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Hoger in Google komen in half uur met 

deze tips 

Kan je in een half uur hoger in Google komen? Zeker. 

Het kan zelfs in een paar minuten. Of in een paar dagen. Een week. Maar…. het gaat niet om 

de tijd. Het gaat om het weten wat je kan verbeteren.  Als je weet wat je kan 

verbeteren, dan kan je gericht te werk gaan en zelf bepalen hoeveel minuten, uren of dagen je 

aan zoekmachine optimalisatie (SEO) besteed. 

Dus dat gaan we doen. We gaan bespreken wat jij kan verbeteren en dan mag jij bepalen hoe 

lang je bezig gaat met het verbeteren. Dat is meteen de eerste tip….geef alles wat je doet in 

SEO en SEA nooit op, want dan zak je als een baksteen in de ranking. 

Hoe kom ik hoger in Google? 

Om hoger in Google te komen moet je de vraag (het zoekwoord en de zoekintentie bij dit 

zoekwoord) en het aanbod (jouw webpagina) op elkaar laten aansluiten. 

De specifieke woorden die men gebruikt om informatie over een bepaald onderwerp te 

vinden, zijn zoekwoorden. En de zoekintentie is de vraag die achter de zoekwoorden 

verscholen gaat. Zoekwoorden (en zoekintenties) vormen de basis van SEO. 

Beginnen met optimaliseren 

Pak nu een webpagina die je hoger in Google wilt hebben erbij.  Scan de pagina even en stel 

jezelf de vragen: 

 Welk probleem lost deze pagina op?  

 Welke behoefte vervult de webpagina?  

 Of op welke vraag geeft deze pagina antwoord? 

Welke woorden zal een zoeker gebruiken als hij die vraag, behoefte of dat probleem heeft? 

Voor deze pagina zijn bijvoorbeeld de woorden/zoekwoorden: hoger in google, hoog in 

google, zoekmachine optimalisatie etc van toepassing. Jij (een zoeker) wil hoger in Google 

komen en je wilt weten wat je precies moet doen. Het liefst stap voor stap. 

1. Heb je een lijstje met woorden? 

Kies dan een zeer specifieke combinatie aan woorden die het best bij die vraag past. 

Niet één woord, maar een combinatie van beschrijvende woorden. 

Bijvoorbeeld; 

 ‘Moderne bruidsfotograaf Spijkenisse 



 

Copyright 2016 Webtool4all | Versie 2016.01                                                                                                  2 
 

 ‘Overgangscrisis oplossen – therapie voor vrouwen” 

We hebben een zoektermcombinatie waar we op willen ranken. Laten we even teruggaan naar 

het probleem die de pagina oplost. Met een WordPress website kan je twee titels maken. Een 

voor de zoekmachine (die in de zoekresultaten getoond wordt) en een die men ziet op de 

pagina zelf. 

2. Is de webpagina de beste webpagina over dit specifieke onderwerp in dit 

land? 

Is het uniek? Leest het lekker? Is het niet saai? Voegt het iets toe? Onderscheidt het zich van 

de concurrerende webpagina’s? 

Google even naar het zoekwoord en bekijk de pagina’s van de concurrenten. Is de webpagina 

van jouw groter, inhoudelijk sterker en mooier ontworpen? Wordt het probleem (en de 

oplossing) uitgebreid behandeld en beschreven? 

Komt de vraag (van de zoeker) en het aanbod (jouw webpagina) perfect overeen? 

Elke webpagina kan beter. Ga een half uurtje op onderzoek (verzamel extra feitjes, 

verhaaltjes, quotes en cijfers) en probeer de teksten uit te breiden en te verbeteren. Je kan deze 

pagina gewoon open laten staan – die gaat nergens naar toe. 

Tip: Hoe specifieker het onderwerp is (de zoekwoorden), hoe makkelijker het is om een van 

de beste webpagina’s in Nederland te maken over dit onderwerp. 

We hebben nu een webpagina die inhoudelijk sterker is. Laten we hem verder optimaliseren. 

Kan de zoeker direct zien dat jij hem verder kan helpen? 

Natuurlijk kan je hem verder helpen, maar kan hij dit ook zien? 

Een randvoorwaarde om hoog in Google te komen is dat de webpagina erg relevant moet zijn 

aan de zoekopdracht (de zoekwoorden die een zoeker gebruikt). De zoeker moet snel en 

duidelijk kunnen zien dat jij zijn probleem het best kan oplossen. Hoe schrijf je teksten die hoog 

in Google komen en hoe je de webpagina kan laat aansluiten op de zoekwoorden die je gekozen 

hebt is net zo relevant. 

3. Een goed artikel heeft een ijzersterke titel 

Maak een ijzersterke SEO titel, waar de zoektermcombinatie in voorkomt. 

 Fout: ‘Home – Speelgoed – Sjakie´ 

 Beter: “Educatieve puzzels voor in het vliegtuig” 

4. Een goed artikel heeft inleiding die de aandacht vastgrijpt. 

Lezers lezen over het algemeen ‘houterig’ een tekst. 
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Eén stukje tekst dat bijna altijd gelezen wordt, is de inleiding. Omdat het kort en krachtig het 

gehele artikel samenvat. Stel de lezer gerust en laat in de inleiding zien dat jij hem verder kan 

helpen. Hoe? Door zijn probleem kort te beschrijven. Nog beter is om te beginnen met een 

klein verhaaltje. Een verhaal waar de lezer zich mee kan identificeren. In de tweede alinea 

koppel je het verhaaltje met jouw artikel. Probeer dan ook het zoekwoord de noemen in de 

eerste of de tweede alinea. 

5. Een goed artikel heeft duidelijke koppen 

Koppen zijn de stopborden van een webtekst. 

Gebruik de aandacht die een kop eist om een scanner te converteren naar een lezer. Meer 

koppen betekent meer aandacht. En betere koppen betekent meer conversie. 

 Fout: “Voordelen” 

 Beter: “Meer tijd, minder stress met (product of zoekterm)”. 

6. Wees de Bol.com van jouw business 

Bol.com is succesvol omdat je daar alles kan halen. 

Een persoon hoeft niet meer naar -tig diverse winkels te gaan om de spullen te halen die hij 

nodig heeft. Door de webpagina completer te maken en/of door slim te linken 

naar aanvullende webpagina’s en gerelateerde onderwerpen kan jij zorgen dat jouw 

webpagina de Bol.com van jouw business wordt. 

Eén plek waar de zoeker alle antwoorden binnen jouw business kan vinden. 

7. Hoeveel witruimte gebruiken? 

1. Hoe minder witruimte je gebruikt, hoe sneller iemand de tekst kan lezen. 

2. Hoe meer witruimte je gebruikt, hoe beter de  tekst begrepen wordt. 

Welke vind jij belangrijker? Ik de tweede. Gebruik witruimte. O ja, korte zinnen zijn ook 

beter te begrijpen dan lange zinnen. 

8. Maak de webpagina heel aantrekkelijk 

Het is vele malen lastiger om een boodschap via een tekst over te brengen dan door een 

gesprek. 

Door slim gebruik te maken met teksteigenschappen kan je dat al een stukje beter doen. Door 

afbeeldingen en eventueel video’s te gebruiken kan je een idee, gedachte of emotie beter 

overbrengen. De webpagina wordt visueel aantrekkelijker en je kan met afbeeldingen jouw 

dienst of product houvast geven. 
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9. Beter, Sneller, Sterker 

Bij het Bol.com-gedeelte hadden we het er al over dat je een webpagina relevanter en sterker 

kan maken door slim te linken naar aanvullende en relevante webpagina’s. Linken naar 

artikelen op jouw website, maar ook naar artikelen op andere kwalitatieve websites. 

Maar, je maakt de webpagina ook (en vooral) sterker en relevanter door van gerelateerde 

artikelen naar jouw webpagina te linken. Hoe weet je nou welke andere artikelen relevant 

zijn aan jouw webpagina? Door het algoritme van Google te gebruiken. Ga naar Google en 

typ in de zoekbalk:  site:www.jouwwebsite.nl het zoekwoord.  Open vervolgens die pagina’s 

en link met een omschrijvende ankertekst naar jouw webpagina. Hoe meer relevante links, 

hoe krachtiger de pagina wordt. 

site:jouwsite.nl pruiken 

Zo dus. 

10. Een knallende afsluiter 

Hoe sluit jij het artikel af? Met het laatste argument? 

Dat dus niet doen. Sluit het artikel goed af. Vat de tekst samen (waar je het probleem (en het 

zoekwoord) weer noemt) en biedt een actie aan. Wat moet de lezer doen? Iets bestellen? Iets 

delen? Inschrijven? Meer artikelen lezen? Biedt dat dan ook aan. Mensen willen surfen. Ze 

willen niet stoppen. Ze willen klikken. Maak dat dan ook mogelijk. Elke webpagina zou een 

doel moeten hebben. 

Visualiseren dus. 

11. Blaas de webpagina nieuw leven in 

Je hebt nu een webpagina die relevanter, kwalitatief sterker, uitgebreider en 

gebruikersvriendelijker is. Een webpagina die meer de aandacht pakt en die aandacht beter 

kanaliseert. (Be)zoeker zullen de tekst langer lezen, beter begrijpen en ze zullen sneller een 

actie ondernemen. 

Een pagina die geüpdatet is, mag weer gedeeld worden.  Deel de webpagina opnieuw via 

Twitter, Facebook, Google en Linkedin. Is het een blogbericht? Verander dan de datum in 

vandaag en plaats hem boven aan de blogpagina. 
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Het resultaat – De website komt hoger in Google 

Maar niet alleen dat. 

De webpagina krijgt weer een stroom van nieuwe bezoekers. Bezoekers die de pagina weer 

kunnen delen. Of ernaar gaan verwijzen (het is nu toch de beste pagina in jouw niche?). Al 

deze factoren zullen bijdragen aan een hogere ranking in Google. Hoe meer pagina’s je zo 

optimaliseert, hoe sterker je website wordt, hoe hoger elke pagina in Google zal komen. 

Het is een vicieuze versterkende cirkel. 

De kern 

De kern van SEO dat je beter de behoefte vervult dan al jouw concurrenten. 

 Dit betekent dat het design goed moet zijn. 

 De tekst moet leesbaar zijn. 

 De tekst moet iets toevoegen. 

 De vragen die lezers hebben moet goed beantwoord worden 

De pagina moet zo goed zijn dat andere mensen jouw pagina aanwezen en zeggen van “Hey.. 

daar moet je wezen met die vraag”.  

Structureel hoger in Google komen? 

Met de bovenste stappen kan je op microniveau een webpagina optimaliseren voor de 

zoekmachine. SEO is echter meer dan alleen het verbeteren van individuele pagina’s. 

Je moet weten waar je over moet schrijven, hoe je jouw artikelen structureel promoot, hoe je 

een netwerk opbouwt en hoe je een gebruiksvriendelijke website opbouwt. 

SEA- Google Adwords 

En dan hebben we het nog niet over SEA (Google Search Engine Advertising) gehad. Deze is 

met name voor webshops geschikt. 

Google Adwords is een toegevoegde tool daarvoor maar daar moet je met verstand mee 

omgaan. 


