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7 manieren om jouw online zichtbaarheid te
vergroten zonder technische kennis!

http://www.thespotlightagency.be/


WELKOM BIJ THE SPOTLIGHT AGENCY
WAAR JIJ IN DE SPOTLIGHT STAAT!

Ik val gelijk met de deur in huis.  Jij hebt online zichtbaarheid nodig.
Het is een 'Jungle out there'!  Ik weet het maar al te goed.

Al die nieuwe internetgoeroe's beloven je gouden bergen en delen hun
diepste geheimen met je.  Juist ja.  Dan heb je op zo'n Facebookadvertentie
geklikt en download je hun e-book, cheat sheet, checklist of welke-fancy-
naam-ze-er-ook-aan-geven-documentje en denk je bij jezelf: Is dit alles?
Ja, dat was alles.
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JE MOET HET ZELF DOEN
Wil je graag meer klanten?  Zou je meer willen verkopen? Wil je jouw product
aan de man of vrouw brengen maar weet je niet hoe?  Mooi!  Ik ook.  Al
verkoop ik eigenlijk niks...tastbaars dan.  

Je zal het zelf moeten doen.  Geen enkele salespitch, geheim of belofte kan je
hocus pocus aan klanten helpen. 

Kan je daarvoor hulp krijgen?  Yes, You can! 
Kan ik je daarbij helpen?  Yes, I can.  Maar dan wel samen met jou!



SAMEN STERK
 

Dus gaan we samen aan de slag.

Samen sterk!

Heel eerlijk beloof ik je helemaal niks want dat hoeft ook niet aangezien jij dit
helemaal zelf kan.  Toch zeker de dingen die ik hier uitleg.  Soms zal je de
hulp van iemand anders moeten vragen maar het meeste kan je he-le-maal
zelf.  Je hoeft niet technisch onderlegd zijn om mijn tips hier te kunnen
volgen, behalve bij het maken van een sitemap. Dat is nogal technisch.
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Online zichtbaarheid is belangrijk. Punt.  Of je dat nu fijn vindt of niet.
Dus gaan we daar samen aan werken hoe we dat kunnen verbeteren. Deze
gids zal je helpen om in ieder geval de basis op punt te zetten hiervoor!

jij verdient jouw plek in
 The Spotlight



WAAROM ONLINE
ZICHTBAARHEID ZO
BELANGRIJK IS.

Waarom is dit zo belangrijk?

Heel eerlijk?  Het grote geld wordt vandaag online verdiend.
Internet en sociale media is niet meer weg te denken uit ons dagelijks
leven. Kijk maar naar jezelf, Hoe vaak check jij je telefoon? Voor je
zaak? Ik toch zeker elk uur.  Wat check je dan? Facebook, Instagram,
LinkedIn, mails, Pinterest of Twitter, Snapchat en ga maar door. 

Sociale media staat met stip op nummer 1 voor online zichtbaarheid!
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Wie ben ik en waarom zou je mij geloven?

Facts: vrouw, leerkracht, talengek, spreek-er-5, wijn, wijnen, humor
en positiviteit.  Twee dochters, twee honden, één man, allergisch
voor komkommer. Echt.

Other facts: Omdat ik al jaren tekstschrijver ben voor verschillende
grote en kleine ondernemingen en dat combineer met seo ( search
engine optimization), zorg ik ervoor dat websites goed ranken in
Google.  Hoe?  Ik schrijf  alles voor jouw website of ik coach je om het
zelf te doen.  Ondernemers huren mij in voor hun online groei.

https://www.thespotlightagency.be/over-ons
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webteksten op je website zetten die compleet seo-proof zijn.
keywords gebruiken die ranken in Google.
Leer hoe je kan spieken bij de concurrenten + wat je met de info
moet doen! (Ik kan het je leren als je dat wilt)
Neem je sociale media onderhanden, tips:

Hoe kan jij je online zichtbaarheid vergroten?  Tips:

1.
2.
3.

4.
- Facebook: jouw privé-account moet matchen met je      
 zakelijke account
- Instagram: Breng elke dag een 'story' uit
- LinkedIn: privé en zakelijk gekoppeld + LinkedIn- banner     
 moet in 1 oogopslag vertellen wat je doet.
- Twitter: Retweet mensen in jouw niche + doelgroep
- Pinterest: zeker gebruiken voor beelden als je een product
verkoopt.

http://www.thespotlightagency.be/
https://www.thespotlightagency.be/zoekwoorden-keywords


LET'S GET TO BUSINESS

Webdesigners maken vaak erg mooie, soms heel ingewikkelde

websites voor jouw onderneming.  Zonder website ben je online niet

zichtbaar dus de waarde ervan voor jouw groei mag duidelijk zijn.

Dan is het moment daar dat je website online staat. Yes! Met trots

vertel je al je vrienden en familie dat ze vanaf nu kunnen kijken.  Dat

doen ze uiteraard en dan... blijft het stil.  

Wat gebeurt er?

weinig of geen websitebezoekers

weinig traffic

weinig klanten dus...

WAT IS HET PROBLEEM?

JOUW WEBSITE RANKT NIET IN GOOGLE

 WAAROM?

geen webteksten met keywords, 
te weinig tekst,
afbeeldingen hebben geen namen met keywords,
geen Google Search Console, geen Google Mijn Bedrijf, geen Sitemap,
laadsnelheid te traag, slechte User Experience, geen advertenties,
geen zakelijke pagina's op sociale media, ... .

Hier zijn 7 manieren hoe je online kan groeien!
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WEBTEKSTEN MET
KEYWORDS

1.

Wat zijn keywords?
Dat zijn de woorden die iemand intikt in de zoekbalk van Google als
hij of zij naar iets op zoek is. 
Voorbeeld: 'goedkope Nike sneakers' --> Als je deze drie woorden
intikt, zal Google je binnen de nanoseconde bizar veel webresultaten
geven waaruit jij kan kiezen. 

https://www.thespotlightagency.be/zoekwoorden-keywords 

Keywords zijn de woorden die Google kan 'lezen' op jouw website
waardoor de zoekmachine websitebezoekers naar JOUW website
stuurt. Website zonder keywords= niet ranken in Google.

2. KEYWORDRESEARCH

Maak een lijst met woorden, zinnen die jij denkt dat mensen
intikken in Google om jouw website te vinden.
Zet die woorden in een keyword researcher en schrijf op hoe vaak
dat woord of die zin per maand ingetikt wordt in Google.
Kies de beste eruit= die het hoogst scoren en verwerk ze in je
webteksten.
Let op! Niet enkel de beste erin zetten, ook die woorden erin
zetten die wat minder scoren. Zet keywords in het begin van de
zin.

Hoe?

1.

2.

3.

4.
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https://www.thespotlightagency.be/zoekwoorden-keywords


2.1. SHORT TAIL     
 KEYWORDS

Say what?

Short Tail Keywords zijn losse woorden die je in de zoekbalk intikt. 
Zoiets als: goedkope schoenen of hypotheken
Een los woord als 'afvallen' heeft miljarden resultaten en als je dit
woord wilt gebruiken op jouw website zal je toch specifieker moeten
zijn.  
Waarom?
Omdat er dus miljarden websites zijn die dat keyword ook gebruiken
en de ondernemingen die ermee adverteren = betalen voor dat
keyword zullen voorrang krijgen in de zoekresultaten.

Dus wees specifieker: 'afvallen veertigers' zal je veel meer
websitebezoekers geven. 

THE SPOTLIGHT AGENCY

"The Spotlight Agency
heeft me veel geleerd
over hoe ik de juiste
keywords kan inzetten
voor m�n online groei."



2.2  LONG TAIL        
 KEYWORDS

Long Tail Keywords bestaan uit drie of meerdere woorden die je intikt

in de zoekbalk, meestal in Google.

Bijvoorbeeld: goedkope hypotheken vergelijken of bloemenwinkel in

de buurt.

Wat is het voordeel van Long Tail Keywords?

Ze zijn automatisch specifieker omdat je meer woorden gebruikt. 

-mensen gebruiken ze wanneer ze bereid zijn om te kopen.

-zorgen voor meer websitebezoekers als je ze goed in je teksten

verwerkt.

KEYWORD RESEARCH
WEBSITES

Ahrefs: zeer uitgebreid maar duur
Moz: zeer uitgebreid maar duur
W ordtracker: goede tool en betaalbaar
Answer The Public: werkt zeer goed maar sinds kort betalend
Keyword shitter: is gratis, enige kennis van keywords is hier van
toepassing.
Ubersuggest: goede tool, kan beperkt gratis + betalend

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Tip! Maak een gmail-account en vraag gratis proefperiodes aan bij
deze keyword research tools.  Zo kan je toch research doen zonder
ervoor te betalen.  Handig als je net start!
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Welke websites voor keywordresearch?

http://www.ahrefs.com/
http://www.moz.com/
http://www.wordtracker.com/
http://www.answerthepublic.com/
http://www.keywordshitter.com/
http://www.ubersuggest.com/


3. GOOGLE SEARCH
CONSOLE

Dit is een MUST voor jouw website! Het is een gratis tool.

Koppel je website aan Google Search Console. Het is een gratis tool
van Google waarin je de resultaten van jouw website in Google kunt
bekijken en controleren.  Deze tool 'leest' al jouw webpagina's apart
en zet deze om in statistieken.  Zo weet jij precies welke webpagina
goed is en welke er nog verbeteringen nodig hebben. 

Hoe koppel je je website aan Google Search Console?

Vereiste: Je moet een Google-account hebben. Heb je deze niet?
Maak er dan één aan.  Klik hier als je wilt weten hoe.

Stap 1: Voeg een website toe: doe je zo.  Let wel! Je moet een code
opvragen bij diegene die je website host of waar je je domeinnaam
gekocht hebt. Deze code heb je nodig om je website te verifiëren. Zo
weet Google dat jij de rechtmatige eigenaar bent van de website.

Stap 2: Ga naar deze link.  Hier krijg je uitleg hoe je een site-
eigendom ( jouw website dus) moet verifiëren.

Wil je meer uitleg hoe Google Search Console werkt en wat het kan
doen voor jou online groei? Klik dan op deze link:

https://support.google.com/webmasters/answer/9128668?hl=nl
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https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=nl
https://support.google.com/webmasters/answer/34592?hl=nl&ref_topic=9455938
https://support.google.com/webmasters/answer/9008080
https://support.google.com/webmasters/answer/9128668?hl=nl


4. GOOGLE MIJN BEDRIJF

Wat is Google Mijn Bedrijf? = Google My Business

'Google Mijn Bedrijf is een gratis tool waarmee u kunt beheren hoe
uw lokale bedrijf wordt weergegeven in Google-producten, zoals
Google Maps en Zoeken.' bron: support.google.com

Bovenstaande klopt helemaal!
MAAR!!!

Google Mijn Bedrijf is ook datgene wat rechts staat in de
zoekresultaten!  Een super grote banner op een hagelwitte Google-
pagina...GRATIS. 
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4.1 HOE DOE JE DAT?

Tik in op Google:  Google Mijn Bedrijf/ My Business.  
Je komt hier terecht.

Klik op "Je bedrijf aan Google toevoegen

THE SPOTLIGHT AGENCY

The Spotlight Agency

Volg de stappen.  Het is niet moeilijk, echt!
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4.2.GOOGLE MIJN BEDRIJF

Wat je moet weten

Google Mijn Bedrijf is in eerste instantie bedoeld om lokaal
gevonden te worden. Veel websitebezoekers tikken een
locatie in bij hun zoekopdracht. Voorbeeld: 'kapper in Tilburg'
of 'goede restaurants Antwerpen'. Hierdoor zal je banner
rechts sneller verschijnen.

Als jouw bedrijf lokaal wordt gevonden straalt dat
vertrouwen uit.  Doordat Google Mijn Bedrijf gekoppeld is aan
Google Maps kan een bezoeker zien waar jij gelokaliseerd
bent.  Dat maakt je echt en geloofwaardig.

Vul Google Mijn Bedrijf zo volledig mogelijk in!  Zet je
telefoonnummer erin, koppel je sociale media, zet je
openingstijden erbij, leuke foto's van je producten, zelfs foto's
van je service als je die biedt ( doe ik ook, ga maar kijken)

Dit is ook DE plek waar mensen een review kunnen schrijven!  
Dat laatste is oh zo belangrijk voor jouw onderneming EN
jouw online groei!  Schrijf ook eens een goede review bij
iemand anders.  Dat waardeert elke ondernemer.

Tip:  post af en toe iets op jouw profiel bij Google Mijn Bedrijf



Wat is een sitemap.xml?

Het is de inhoudsopgave van je website.  Google 'leest' jouw sitemap
zodat je goed rankt, hoger in de zoekmachine terecht komt. 
Het is een lijst met alle URL-slugs --> wat na de .com of .be of .nl komt.

https://www.thespotlightagency.be/content-marketing

Zoekmachines hebben een sitemap nodig om goed te kunnen navigeren
op jouw website en zo websitebezoekers relevante informatie te kunnen
tonen.

een sitemap.xml (laten) maken zal je niet direct op pagina 1 van Google
plaatsen maar het zal je zichtbaarheid zeker vergroten.
Wat betekent die.xml?  Extensible Markup Language-> exporteren van
data. 

"Sociale media bl�ft groeien. Het is van
essentieel belang dat we ons snel leren aan

te passen en de concurrentie voor z�n."

NOORDDORP DIGITALE MEDIA

5. SITEMAP
Het belang ervan
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Als je niet technisch onderlegd bent, moet je jouw sitemap laten maken
door je webdesigner/bouwer.  Sommige dingen moet je ook niet willen
kunnen.  Ieder zijn job!  

Als je het zelf wil doen:

https://developers.google.com/search/docs/advanced/sitemaps/buil
d-sitemap?hl=nl&visit_id=637408591870288496-3197974935&rd=1

Deze webpagina is volledig in het Engels maar wel duidelijk.

THE SPOTLIGHT AGENCY

5.1 HOE TOEVOEGEN?

 

Klik eerst op 'learn more about sitemap here' . Je krijgt een video te
zien met een duidelijke uitleg!  Daarna volg je de nodige stappen.  
Of je laat je webdesigner het doen, nog beter...

https://developers.google.com/search/docs/advanced/sitemaps/build-sitemap?hl=nl&visit_id=637408591870288496-3197974935&rd=1
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6. LAADSNELHEID

Iedereen wil dat een website snel laadt.  Google houdt daar ook van.
Dus? Zorg dat jouw website snel te zien is na een zoekopdracht. Zo
blijf jij in The Spotlight staan.

Hoe kan je dit checken?

Google Page Speed Insight!
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=nl

Zet je URL in de zoekbalk en Google doet de rest. 
Bij de resultaten geeft Google je ook tips & advies hoe je dingen kan
verbeteren en/of aanpassen.  Hier zou ik opnieuw je webdesigner
aan het werk zetten....

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=nl
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6.1. FACTOREN DIE
BEÏNVLOEDEN

Wat beïnvloedt jouw laadsnelheid?

Invloed 1:
De opbouw van jouw website.  Hoeveel plugins (bv. bij
Wordpress) erop staan bijvoorbeeld.  De hoeveelheid video's,
afbeeldingen en allerlei ditjes en datjes zorgen voor
vertraging.  Betekent dit dat je het eraf moet gooien? Nee!
Prioriteiten stellen, dat wel.

invloed 2:
De grootte van je afbeeldingen en video's.  Hoe groter je
afbeeldingen zijn hoe trager je website zal laden.  Je kan ze
verkleinen door deze handige tool: Resizemyimg.com. Er zijn
veel gratis tool beschikbaar.  Gewoon googelen...
Oh! Sla je afbeeldingen op als JPG of PNG.

Test zeker hoe snel je website laadt op een mobiele telefoon!!
https://search.google.com/test/mobile-friendly

https://resizemyimg.com/
https://search.google.com/test/mobile-friendly


Je hebt geleerd hoe je afbeeldingen kleiner moet maken naargelang het
sociale mediaplatform waarin je ze wil gebruiken.  Onthoud dat een
Instagrampost met afbeeldingen hele andere formaten vereist dan
bijvoorbeeld Facebook.

Maar dat is nog niet alles.  

Geef je afbeeldingen namen met keywords.  Hoe doe je dat?  Je hebt
een afbeelding gekozen en die wil je opslaan.  Als je dat doet, verschijnt
er een balkje waar je de afbeeldingen een naam kan geven en dan sla je
die op als JPG of PNG. In dat balkje geef je de foto een naam met
keywords.  Bij mij is dat bv.: tekstschrijver-Antwerpen-seo-copy. Als je
die afbeelding op je sociale media of website plaatst, heeft die al een
goede naam!

7. AFBEELDINGEN
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Schrijf hier je keywords

https://www.thespotlightagency.be/zoekwoorden-keywords


GEFELICITEERD!
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Je hebt het volbracht!!! GEFELICITEERD.
Ik ben echt trots op je!  



SUCCES!
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Kan jij dit e-book met tips waarderen? Shout out!!!
 

Waar?

             https://www.facebook.com/thespotlightagency.be

             https://www.instagram.com/thespotlightagencybe/

             https://www.linkedin.com/in/femke-vanhoutte- 38023aa4/

                                 En nu?  Proosten op jouw succes!
It is your time to shine! 

https://www.facebook.com/thespotlightagency.be
https://www.instagram.com/thespotlightagencybe/
https://www.linkedin.com/in/femke-vanhoutte-38023aa4/

