
SEO 
CHECKLIST
Deze checklist hebben wij voor jou samengesteld 
met daarin alle punten die je digitaal op orde 
moet hebben voor een goede vindbaarheid in 
Google.

Loop alle punten na en verbeter jouw SEO. Lukt 
het niet of heb je vragen over één van de punten? 
Neem contact met ons op, we helpen je graag 
verder, succes!
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Bounce rate
Bounce rate is het percentage bezoekers die jouw website 
bezoeken en verlaten voordat ze een tweede pagina hebben 
bekeken. Google kijkt hiernaar en rekent je hierop af als dit 
percentage te hoog is.

Om ervoor te zorgen dat je bounce rate (uitstappercentage) zo 
laag mogelijk is is het van belang dat het ontwerp van je website 
goed is. Met de juiste vormgeving kan je ervoor zorgen dat 
bezoekers langer op je website blijven (ook is dit goed voor je 
SEO: online vindbaarheid) en je zorgt er met bepaalde vormgeef 
trucjes voor dat mensen doorklikken op jouw website.

Zoekwoordenonderzoek
Voordat je start met het schrijven van (nieuwe) teksten voor je 
nieuwe website moet je een zoekwoordenonderzoek doen. Op 
deze manier krijg je informatie en de basis voor een goede 
online vindbaarheid van jouw website. Dankzij dit onderzoek 
krijg je inzicht in de juiste zoekwoorden combinaties en op 
welke woorden veel of juist weinig zoekverkeer zit. Ook kun je 
zien op welke woorden veel concurrentie zit en op welke juist 
weinig.

Onepager
Een onepager wordt vaak gebruikt voor websites met weinig 
content. Prima keuze, maar voor SEO ligt dat anders. Alle 
content bevindt zich op een pagina met verschillende 
onderwerpen. De ene tekst gaat over jouw bedrijf en het andere 
over jouw diensten. Google weet dan niet meer waarop hij moet 
focussen en zal daarom jouw website lager in de zoekresultaten 
plaatsen.
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SEO teksten
SEO teksten zijn teksten die je optimaliseert voor de 
zoekmachines. Je maakt gebruik van zoekwoorden, zorgt voor 
links en je plaatst de tekst in een bepaalde lay-out waarin je 
gebruik maakt van titels, H1, H2, H3, paragrafen, vetgedrukt en 
onderstreepte woorden. Maar, een heel belangrijk punt, je 
schrijft je teksten niet voor zoekmachines maar voor jouw 
doelgroep en potentiële klanten. De tekst moet dus informeren 
en prettig leesbaar zijn. Je kunt je tekst volstoppen met het ene 
na het andere zoekwoord maar dan sla je de plank mis. De tekst 
mist een samenhang en leest niet fijn. Je bezoeker zal afhaken.

Blog bijhouden
Een website die up to date wordt gehouden eindigt hoger in de 
zoekresultaten dan een website waar geen nieuwe content 
wordt geplaatst. Je kunt de teksten van je website niet wekelijks 
veranderen dus is een blog een mooie aanvulling. Je zorgt niet 
alleen voor nieuwe updates op je site maar je hebt ook in ieder 
blog de mogelijkheid je zoekwoorden te gebruiken en die te 
koppelen aan nieuwe zoekwoorden of actualiteiten. Op deze 
manier bereik je meer (en nieuwe) mensen.

Content pagina’s aanmaken die gericht 
zijn op zoekwoorden

Op basis van je zoekwoordenonderzoek ga je bepalen welke 
tekst op welke pagina komt. Per pagina gebruik je de juiste 
combinaties van zoekwoorden (short tail en long tail) om tot het 
beste resultaat te komen. Hoe specifieker de zoekwoorden 
combinaties hoe beter de vindbaarheid. Als jij bijvoorbeeld 
gespecialiseerd bent in de verkoop van damesfietsen van een 
bepaald merk in een bepaalde kleur dan heeft het zoekwoord 
fiets of fietsen weinig effect voor jou. Maar als je de 
zoekwoorden damesfiets merk x in kleur roze gebruikt (in 
combinatie met jouw locatie) dan ben jij beter vindbaar als 
iemand deze woorden in de zoekbalk intypt.
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Gebruik van de juiste url’s (liefst url’s 
met zoekwoorden erin)

Een url met daarin een zoekwoord is sterker dan een url die 
niet laat zien waar de pagina over gaat. Stel jouw pagina is 
https://www.bedrijfsnaam.nl/hx99-1 dan weet een bezoeker niet 
welke informatie daar staat. Als de url 
https://www.bedrijfsnaam.nl/damesfietsen is dan is voor 
iedereen duidelijk wat er op die pagina staat. Hoe dichter het 
zoekwoord achter de hoofd-url staat hoe sterker de url (en hoe 
meer kans op vindbaarheid)

Websitesnelheid
Een snelle website is ontzettend belangrijk voor je ux (user 
experience). Als een website lang moet laden verlaten 
bezoekers je website. Dit is slecht voor je bounce rate en ook je 
klanttevredenheid.

Maar dat niet alleen…. Google beoordeelt de snelheid van laden 
heel streng. Als jouw website te langzaam is brengt dit schade 
aan je positie in de zoekresultaten. Test jouw website op 
gtmetrix.com en zie of jouw huidige website snel genoeg laadt. 
Een score tussen de 80% en 90% is prima.

Meta title en description
Een meta title en description is een titel en korte omschrijving 
op een pagina die niet te zien is op de pagina zelf maar wel in 
de zoekmachine.

Als je gebruik maakt van Wordpress kun je dit per pagina heel 
makkelijk toevoegen door middel van SEO plugins. De meest 
bekende zijn Yoast en Rank Math, naar onze mening zijn dit de 
beste en ze zijn gratis in gebruik. Als je geen gebruik maakt van 
Wordpress moet je de meta title en description in de code 
toevoegen.
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Alt tags
Alt tags zijn titels voor afbeeldingen en geven een samenvatting 
van wat er te zien is op de afbeelding. Door alt tags toe te 
voegen aan een afbeelding kunnen mensen met een visuele 
beperking, dankzij het gebruik van speciale apparatuur, de 
omschrijving horen.. Daarnaast gebruikt de zoekmachine ook 
deze alt tags, omdat hij geen afbeeldingen ‘ziet’. Met een goede 
alt tag is een afbeelding beter vindbaar in Google.

Linkbuilding
Maak gebruik van interne en indien mogelijk van externe links. 
Interne links zijn links naar andere pagina’s van jouw site, 
externe verwijzen naar een andere website. Links zorgen voor 
traffic, een betere gebruikerservaring (je verwijst naar een 
andere pagina voor eventueel meer informatie of een 
contactformulier) en voor Google geeft het een hogere waarde 
van relevantie.

Sitemap aanmaken (XML-sitemap)
Een sitemap is een overzicht van alle pagina’s op jouw website 
die zijn gerangschikt van meest belangrijk tot minst belangrijk. 
Dit is een handig hulpmiddel voor een zoekrobot; hiermee krijgt 
hij namelijk een plattegrond van jouw website waardoor hij 
gemakkelijker jouw website kan indexeren.

Social media kanalen versterken de 
vindbaarheid van je website

Op social media kun je meerdere keren per week een bericht 
plaatsen over jouw bedrijf, jouw merk, product of dienst. Als je 
de berichten afwisselt met tips, quotes, reviews van klanten 
naast het tonen van je product of merk creëer je een 
merkbeleving bij je klant. Daarnaast kun je in je berichten 
gebruik maken van jouw zoekwoorden. En de traffic tussen 
website en social media kanalen wordt ook beloond door 
Google.
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Google Mijn Bedrijf (voor betere 
vindbaarheid in Google Maps)

Google Mijn Bedrijf is gratis aan te vragen met jouw Google 
account. Hiermee maak je een bedrijfsprofiel waarin je 
belangrijke gegevens over je bedrijf plaatst. Denk bijvoorbeeld 
aan openingstijden, reviews of een verwijzing naar je website. 
Dit bedrijfsprofiel is vindbaar in de zoekresultaten onder jouw 
bedrijfsnaam en in Google maps. Door slimme trucjes kun je 
met jouw bedrijfsprofiel hoger eindigen in Google maps. 
Benieuwd? We leggen je het graag uit.

Google Analytics
Google Analytics is gratis aan te vragen met jouw Google 
account. Zodra je jouw website hebt gekoppeld aan Google 
Analytics krijg je inzicht in de bezoekers van jouw website. Dit is 
van grote waarde.. Hierdoor wordt meetbaar welke doelgroep 
de website bezoekt. Denk aan leeftijd, taal, plaats, gebruik van 
apparaat etc. Maar je kunt ook zien op welke pagina mensen 
binnenkomen en weer weggaan. Dit is waardevolle informatie 
voor de optimalisatie van jouw website.
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