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Waarom WordPress?
1. Eenvoudig in beheer

2. Open source community

3. Talloze uitbreidingsmogelijkheden 

4. Stabiel en krachtig CMS

5. Zoekmachine vriendelijk
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WordPress = Zoekmachine vriendelijk
Goed te optimaliseren voor zoekmachines. Waarom zou ik dat willen?
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Besta je niet in Google, 
dan besta je niet online. 
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Zoekmachine optimalisatie

* Kost meer inspanning en moeite
* Meer impact (lange termijn)
* Relatief lage kosten
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Topposities zijn essentieel
Zoekmachine marketing (SEO & SEA) behaalde afgelopen jaren de beste ROI.

Investeren in zoekmachine marketing is daarom uitermate interessant.

Maar op welke manier behalen we deze topposities?
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Zoekmachine optimalisatie
Bepaal op welke woorden je website gevonden moet worden.
Maak vooraf een duidelijk zoekwoord analyse:

Stap 1: Op welke zoekwoorden moet de website vindbaar zijn?

Stap 2: Welke zoekwoorden gebruikt de doelgroep?

Stap 3: Welke zoekwoorden adviseert Google? (Hulpprogramma zoekwoorden: zoekvolume)

Stap 4: Stel de definitieve lijst op met zoekwoorden (Hiërarchische structuur)

● Gebruik tools als om nieuwe zoekwoorden te bedenken 

● Bekijk automatisch aanvullen van Google (veelgebruikte zoektermen)
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Zoekmachine optimalisatie
Klassieke factoren die een rol speelden en spelen in de optimalisatie:

● Techniek website

● Onpage factoren
● Structuur
● Content (content = king)
● Meta-tags

● Linkpopulariteit
● Interne- en externe linkbuilding

Nieuwe factoren die een rol zijn gaan spelen
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● Social media 
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Onpage zoekmachine optimalisatie
● H1 / Accenten
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Linkbuilding
● Uitermate effectief bij goede inzet (grote invloed)
● Tijdrovende SEO techniek
● Focus op kwalitatieve- en relevante links
● Social media links
● Links kopen → Nooit doen!
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Social Media
Social media wordt steeds belangrijker onderdeel linkbuilding strategie

Deel interessante content via social media.
Voorbeeld: Re-Tweet binnen Twitter geeft aan dat content interessant bevonden wordt
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Social Media
Niet alleen voor zoekmachine optimalisatie interessant
Social media staat op zich om een doelgroep te benaderen
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Social Media een hype?

Ik denk het niet, wordt ook anders over gedacht.
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Enkele ontwikkelingen
Social Search
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● Richt je met SEO niet alleen op zoekmachines, maar vooral op gebruikers

● Zoekresultaten zijn niet voor iedereen gelijk

● Kom als bedrijf in de Social Circle van je doelgroep
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Enkele ontwikkelingen
Google Shopping

● Interessante ontwikkeling voor webwinkels

● Vergelijkingssite binnen Google
● Onderdeel van de natuurlijke zoekresultaten
● Eigen platform binnen Google  
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Tips
1) Schrijf teksten voor gebruikers, niet voor zoekmachines
    Houd echter wel de zoekmachines in het achterhoofd.

2) Bepaal zelf welke vorm van marketing interessant (rendabel) is voor uw onderneming

3) Online marketing is meetbaar te maken met webstatistieken

4) Doe goed aan social media of doe het niet

3) Nog geen gebruik maken van Social Media, claim wel de domeinen
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Bedankt voor jullie aandacht!

✔ martijnduker@pronamic.nl
✔ Twitter: @Mduker
✔ LinkedIn: Martijn Duker

mailto:martijnduker@pronamic.nl
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