
SEO – SEARCH ENGINE 
OPTIMISED SCHRIJVEN

1. BEPAAL JE ZOEKWOORDEN

Op het internet heb je altijd concurrentie. Daarom is het belangrijk om 
de teksten op jouw website niet alleen voor je doelgroep te schrijven, 
maar ook voor computers. Als je jouw tekst optimaliseert voor zoek- 
machines, dan ben je beter te vinden bij Google en weten mensen  
sneller wat je doet. Maar hoe doe je dat? En hoe verlies je de leesbaar-
heid niet? Met deze tips kun je jouw tekst makkelijker vindbaar maken! 

Meer vragen over SEO schrijven of wil je nog meer 
weten over hoe je jouw doelgroep beter bereikt? 
Neem dan contact met ons op of kijk voor meer 
informatie op www.leefbaarheidsalliantie.nl

2. GEBRUIK DE TITEL

Een titel is niet alleen voor de lezer, maar ook voor zoekmachines het aller-
belangrijkst. Hier moet je in een korte zin meteen omschrijven waar jouw 
pagina of tekst over gaat. Schrijf zoekwoorden bij voorkeur aan het begin 
van de titel. Als het eerste woord van de titel een zoekwoord is, snapt een 
zoekmachine direct waar de pagina over gaat.

3. DENK AAN DE URL

Door zoekwoorden in de url te verwerken, maak 
je een zoekmachine duidelijk waar een pagina of 
tekst over gaat. Het is bovendien een voordeel als 
iemand de url rechtstreeks op een andere website 
– zoals een forum – plaatst, omdat je ook dan 
meteen het onderwerp van de tekst duidelijk 
maakt.

Het allerbelangrijkste is weten waar je tekst over gaat en 
welke zoektermen jouw doelgroep gebruikt om bij 
artikelen te komen. Bij Google Analytics kan je zien via 
welke zoekwoorden mensen bij jouw website komen. 
Dit kan een handige eerste stap zijn om het bereik 
van die zoekwoorden te vergroten, maar je kan ook 
jouw doelgroep vragen welke woorden zij associëren 
met wat jij doet.



4. SCHRIJF EEN GOEDE INLEIDING

Maak zoekmachines zo snel mogelijk duidelijk waar de pagina over gaat. 
Schrijf je belangrijkste zoekwoorden daarom, als het even kan,  in de eerste 
tien woorden van de pagina of tekst. Bijvoorbeeld in een korte inleidende 
zin. Zorg ook dat je afwisselt tussen verschillende zoektermen, maar 
gebruik er niet te veel. 

Meer vragen over SEO schrijven of wil je nog meer 
weten over hoe je jouw doelgroep beter bereikt? 
Neem dan contact met ons op of kijk voor meer 
informatie op www.leefbaarheidsalliantie.nl

5. GEBRUIK DE TUSSENKOPPEN

Een tussenkop is voor een zoekmachine nog belang-
rijker dan reguliere tekst. Verwerk hier ook zoekwoor-
den in en maak ze op als een header / tussenkop 
door middel van jouw content management sys-
teem. Door ze in het CMS een titel-functie te geven, 
ziet de zoekmachine deze eerder en beter. 

6. GEEF AFBEELDINGEN EEN ALT-TEKST

Bij afbeeldingen kun je een alternatieve 
omschrijving opgeven, de zogenaamde 
alt-tekst. Deze verschijnt in de broncode 
van de pagina en je kunt hier je 
zoekwoorden in herhalen. 
Daarnaast verschijn je daarmee ook 
beter tussen zoekopdrachten voor foto’s, 
wat een goede manier is om een nieuwe 
doelgroep naar jouw website te leiden.

Verder leren over SEO? Op 

Udemy vind je goedkope 

cursussen om nog meer te 

weten te komen. 


