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10 SEO tips voor een betere vindbaarheid

Goed gevonden worden in zoekmachines als Google en Bing gebeurt niet vanzelf. Hiervoor 
moet je aan de slag met SEO: Search Engine Optimization. 

Om het makkelijker te houden spreken we ook wel van Zoekmachine Optimalisatie. Het 
komt er in het kort op neer dat je jouw website optimaliseert, zodat deze goed vindbaar 
wordt in de zoekmachine. 

We geven je 10 SEO tips om de vindbaarheid van jouw website te verbeteren!

#1: Start met een zoekwoordonderzoek

#2: Maak gebruik van koppen in de titels

#3: Vul een geschikte meta titel en omschrijving in

#4: Zorg voor een mobielvriendelijke website

#5: Optimaliseer je website snelheid

#6: Gebruik alt-tags voor afbeeldingen

#7: Voeg regelmatig nieuwe content toe 

#8: Zorg voor schone URL’s

#9: Pas een interne linkstructuur toe

#10: Optimaliseer bovenal voor bezoekers



#1: Start met een zoekwoordonderzoek

Een zoekwoordonderzoek is de basis van elke SEO strategie. Want op welke woorden 
zoekt je potentiële klant en op welke woorden wil jij gevonden worden? Aan de hand van 
het zoekwoordonderzoek bepaal je welke zoekwoorden wel en niet interessant zijn voor je 
website of webshop. Heb je de juiste zoekwoorden in kaart gebracht per pagina? Dan kun 
je op basis daarvan de content van de pagina gaan bepalen. 

Een gratis tool voor het achterhalen van het zoekvolume is de Zoekwoordplanner van 
Google Ads. Naast zoekvolume voor opgegeven zoekwoorden geeft deze ook suggesties 
voor gerelateerde woorden. Zo kom je vaak tot verrassende nieuwe inzichten. 



#2: Maak gebruik van koppen in de titels

Voor SEO dienen titels te worden opgemaakt met een H1- tot 
H6 kop. Het nummer geeft de hiërarchie aan. Een H1 kop 
wordt als belangrijker gezien dan een H2 kop, een H2 kop 
belangrijker dan een H3 kop etc. 

Naast dat tussenkopjes in een tekst zorgen voor een betere 
scan- en leesbaarheid kijkt Google ook naar deze kopjes. 
Woorden die in een H1 kop zijn verwerkt ziet Google als 
belangrijker dan woorden in een H2 kop of in de body tekst. 

Verwerk daarom je belangrijkste zoekwoord(en) in de H1 kop. 
Voorzie de H2 kop en lager van relevante secundaire 
zoekwoorden voortkomend uit je zoekwoordonderzoek.

Let op: een H1 kop gebruik je maar één keer per pagina, een 
H2 kop of lager mag meerdere keren voorkomen.



#3: Vul een geschikte meta titel en omschrijving in

De meta titel en omschrijving worden getoond in de Google zoekresultaten. Wanneer je 
deze niet invult bepaalt Google zelf welke tekst er op de overzichtspagina komt te staan. Het 
kan dan voorkomen dat de tekst afgebroken wordt of dat er een stuk tekst getoond wordt 
die niet voldoende aanspreekt. Hou meer controle over wat er getoond wordt door zelf de 
meta titel en omschrijving in te vullen. Google behoudt echter wel het recht om deze te 
overschrijven. 

Een meta titel mag maximaal 65 karakters, inclusief spaties, bevatten. De omschrijving mag 
155 karakters bevatten. Verwerk je belangrijkste zoekwoorden in de meta titel en 
omschrijving. Zorg er ook voor dat de omschrijving genoeg aanzet om door te klikken. Een 
titel en omschrijving die enkel is volgestopt met de relevante zoekwoorden uit jouw 
zoekwoordonderzoek zet niet aan tot klikken.



#4: Zorg voor een mobielvriendelijke website

Sinds begin 2018 hanteert Google de zogenoemde 
Mobile First Index. Vóór deze update stelde Google de 
organische zoekresultaten samen op basis van de 
desktop variant van de website. Sinds de Mobile First 
Index update acht Google de mobiele variant van de 
website belangrijker en op basis daarvan wordt de 
positie in de organische zoekresultaten bepaalt. 

Google kijkt nu niet alleen meer naar de inhoud van de 
website en het aantal links, maar ook naar hoe 
gebruiksvriendelijk de mobiele website is. 

● Is er voldoende witruimte? 
● Zijn de buttons groot genoeg om op te klikken? 
● Valt de tekst niet buiten het scherm? 

Allemaal aspecten die meespelen voor je organische 
vindbaarheid in Google. Zorg dus voor een goede en 
gebruiksvriendelijke mobiele website.



#5: Optimaliseer je website snelheid

Meer dan de helft van de mobiele gebruikers verlaat de website wanneer deze niet binnen 3 
seconden is geladen. Dit geeft het belang van een snelle website aan. Daarnaast heeft de 
website snelheid invloed op je organische positie. Wanneer mensen je site aanklikken en 
vervolgens weer weggaan zonder een actie te verrichten, heet dit een bounce. Wanneer je 
website een hoog bouncepercentage heeft, is dit voor Google een signaal om jouw website 
lager te ranken.

Een gratis tool om je website snelheid te meten is PageSpeed Insights. Deze tool geeft ook 
meteen verbeterpunten aan om de snelheid van je website te optimaliseren op het gebied 
van:

● HTML-code
● Afbeeldingen
● Scripts

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/


#6: Gebruik alt-tags voor afbeeldingen

SEO gaat niet alleen over tekst, het gaat over alle content. Dus ook over afbeeldingen en 
video’s. Vergeet deze niet te optimaliseren. Google begrijpt niet wat er op een afbeelding 
staat, maar moet deze lezen via een zogenoemde Alt-tag. Dit kun je vergelijken met de 
naam van de afbeelding. Door deze zo goed mogelijk in te vullen kan Google als het ware 
lezen wat er op de afbeelding staat. Wees hierin zo specifiek mogelijk en verwerk relevante 
zoekwoorden:

X alt-tag: “trampoline”

✓ alt-tag: “rechthoekige ingraaf trampoline van 305 cm met veiligheidsnet”  

Let op: verwerk zoekwoorden alleen wanneer het relevant is. Google wordt steeds slimmer 
dus die ziet ook steeds eerder wanneer iets niet klopt. 



#7: Voeg regelmatig nieuwe content toe of update bestaande content

Zoekmachines houden van nieuwe content. Het geeft een signaal af dat een website 
actueel is. En actuele websites worden meer gewaardeerd dan websites die zelden of 
nooit gewijzigd worden.

Voeg daarom regelmatig nieuwe content toe of wijzig de bestaande content. Hoe vaak je 
dit moet doen? Continue.

Of het beter is om een geheel nieuwe pagina met content aan te maken, of een 
bestaande pagina te updaten kan je als volgt beoordelen:

● Nieuwe content toevoegen: als het om compleet 
verschillende onderwerpen gaat óf als content op 
gelijke onderwerpen betrekking heeft, maar 
verschillende delen van dat onderwerp raakt.

● Bestaande content updaten: als de onderwerpen 
van de nieuwe- en oude content ongeveer hetzelfde 
zijn.

Een bestaande pagina van een #3 naar #1 positie te 
krijgen is minstens net zo waardevol dan een nieuwe 
pagina naar een #3 positie krijgen.



#8: Zorg voor schone URL’s

Wat bedoelen we met schone URL’s? Een URL met overbodige tekens of tekst is niet mooi 
en heeft ook geen positieve invloed op je organische vindbaarheid. Zorg er dus voor dat je 
URL’s schoon zijn en precies vertellen waar de pagina’s over gaan. Verwerk je belangrijkste 
zoekwoorden erin, maar voorkom onnodig veel tekens. Zoekmachines houden namelijk van 
korte en beschrijvende URL’s. Daarnaast ziet dit er niet alleen op je website beter uit, maar 
ook in de zoekmachine zelf:

Heb je bijvoorbeeld een webshop zorg er bij de product URL’s dan voor dat er geen 
toevoeging zoals “/product/” of overbodige tekens worden toegepast. 

X URL: https://webshop.nl/product/witte-sneakers-voor-heren

X URL: https://webshop.nl/witte-sneakers-voor-heren-123990102-a29.html  

✓ URL: https://webshop.nl/witte-sneakers-voor-heren 

https://webshop.nl/product/witte-sneakers-voor-heren
https://webshop.nl/witte-sneakers-voor-heren-123990102-a29.html
https://webshop.nl/witte-sneakers-voor-heren


#9: Pas een interne linkstructuur toe

Met een interne linkstructuur wordt bedoeld om van de ene pagina op de website te linken 
naar een andere pagina op de website. Maar waarom zou je interne links toepassen als 
bezoekers via het menu ook naar deze pagina’s kunnen?

● Een interne link geeft linkwaarde door. Pagina’s worden daardoor als belangrijker 
gezien. Dit is weer bevorderlijk voor de positie van deze pagina in de zoekmachine.

● Voor gebruikers is het een toevoeging om via interne links direct naar andere delen van 
de website te sturen. Je leidt ze op deze manier naar de relevante delen van je 
website. Bezoekers blijven hierdoor langer op de website, wat weer bevorderlijk is voor 
SEO.

Pas dus een interne linkstructuur toe 
waarin je links opneemt naar 
andere belangrijke pagina’s. Heb je 
bijvoorbeeld een webshop in 
meubelen? Link van de banken 
categorie niet alleen naar de 
hoekbanken en 2-zits banken, maar 
ook naar bijv. de stoelen en tafels.



#10: Optimaliseer niet enkel voor de zoekmachine, maar bovenal voor bezoekers

De 9 voorgaande tips zijn er op gericht om jouw website beter vindbaar te maken in de 
zoekmachine. Maar vergeet niet dat je niet enkel voor zoekmachines optimaliseert, maar 
optimaliseer ook juist voor bezoekers.

Een perfect geoptimaliseerde website voor de zoekmachine is goed, maar als dit de 
bezoekers niet helpt zal je met jouw website niet de doelen bereiken die je wilt.

Als websitebezoekers continue voorbij content moet scrollen om bij de website inhoud te 
komen die ze willen zien, is dit niet bevorderlijk voor de bezoekers.

Als er interne links worden geplaatst tussen irrelevante categorieën (van galajurken naar 
tuingereedschap) is dit niet bevorderlijk voor de bezoekers.

Denk bij het uitvoeren van SEO optimalisatie continue:

“Helpt óf schaadt dit mijn bezoekers?”



Hulp nodig bij de zoekmachine optimalisatie?

Gebruik deze 10 tips om jouw zoekmachine optimalisatie te verbeteren!

Kom je er niet helemaal uit of heb je hulp nodig bij je zoekwoordonderzoek, snelheid 
optimalisatie, interne linkstructuur of een ander aspect van SEO?

Inventus staat graag voor je klaar!

Demmersweg 86

7556 BN Hengelo

T: 074-8200 900

E: info@inventus.online

https://inventus.online/contact/



