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• Docent & onderzoeker, Commerciële 

Economie aan de HvA 

• Spreker & coach bij 

• Podcast host, eCommerceLessen.com

• LinkedIn.com/in/alexisvandam



1.  Marketing, 
doelgroep & 

positionering



It starts with why

Waarom doe je wat je doet?

Hoe doe je dat?

Wat doe je precies? 



Welk probleem los je voor wie op?

Welke pijn/ frustratie los jij op?

Is het een urgent probleem?



2. Online 
besluitvorming/ 

koopproces



Het aankoopproces

>90% start op Google

Bijna niemand kijkt op pagina 2 van de SERP

Staat jouw site in de top-10?



Customer Journey/ klantreis

Vanuit SEO:

Heb jij voor elk niveau 

voldoende content op jouw 

site?



3. Zoekmachine 
optimalisatie 

(SEO)



Doelen van SEO?

Hogere positie in organische zoekresultaten 

voor relevante zoekwoorden

Meer verkeer naar je website

Naamsbekendheid verhogen



SEO basis

Website maak je voor mensen, niet voor Google

Helpt deze webpagina bezoekers?

Wat maakt deze webpagina uniek 

en wat is de toegevoegde waarde?



4. Verbeteren 
van SEO



SEO termen

Crawling: process waar zoekmachines jouw site bekijkt

Indexing: opslaan & organiseren van jouw website 

Content Intent (SEO): wat zoekers willen vinden o.b.v hun

zoekcriteria

Ranking: ordening van zoekresultaten o.b.v. relevantie

zoekopdracht

SERP: Search Engine Results Page



Zoekwoorden



GSC: Google Search Console

Inzicht in hoe Google Search jouw site ziet

Jouw site controleren op problemen

Bekijken hoeveel pagina’s Google ‘kent’

Zoekopdrachten weergeven waarop jouw website is 

vertoond



GMB: Google My Business

Zoek op jouw bedrijfsnaam, staat er rechts GMB 

panel? Klopt alles wat er staat? Al geclaimd?

Communiceer met klanten in Google

Voedt Google met relevante info zoals: 

openingstijden, contactinfo, producten, reviews, …



GA: Google Analytics

Geeft inzicht in bezoekers: hoeveel, 

wat bekijken ze, 

met welk device bekijken ze, wanneer verlaten ze de site

Heb je conversiedoelen ingesteld?



SEO
On-site:
techiek



On-site: Technische optimalisatie

Sitemap

Geen dode pagina’s: 404

Snelheid van je site (hosting, grote afbeeldingen)

Mobile-first

Veiligheid: SSL certificaat



SEO
On-site:
content



On-site: content

• HTML

• Titel

• Meta description

• Structuur

• Heldere navigatie

• Mobielvriendelijk

• Website snelheid

• Content

• Kwalitatieve content

• Relevante zoekwoorden

• Unieke content



Content: belangrijke elementen

1

Kwaliteit

Bied relevante
& unieke
content.

2

Zoektermen

Zorg ervoor dat 
jouw content de 

klanten 
informatie geeft 
waar zij naar op

zoek zijn.

3

Origineel/actueel

Gebruik je eigen 
content &

ververs deze
regelmatig.

4

Niet alleen tekst

Gebruik ook 
afbeeldingen, 
video, nieuws,

etc.



SEO
Off-site:

autoriteit



Off-site: Autoriteit opbouwen, 
succes factoren

Linkbuilding Sociale 
netwerken



5. 
Tips



Tips

Gebruik zoekwoorden

Voegt content iets toe?

Link naar interne pagina’s

Heb je kwalitatieve backlinks?

Is je site technisch goed?

Laadt jou site snel?

Werkt de site goed op mobiel?

Verleidelijke titels & 

beschrijvingen?



(Free) SEO Tools

• gtmetrix .com: website snelheid & 

issues

• web.dev/measure/: website 

snelheid & issues

• seo-extension.com: (chrome) om 

SEO on page te zien

• seoreviewtools.com/website-

authority-checker/ :  autoriteit site 

meten

• trends.google.com: inzicht in 

zoektrends

• keywordtool.io: keywoord vinden

• searchvolume.io: zoekvolume 

vinden

• Hotjar: muis/oogbal tracking op je 

site

• Mouseflow: muis/oogbal tracking 

op je site



Maak een actieplan voor jezelf

Welke acties moet jij ondernemen op de vindbaarheid 

van jouw site te verbeteren?

Wees concreet

2 pagina’s per maand verbeteren is ook al een doel



� Connect met mij op 

LinkedIn.com/in/AlexisVanDam

Vragen?
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