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Checklist SEO-teksten schrijven

Stap 1: Zoekwoordenonderzoek

Stap 2: Doel en doelgroep bepalen

Stap 3: SEO-teksten schrijven

Gebruik deze checklist om ijzersterke SEO-teksten te schrijven.

Het volledige stappenplan met uitleg lees je in mijn blogartikel over SEO-
teksten   .

Vind de beste, meest gunstige zoekwoorden om te gebruiken in je SEO-
tekst. Dit zijn vaak de longtail zoekwoorden.

▢ Maak een lijst van hoofdzoekwoorden

▢ Vind extra zoekwoorden met tools als KW Finder

▢ Pik de beste zoekwoorden eruit: relevant, populair en haalbaar

▢ Kies 1 tot 3 focus-zoekwoorden per SEO-tekst

▢ Voeg eventueel extra zoekwoorden toe (als ze gerelateerd zijn en dezelfde

zoekintentie hebben)

Is het doel van je SEO-tekst duidelijk en heb je een doelgroep voor
ogen? Dan wordt schrijven 10 x makkelijker en zijn je SEO-teksten veel
e�ectiever.

▢ Bepaal het doel: wat moet je bezoeker doen als hij je tekst leest?

▢ Bepaal de zoekintentie van je belangrijkste zoekwoorden

▢ Bepaal je doelgroep: voor wie schrijf je?

▢ Maak je tekst persoonlijk: schrijf alsof je direct tegen de lezer praat

Gebruik de volgende tips om e�ectieve en krachtige SEO-teksten te
schrijven.

▢ Doe research

https://www.tekstmeester.nl/seo-teksten/
https://kwfinder.com/#a585e5a7b285f7308013b5ee1


Stap 4: Optimaliseren van je SEO-tekst

Stap 5: Publiceren en promoten

▢ Gebruik veel witruimte en tussenkopjes

▢ Korte alinea's van 50 tot 70 woorden

▢ Maak slim gebruik van bullet points, tabellen en afbeeldingen

Optimaliseer je SEO-tekst voor je zoekwoorden: zo scoor je hoger in
Google.

▢ Verwerk je zoekwoorden in de SEO-titel, URL en meta-omschrijving

▢ Check de lengte van SEO-titel en meta-omschrijving met Yoast  of de

Snippet Optimization Tool

▢ Verwerk je zoekwoorden in de koppen (H1 t/m H6)

▢ Verwerk je zoekwoorden in de tekst 

▢ Gebruik multimedia om je tekst interessanter te maken

▢ Verwerk zoekwoorden in bestandsnaam en alt-tekst van afbeeldingen

▢ Gebruik interne en externe links

▢ Schrijf een SEO-tekst van minimaal 300 woorden

▢ Gebruik SEO-tools als Yoast om je tekst op SEO te checken

Je SEO-tekst is klaar! Nu is het tijd om hem te publiceren en promoten.

▢ Deel je SEO-tekst op social media

▢ Stuur een mailtje naar je e-maillijst over je nieuwe artikel

▢ Noem je of link je naar iemand in je tekst? Laat hem/haar dit dan weten

▢ Plaats interne links vanaf oude artikelen naar je nieuwe artikel - TIP: Zoek

in Google op [site:jouwsite.nl zoekwoord] 

http://nl.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://www.highervisibility.com/seo/tools/serp-snippet-optimizer/


Succesvol SEO-schrijven

Cursus Succesvol SEO-schrijven

Wil je een echte pro in SEO-schrijven
worden? Meld je dan aan voor mijn cursus
Succesvol SEO-schrijven en ontvang:

 Het complete systeem voor supersterke
SEO-teksten
De bliksemsnelle goudzeefmethode om
de beste zoekwoorden te vinden
Een volle gereedschapskist voor SEO-
schrijven met alle templates, formules
en schrijftechnieken die je nodig hebt
Praktische schrijfmissies om te oefenen
en je schrijfskills zo scherp als een mes
te maken

https://soofos.nl/cursus/succesvol-seo-schrijven/?ref=69

