding uitgebreider te beschrijven dan je in je alt-tekst doet.
• Herhaal jouw onweerstaanbare aanbod en voeg een call-to-action in.
• Stel vragen om je de betrokkenheid bij bezoekers te verhogen.

12. Eerste alinea
De eerste alinea van je pagina is de belangrijkste. Op basis van die eerste regels beslissen
bezoekers of ze op de pagina blijven of niet. Ook zijn die eerste regels de eerste content
die zoekmachines lezen. Zorg voor een geweldige leeservaring en die een belofte die je in
de rest van de content waarmaakt.
Verwerk je primaire zoekwoord in de eerste alinea van je pagina.

13. Overige tekst
Zorg ervoor dat je tekst makkelijk te scannen is.
• Houd de verschillende alinea’s van de pagina kort en bondig.
• Zet subkoppen boven verschillende alinea’s.
• Verwerk je focuszoekterm indien mogelijk in één of meer subkoppen.
• Gebruik spreektaal.
• Gebruik geen jargon, tenzij je zeker weet dat de doelgroep het begrijpt.
• Formuleer in de bedrijvende vorm in plaats van in de lijdende vorm.
• Gebruik overgangswoorden om je tekst structuur meer te geven.

• Wissel korte zinnen af met langere zinnen.
• Beperk het gebruik van zinnen van meer dan 20 woorden zoveel mogelijk.
• Voeg streamers, diagrammen of grafieken die.
• Wees niet bang voor af en toe een extra witregel.
• Gebruik lijstjes met opsommingen in plaats van opsommingen in zinnen.

14. Interne links
Versterk de linkstructuur van je website door iop elke pagina minimaal één keer te
verwijzen naar een andere, gerelateerde, pagina. Je blogartikelen kun je op deze manier
flink versterken. Ook help je bezoekers met links naar andere pagina’s, omdat je na
verloop van tijd waarschijnlijk vaker over het onderwerp hebt geschreven.

15. Externe links
Het internet is nog altijd gebaseerd op onderling gekoppelde websites. Een link van jouw
website naar een andere kwalitatieve website is daarom belangrijk voor Google en andere
zoekmachines. Je geeft jouw pagina er meer waarde mee. Vooral voor blogartikelen is
deze tip handig.
Schroom daarom niet per pagina minstens één keer naar een externe site te linken. Leg
alleen koppelingen naar websites die veel kwaliteit bieden. Pas er uiteraard wel mee op
dat je niet op je salespagina naar je concurrent linkt.

16. Call-to-action
Een bezoeker komt op jouw pagina om er iets te doen. Wees duidelijk wat je van hem
verwacht nadat hij de pagina heeft gelezen. Contact opnemen? Iets downloaden? Iets
kopen? Zorg ervoor dat je hem stuurt naar de volgende logische stap in de ‘klantreis’.
Voeg aan elke pagina een call-to-action voor. Dit kan in de vorm van een link naar een
andere pagina, een knop om iets te doen, maar ook in de vorm van bijvoorbeeld een
telefoonnummer.

17. Promoot je pagina
Aan de promotie van de pagina moet je eigenlijk nog meer tijd besteden dan aan het
maken ervan. Je kunt niet volstaan met publiceren en dan afwachten of je bezoekers (en
klanten) krijgt. Promoot je pagina op je sociale netwerken: LinkedIn, Twitter, Facebook,
Pinterest. Neem ‘m op in de nieuwsbrief. Stuur ‘m naar diverse belanghebbenden, zoals
de bedrijven die je in jouw pagina hebt genoemd. Of vraag anderen of ze er een link naar
aan willen maken.
Andere opties om jouw content te promoten:
• Laat je website opnemen op bedrijvenpagina’s.
• Ga gastbloggen voor een website met veel autoriteit.
• Vraag bloggers of ze jouw content willen delen.

• Maak een infographic bij je pagina en stel die beschikbaar voor anderen.
• Reageer op gerelateerde artikelen van andere websites.
Om je pagina direct vindbaar te krijgen in Google, heb je Search Console (de voormalige
Webmasterhulpprogramma’s van Google) nodig. In Search Console kun je de url van je
pagina direct laten indexeren, waarna de pagina meteen vindbaar is in Google.

18. Analyseer en stuur bij
Houd je pagina de komende tijd in de gaten met tools als Ahrefs of SERPWatcher van
Mangools. Kijk hoe je presteert ten opzichte van de concurrentie. Gaat het goed of moet
er nog een tandje bij? Pas je pagina aan met nieuwe inzichten en voorbeelden, zodat hij
nog beter wordt.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over SEO-copywriting? Lees dan de artikelen op doyoucopy.nl/blog
of neem contact op met Edward Hendriks van Doyoucopy.
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