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Introductie:
Voor de meeste ondernemers is zoekmachine optimalisatie echt een

vak apart met tegenstrijdige informatie en teleurstellende

resultaten. Zo zijn er in Nederland alleen al honderden SEO bureaus

die zo even je website naar de eerste pagina optimaliseren..

Hierdoor kan SEO echt een uitdaging worden of krijgt niet de volle

aandacht dat het zou verdienen. Velen denken dan ook dat hoger

scoren in Google te veel tijd kost en niet rendabel is.

Niets is minder waar.

De strategieën waar ik zelf al jarenlang mee werk (en blijf werken)

worden door de meeste websites niet of nauwelijks toegepast.

In deze gids en in mijn training laat ik je exact zien waar ik zelf hele

goede resultaten mee heb behaald, lees zeker verder!



Ik ben zelf de oprichter en mede-eigenaar van de nummer 1 gezondheidsblog

van Nederland (OptimaleGezondheid) en wij krijgen inmiddels meer dan 1.6

miljoen gratis bezoekers per maand op de website. 

Zie hieronder:

In het begin stelde het niet veel voor, maar na verloop van tijd werd het steeds

groter en begonnen de bezoekersaantallen te komen en het bleef maar stijgen

tot het miljoen niveau!

Allemaal door de meest waardevolle speler te zijn in onze niche en SEO op de

juiste manier toe te passen! Ik vind het zo geweldig dat praktisch iedereen een

online business kan beginnen zonder een startkapitaal of een heel team van

artikelschrijvers. 

De sky is echt de limit in Google!

Laten we dan ook direct beginnen met de tips zodat jij ook meer bezoekers en

betalende klanten gaat krijgen.

Succes!



"Opportunities

don't happen.

You create

them."
-Chris Grosser



Zoekmachine optimalisatie oftewel SEO is de kunst en wetenschap om je

website hoger te laten ranken in Google.

Heel kort door de bocht is seo de kunst van het gratis bergen

bezoekers naar je website trekken zonder een kapitaal te hoeven

uitgeven.

Met een aandeel van meer dan 95% in Nederland en 85% wereldwijd is Google

veruit de grootste speler en gelukkig kun je met een aantal handige seo tools

veel doen om meer bezoekers te krijgen.

Op de eerste pagina belanden of zelfs in de gouden top 3 van Google betekent

een exponentiële groei qua bezoekers, bereik en klanten.

Ga maar na, de meeste mensen klikken op de eerste paar zoekresultaten in

Google en daar zit dan ook het gros (61%) van de traffic.

Zoals je kunt zien in het onderzoek gedaan door Chitika uit 2013 (jaja, beetje

outdated) zit op de eerste pagina van Google en dan specifiek de top 3 posities

al het verkeer.

Indien je met je website niet op de eerste pagina staat op jouw meest

belangrijke zoektermen, dan mis je echt de boot en is er werk aan de winkel!

Eerste pagina Google: 91.5%Eerste pagina Google: 91.5%

Positie #1: 32.5%

Positie #2: 17.5%

Positie #3: 11%

De Potentie van SEO



Uit eigen ervaring kan ik dit beamen, ik weet nog goed toen we wat beter

begonnen te scoren in Google met OptimaleGezondheid.

Dit was geen kleine groei, maar plotseling een verdubbeling van de traffic door

meer op de eerste pagina aanwezig te zijn.

Met als gevolg, meer bereik, meer inschrijvingen op de nieuwsbrieven en

uiteindelijk ook meer omzet.

Kortom, jouw website hoger laten ranken in Google kan een enorm verschil gaan

maken voor je gehele business!

Maar hoe doe je dat dan? Dat is de gouden vraag natuurlijk!

Er zijn onnoemelijk veel adviezen te vinden op het gebied van zoekmachine

optimalisatie.

Op de term “zoekmachine optimalisatie” zijn meer dan een half miljoen

resultaten te vinden en het staat vol met advertenties van bureau’s.

Daarnaast zijn de meeste adviezen ook niet gebaseerd op praktijk ervaring en

worden vaak opgesteld door een stagiaire of freelancer :)

Ik zit nu bijna 10 jaar in het vak en verbaas mij hoe weinig ondernemers seo echt

serieus nemen. En de meeste maken ook geen gebruik van alle toffe seo tools

die veel werk uit handen kunnen nemen.

Het is echt wonderbaarlijk, de hoeveelheid waardevolle informatie je met een

paar klikken kunt krijgen.

Dit kan het verschil zijn dat je jarenlang aan het bloggen bent zonder hoog te

ranken in Google.. of dat je in de gouden top 3 van Google met je website staat.

In dit ebook zal ik dan ook mijn ultieme lijst met seo tools geven om

op de eerste pagina van Google terecht te komen.

Laten we maar direct beginnen!Laten we maar direct beginnen!



Content marketing als fundament

De meeste blogs krijgen nauwelijks verkeer omdat er content geschreven wordt

waarvan de schrijver “denkt” dat er op gezocht wordt. Dat gecombineerd met de

strategie ‘’meer is beter’’ en je hebt websites met heel veel dunne blogposts

zonder echt veel bezoekers.

De artikelen zijn vaak middelmatig en vandaar dat de resultaten ook

middelmatig zullen zijn.

“Alleen epic content staat hoog in Google en dat is de basis van

SEO!”

Zo kreeg ik onlangs een bericht van een ondernemer die al jarenlang aan het

bloggen is en ontevreden is over de hoeveelheid bezoekers.

Dit is natuurlijk enorm zonde omdat content marketing veel tijd in beslag neemt.

Hij snapte ook niet waarom het zo lang duurt om aan veel bezoekers te komen.

Ik heb hier over nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat het door de

volgende factoren komt:

Te dunne artikelen (zie je ook bij op e-commerce sites)

Teveel concurrentie

Niet consistent genoeg

SEO technisch site niet op orde

Doe je seo goed, dan krijg je een tsunami aan gratis bezoekers op je website.

Doe je dit proces niet goed, dan kun je letterlijk jarenlang bloggen zonder dat je

resultaat krijgt.

Jarenlang bloggen zonder resultaat willen we natuurlijk voorkomen. De eerste

stap is dan ook om ALTIJD te beginnen met een stukje marktonderzoek /

zoektermonderzoek om je kans van slagen zo hoog mogelijk te krijgen.

Ook dit wordt door veel ondernemers niet gedaan of alleen maar oppervlakkig.

Dit is hetzelfde als je een winkel opent en niet eerst onderzoek doet naar de

omgeving of er wel vraag naar is.



Content marketing is dan ook de snelste weg (los van adverteren) om aan meer

bezoekers te komen. Echter, pak het wel op de juiste manier aan en dat ontdek je

ook in dit artikel.

Lees dus zeker verder:)

Voor mijn website OptimaleGezondheid zit ik in een van de meest competitieve

markten van Nederland, namelijk gezondheid. Je zou denken dat het een lange

weg is geweest om praktisch overal op de eerste pagina te staan.

Om heel eerlijk te zijn valt het best wel mee als ik de groei bekijk van de

afgelopen jaren.

Wat voor ons het verschil heeft gemaakt is door content marketing serieus te

nemen en te focussen op niches in de gezondheidsmarkt.

Ik ben dan ook een enorme voorstander van niche marketing omdat je dan niet

met iedereen probeert te concurreren.

De vragen die ik altijd stel voordat ik een nieuwe markt overweeg:De vragen die ik altijd stel voordat ik een nieuwe markt overweeg:

Is er een irrationele noodzaak / probleem om op te lossen? 

Zijn mensen proactief op zoek (zoeken ze met Google)?

Zijn er weinig tot geen (waargenomen) oplossingen beschikbaar?

Indien ik op deze 3 vragen een dikke JA heb, dan overweeg ik om mijn online

marketing activiteiten hierop los te laten.

Een mooi voorbeeld vind ik Netflix, dit bedrijf groei als kool als je kijkt naar de

afgelopen jaren. Als we het bovenstaande model toepassen op Netflix.

1. Noodzaak? Zeker, dvd’s huren was lastig en we willen graag direct een film of

serie hebben.

2. Proactief op zoek? Als je kijkt naar de hoeveelheid films die gestreamd

/gedownload wordt is dat extreem.

3. Geen legale concurrentie behalve Itunes, maar dat werkt niet zo gemakkelijk

als Netflix.



Mijn vraag aan jou is dan ook: Wat voor probleem kun jij oplossen? Waar ben jij

uniek in? Zijn mensen proactief op zoek naar een oplossing? En hoe zit het met

de concurrentie?

Beantwoord eerst deze vragen voordat je verder leest! Want alleen dan heb je

wat aan SEO tools! Geen enkele seo tool wereldwijd heeft zin wanneer je in de

verkeerde markt zit.

Next up..Next up..

Wees de voorloper in jouw markt

Google heeft al aangegeven dat nieuwe of ge update content hoger rankt.

Vandaar dat regelmatig (of zelfs dagelijks) bloggen een goede strategie om aan

bezoekers te komen.

MAAR, dit is wel een strategie die averechts kan werken omdat alleen maar

‘’schrijven om het schrijven’’ niet de bedoeling is, het is niet de kwantiteit maar

kwaliteit waar het om draait.

Vergeet ook niet dat Google steeds beter wordt in het beoordelen van kwaliteit.

Heb je een website met matige artikelen, dan is dat niet kwalitatief hoogwaardig

en verdien je het ook niet om op de eerste pagina van Google te komen.

Stap 1: Analyseer nieuwe trends

Een super effectieve strategie om aan veel bezoekers te komen is om nieuweom nieuwe

trends op te sporen en daarop te anticiperen.trends op te sporen en daarop te anticiperen.

Om je een concreet voorbeeld te geven: Ergens in 2012 begon speltbrood steeds

populairder te worden als vervanger van normaal brood.

Het duurde niet lang of je kon ook speltbrood bij de AH krijgen en wij besloten

een artikel daarover te wijden. Aangezien dit nog in het beginstadia was van

speltbrood hadden we binnen een paar maanden de top van Google te pakken.

Op een gegeven moment kwamen er meer dan 1000 unieke bezoekers per dag

op af en dat artikel werkt nog steeds goed. Het is handig om nieuwe trends en

ontwikkelingen in de gaten te houden. Nu kun je gelukkig dit proces

versimpelen door gebruik te maken van de volgende slimme SEO tools.



Buzzsumo

Deze seo tool is ideaal om te analyseren wat viraal gaat en voor je content

marketing activiteiten. Zo kun je heel eenvoudig zien wat op social media goed

werkt en jouw content ook een virale saus kan geven.

Reddit

Voor Nederlandse termen werkt deze seo tool wat minder. Echter, het is een

goudmijn voor nieuwe content marketing onderwerpen en te zien waar mensen

mee zitten. Op het onderwerp ‘’weight loss’’ is enorm veel waardevolle

onderwerpen te vinden en je ziet aan de hoeveelheid reacties ook wat het

meeste speelt.

Google News

Google nieuws is ideaal om de onderwerpen uit je vakgebied te bekijken en te

zien wat er momenteel speelt. Ik moet zeggen dat ik zelf Google nieuws een

lange tijd niet gebruikt hebt maar nu meer regelmatig raadpleeg om op de

hoogte te blijven.

Google Trends

Een fantastische seo tool van Google niet alleen om te zien wat populair is, maar

ook om te controleren of je markt bestendig is voor de lange termijn.

Zo zie je dat op zoekmachine optimalisatie de afgelopen tijd de trend redelijk

stabiel is. Aan de andere kant zie je heel duidelijk dat de populariteit en de

zoekvolume op ‘’dvd’’ afneemt en ‘’netflix’’ toeneemt.

Keyword Tools:
Hier een lijstje met de exacte tools om beter gevonden te worden in

Google en meer traffic op je site te krijgen.



Quora

De ultieme vraag en antwoord site om inspiratie op te doen en echt een

goudmijn voor artikel onderwerpen. Zo keek ik net even op het onderwerp

‘’afvallen’’ en direct al een hele lijst met artikel onderwerpen gemaakt.

Vervolgens even testen met een zoektermonderzoek tool en klaar is Kees!

Sterker nog, ik keek even op de term ‘’seo tools’’ en direct een paar tools

gevonden die ik nog niet eerder ben tegengekomen.

Trends analyseren kan giswerk zijn en met de bovenstaande tools is je kans van

slagen aanzienlijk hoger, helemaal met tools zoals Buzzsumo is het een

kinderspel.

Echter, je wilt niet alleen maar content schrijven voor trending topics. Het is ook

handig om topics te kiezen waar veel op gezocht wordt en niet al te veel

concurrentie.

Ik focus zelf graag op onderwerpen waar mensen op lange termijn ook nog op

zoeken. Dit zijn termen / onderwerpen die waardevast zijn en daar raak je niet

over uitgeschreven.

In de gezondheidsmarkt is dat het onderwerp ‘’afvallen’’ en in de online

marketingwereld is dat seo, wordpress en bloggen, daarin vind je zeker een

aantal pareltjes als je de onderstaande tools gebruikt.

Semrush

Wat mij betreft de onbetwiste winnaar op het gebied van seo tools de

hoeveelheid mogelijkheden, overzicht en je kunt zelfs je concurrentie bekijken.

Met de gratis variant kun je al aardig wat zien. Echter, het is aan te bevelen om

een account aan te maken zodat je niet teveel tools hoeft te gebruiken, want less

is more!

Keywordtool.io



Ideaal is een prima alternatief op de Google Keyword Planner om in een snel

overzicht handige zoektermen te vinden. Deze seo tool heb ik zelf jarenlang

gebruikt en vervangen door Semrush vanwege de extra features. Echter, zelfs

met de gratis versie kun je al zien welke termen veel op gezocht worden (staan

bovenaan).

Google Keyword Planner

Super uitgebreid en heel eenvoudig te gebruiken om snel aan goede zoektermen

te komen. Ik heb simpelweg mijn site even ingeladen en binnen no time krijg je

allemaal termen om toe te voegen. Nu moet ik wel zeggen dat ik liever Semrush

gebruik vanwege de extra features, maar de keyword planner is zeker handig om

af en toe te raadplegen.

Ubersuggest.io/

Een heerlijke tool omdat deze gratis is en veel onderwerpen geeft. Echter, je

krijgt de zoekvolumes niet te zien maar daar zijn zat andere tools voor!

Overige tools

keyword permutation tool

IntelliSerp

Screaming Frog

TrafficTravis

SmallSEOTOols

http://answerthepublic.com/

Moz Keyword Difficulty

Moz Explorer

http://answerthepublic.com/


Google (incognito zoeken)

Een hele simpele manier om aan onderwerpen te komen is door met Google te

zoeken op je hoofdonderwerp, vervolgens zie je onderaan gerelateerde

zoekopdrachten en dat zijn direct topics, wel even controleren met een

zoektermtool om de zoekvolumes in kaart te brengen.

http://answerthepublic.com/

Een van mijn nieuwe favoriete tools (werkt ook in NL) om aan onderwerpen te

komen. Feit is dat de meeste zoekopdrachten meerdere woorden bevatten en

daarom is het handig om daarop te anticiperen. Met answerthepublic heb je

binnen no time een lijst met onderwerpen.

Feedly

Deze tip kreeg ik van Kees van Dijk (webwinkelsucces) om eenvoudig op de

hoogte te blijven over de laatste onderwerpen in jouw markt (thx Kees).

Content Marketing Tools:
Hier een lijstje met de exacte tools om je content marketing een

boost te geven voor hogere rankings.

Los van zoektermen is het voor veel mensen een uitdaging om

onderwerpen te vinden om over te bloggen.

Zelf raadpleeg ik simpelweg Google met verschillende termen en zie

op basis van gerelateerde onderwerpen voldoende onderwerpen om

over te bloggen.

Vervolgen test ik deze termen met de bovenstaande tools uit of er

voldoende zoekvolume is en een lange houdbaarheidsdatum heeft.

Hieronder een lijst met tools om aan onderwerpen te komen.

http://answerthepublic.com/


Tevens kun je heel gemakkelijk nieuwe onderwerpen vinden om over te

bloggen. Zo heb ik op het gebied van SEO meer dan 143 nieuwe artikelen door

een lijst te maken met de beste blogs, dus in plaats van dat je alle websites

handmatig moet aanklikken kun je in een oogopslag zien wat handig is. Dit is

tevens een goede productiviteit tool!

SEMRUSH (my favorite)

Niet alleen voor zoekermonderzoek is Semrush handig, maar ook om

onderwerpen te vinden door andere websites te analyseren, door gerelateerde

termen te bekijken en natuurlijk als een keywordresearch tool.

Quora

De ultieme vraag en antwoord site en een goudmijn om aan onderwerpen te

komen, je kunt direct zien hoeveel interactie is zodat je content waarschijnlijk

beter zal aanslaan bij je lezer.

Google Correlate

Deze tool van Google is gerelateerd aan trends en kun je zoektermen vinden die

qua zoekvolumes op elkaar lijken. In het voorbeeld van afvallen zie je dat

wanneer mensen ‘’verbranden’’ intypen waarschijnlijk op zoek zijn naar vet

verbranden, hetgeen al een stuk specifieker is dan afvallen!

Google Trends

Google trends gebruik om de trend van bepaalde onderwerpen te zien. Het is

waardevol om verhalen die nu trending te zijn in de gaten te houden, maar ook

om over onderwerpen te schrijven die voor de lange termijn voor je werken of

juist om te anticiperen op bepaalde gebeurtenissen.

UberSuggest

Niet alleen handig voor je zoektermen, maar ook om veel onderwerpen te vinden

gezien de omvang van de termen die je krijgt.



Soovle

Een epische tool om niet alleen de zoektermen / onderwerpen te vinden via

Google, maar ook platformen zoals wikipedia, Bing, Youtube en meer! Deze seo

tool is ideaal om te gebruiken naast Semrush / Keywordtool.io of Google

Keyword Planner.

Keywordtool.io

Super handig om snel aan zoektermen te komen en heb ik jarenlang gebruikt

voor mijn website OptimaleGezondheid.com

Backlinks en voorkom een Google PenaltyBacklinks en voorkom een Google Penalty

Mijn filosofie wat betrekt backlinks is om ze door waardevolle artikelen te

vergaren en niet door allerlei rare praktijken.

Daarnaast kost het ook VEEL tijd en stop ik liever tijd in het creëren van epic

content dan backlinks proberen te krijgen via link ruilen etc.

Toch zijn backlinks nog steeds belangrijk voor je rankings en gelukkig zijn er zat

tools om je te helpen.

De reden waarom ik mijn eigen backlinkprofiel in de gaten houd is om de

effecten van “negatieve SEO” vroegtijdig op te sporen.

Dit betekent dat een kwaadwillende concurrent jouw website probeert te

beschadigen door een Google Penalty uit te lokken, dit kan zijn door bijv.

allemaal backlinks te kopen en te laten linken naar jouw website.

Gelukkig zal dit in de praktijk zelden voorkomen en Google wordt steeds beter

in dit niet mee te nemen.

Echter, het blijft wel business en sommige kunnen de verleiding niet weerstaan

om backlinks te kopen voor tijdelijk hogere posities of de concurrent lager te

krijgen door negatieve seo toe te passen.



Google Search Console

Check de backlinks en het technische gedeelte van je website via Google Search

Console (was eerder WMT).

Opensiteexplorer (analyseer je backlinks)

Tool van MOZ en krijg je direct ook mogelijke spam links te zien. Met name is je

backlink profiel belangrijk als je een website hebt met weinig content /

autoriteit en natuurlijk negatieve SEO te voorkomen.

SEMRUSH

Naast zoektermonderzoek is Semrush zeker in staat om je backlinks te checken,

deze tool is echt multifunctioneel!

Disavow.it

Indien je veel spam links hebt of je hebt een melding van Google gekregen zul je

je backlinkprofiel moeten opschonen. Via Disavow kun je eenvoudig een

bestandje maken om te uploaden in Google Search Console. Echter, bij de

meeste websites is deze handeling niet nodig.

Raventools (audit)

Met de Raventools kun je als het ware een site-audit uitvoeren en checken waar

je verbeteringen kunt aantreffen, dit is met name handig als je verwacht dat het

seo technisch niet helemaal op orde is, maar ook om inzichtelijk fouten op te

sporen en te vervangen.

Varvy SEO Tools

Hiermee kun je tevens een site audit uitvoeren die tevens aangepast is op de

Google Guidelines (2016 update). Zo kan het zijn dat er sprake is van teveel

html/text ratio, of duplicate content issues, of een technisch ding niet op orde.

Het toffe aan deze tools is dat je normaliter voor een site audit zo een paar

honderd euro kwijt bent als je dat door een bedrijf laat doen, in plaats daarvan

test je site regelmatig met een aantal van deze site audit tools!

Gebruik ik al jaren om artikelen van mijn schrijvers te controleren op plagiaat.



Helaas is het een paar keer voorgekomen en konden we de schade beperken

door copyscape te gebruiken. Nu moet ik wel zeggen dat het niet een perfecte

tool is en parafraseren (zelfs letterlijk) nog niet ondersteunt wordt.

Siteliner

Van hetzelfde bedrijf als copyscape en kun je je hoeveelheid duplicate content

en een aantal andere kerngetallen analyseren om zodoende je rankings in

Google te verbeteren!

Next up is je snelheid verbeteren!Next up is je snelheid verbeteren!



Ik heb zelf jarenlang te kampen gehad met trage website doordat de websiteIk heb zelf jarenlang te kampen gehad met trage website doordat de website

technisch niet op orde was, op een gegeven moment zaten we op de 12technisch niet op orde was, op een gegeven moment zaten we op de 12

seconden laadtijden met het duurste shared hosting pakket.seconden laadtijden met het duurste shared hosting pakket.

Uiteindelijk hebben we de stap gemaakt naar dedicated hosting voor OG en eenUiteindelijk hebben we de stap gemaakt naar dedicated hosting voor OG en een

freelancer via upwork ingehuurd om de snelheid op orde te krijgen. freelancer via upwork ingehuurd om de snelheid op orde te krijgen. 

De tools:De tools:

Google PageSpeed Insights

GTMETRIX (geeft complete laadtijden)

Varvy.com/

DareBoost

W3 total cache

Cloudflare DNS

Maxcdn / amazon s3

Upwork (freelancer om de snelheid te pimpen)Upwork (freelancer om de snelheid te pimpen)

De beste tip die ik je kan geven is om een freelancer in te huren om

je snelheid te pimpen, het kost vaak niet meer dan een paar honderd

dollar en je website zal 3-5 seconden sneller laden!

Super Snelle Website Tools:
Verwacht wordt dat meer dan driekwart van je bezoekers mobiele

apparaten gebruiken. Het is dus handig om een snelle website te

hebben, toch zitten er nog steeds veel trage sites tussen door slechte

techniek, trage hosting of door niet goed geoptimaliseerd te zijn.



De tools:De tools:

MOZ toolbar

Google Search ConsoleGoogle Search Console

Google Analytics

https://varvy.com/

https://auditor.raventools.com/#sites

https://moz.com/researchtools/ose/

Structured Data Testing Tool

Bing Webmaster Tools

Yoast SEO PluginYoast SEO Plugin

SEMRUSHSEMRUSH

Browseo

Google Mobile-Friendly Test

HeadMasterSEO

SEO & Website Analysis (WooRank)

www.similarweb.com

TIP: Meer is niet beter, met Semrush, Yoast en Google Search Console

heb je genoeg tools in je arsenaal!

SEO Technische Tools:
De kans is groot dat technisch gezien er nog veel winst te behalen is

met je website. De reden waarom ik deze aanname maak is omdat ik

zelf technisch veel uitdagingen met mijn website heb gehad en toen

we dat hadden opgelost kregen een mooie stijging in de hoeveelheid

bezoekers. Verwacht wordt dat meer dan driekwart van je bezoekers

mobiele apparaten gebruiken. Het is dus handig om een snelle

website te hebben, toch zitten er nog steeds veel trage sites tussen

door slechte techniek, trage hosting of door niet goed

geoptimaliseerd te zijn.



In the old days moest je Photoshop hebben op je computer om ook maar

enigszins mooie afbeeldingen te maken, daar ben ik zelf mee begonnen terug in

2009. Gelukkig werk ik zelf inmiddels nog maar zelden met Photoshop en heb

daar alternatieve tools voor gevonden.

De tools:De tools:

CanvaCanva

Placeit

Wordle

Skitch

Free data visualization

Visual.ly

Piktochart

Infogr.am

Social image maker

Pablo

Pixelbay (royalty free)

Tip: met canva heb je meer dan genoeg om mooie afbeeldingen te

maken, eventueel voor royalty free aanvullen met Pixelbay.

Boost je traffic met

afbeeldingen:
Enorm laaghangend fruit in zowel Google als social media - een foto

zegt eenmaal meer dan duizenden woorden.



SEO is meer dan alleen maar zoektermonderzoek doen, uiteindelijk draait hetSEO is meer dan alleen maar zoektermonderzoek doen, uiteindelijk draait het

om waardevolle content en naast afbeeldingen is video ook zeker eenom waardevolle content en naast afbeeldingen is video ook zeker een

multiplier voor je website.multiplier voor je website.

Daarnaast kun je met video makkelijker gevonden worden en past perfect in deDaarnaast kun je met video makkelijker gevonden worden en past perfect in de

multimediale content strategie. Waarbij je eerder allerlei dure programma’smultimediale content strategie. Waarbij je eerder allerlei dure programma’s

moest hebben om een video te maken zijn er nu zat video tools om je levenmoest hebben om een video te maken zijn er nu zat video tools om je leven

eenvoudiger te maken.eenvoudiger te maken.

De tools:

Camtasia

Screencast-o-matic

Powtoon (how to)

TIP: Met Camtasia en Powtoons kun je echt ENORM mooie video's

maken, ik gebruik het voor mijn marketing en trainingsprogramma's.

Boost je traffic met video's:
Video's zijn enorm krachtig voor je Google Rankings en voor je

marketing. Tegenwoordig kun je super snel enorm professionele

video's maken, ook is YouTube nog steeds een super kans in NL!



Email marketing made easy:

Active campaign (meer heb je niet nodig).

Social media made easy:

Canva voor foto's

Adespresso voor beter FB ads.

PPC voor meer bereik:

Facebook Ads (grote kans in NL, my favorite)Facebook Ads (grote kans in NL, my favorite)

Google AdWords (om gaten in je zichtbaarheid te dichten)

Instagram (begint steeds krachtiger te worden)

LinkedIn (vooral voor B2B).

Concurrentie te slim af!

Semrush (hele analyse in een handomdraai)

Moz Pro (om gouden kans te vinden)

Productiviteit tools

Ik ben zelf een focus freak om meer gedaan te krijgen en nog steeds een mooi

leven te hebben. Meer focus zie ik dat ook als de ultieme hefboomwerking

omdat jij als ondernemer natuurlijk het verschil maakt! Geen tool kan tippen aan

een mega productieve ondernemer met de juiste focus!

Overige Tools:
Hier een lijstje met overige tools waar ik zelf graag gebruik van maak

in zowel SEO land, online marketing en focus.



Mijn tools:Mijn tools:

Kookwekker :)

Stappenteller (voor 10k stappen per dag en rugklachten te voorkomen)

Headset met noise cancelling (vooral in het vliegtuig en koffie huis).

Spotify voor focus door classical music te luisteren (onderzoek laat dat zien)

Google docs (werkt beter dan Word en Pages) en backups.

Rescuetime om inzicht te krijgen in je focus.

Trello (handig voor to do lijsten, gebruik ik nu minder).

HeyfocusHeyfocus (de gamechanger voor focus, ik blok nu.nl, email etc. wanneer ik in (de gamechanger voor focus, ik blok nu.nl, email etc. wanneer ik in

focus mode ben).focus mode ben).

Tip: wil je meer gedaan krijgen in minder tijd? Doe niet aan

multitasking en schedule het 1x per dag! Plus, blok alle

entertainment sites met HeyFocus en werk niet langer dan 60

minuten onafgebroken, daarna een loopje van 10 minuten en je

dagen gaan echt flowen!

Succes!



Tot slot..
SEO kan nogal bedreigend

overkomen als je deze hele lijst met

tools ziet. Ook hierbij geldt natuurlijk

de 80/20 regel en dat je niet alles

perfect hoeft te doen.

De beste SEO tool is om de juiste

focus te hebben en niet teveel

doorelkaar heen te doen!

Binnenkort ga ik een webinar geven

over de 80/20 regel van SEO - zodat

je direct de juiste stappen gaat zetten

om hoger in Google te komen en

meer klanten gaat krijgen via je

website!

Tot snel!

-Robert Jan

made with


