
Geef je business een boost met deze 20- punts checklist

VOORBEREIDING DEADLINE DOING DONE

Keyword brainstorm: Maak een spreadsheet met alle keywords die je kunt bedenken rondom 
jouw diensten. Probeer zoveel mogelijk “koopgerichte” keywords te bedenken. Als je klompen 
verkoopt, dan is “klompen kopen” een koopgericht keyword.

Keyword research: Gebruik de keywords uit de keyword brainstorm om nader te onderzoeken 
met de Google keyword planner. Vul je spreadsheet aan. Noteer achter ieder keyword het 
maandelijkse zoekvolume en de concurrentie intensiteit. Creëer filters in de spreadsheet en 
achterhaal de top 10 aan keywords. Je bent op zoek naar keywords met een hoog zoekvolume 
en (het liefst) een lage concurrentie intensiteit.

Schrijf pagina’s rondom je top 10 keywords: Bij voorkeur doe je dit met pagina’s waarop je 
diensten of producten worden beschreven die ook  benaderbaar zijn via de site navigatie. Aparte 
pagina’s die niet via de navigatie toegankelijk zijn, zijn echter ook geen probleem. Dit zijn de 
zogenaamde “landingpagina’s” waarop je potentiële klanten wil laten landen.

Installeer en configureer SEO for WordPress by Yoast: Configureer de settings en vul bij 
iedere pagina of post op je site een goede titel en meta description in. Via deze plugin kun je 
tevens een XML sitemap aanmaken en op veel andere vlakken de website optimaliseren voor 
zoekmachines.

Omschrijf de belangrijkste “persona’s”: Persona’s zijn beschrijvingen van belangrijke 
doelgroepen. Dit kun je doen door een doelgroep een “gezicht te geven”. Stel een paar 
persona’s op inclusief naam, foto, demografische gegevens en voorkeur voor content vormen. 
De content die je op je website gaat publiceren wil je afstemmen op deze persona’s.

Doe een content brainstorm: Bedenk onderwerpen waar je over kunt schrijven op je blog 
en bedenk andere vormen van content die interessant zijn voor je volgers en potentiële klanten. 
Worden het blogposts, video’s, podcasts, presentaties, infographics? Denk na over welke vorm 
het beste past bij welk onderwerp.

Match content ideeen met producten of diensten: Zorg ervoor dat content een raakvlak 
heeft met de producten of diensten die je biedt. Dit zorgt er voor dat je een hogere conversie 
gaat behalen. Maak een tabel waarin je content afzet tegen producten en diensten en ontdek 
waar combinaties mogelijk zijn. Dit betekent overigens niet dat je deze producten of diensten 
moet “pushen” via de content.

Match je content ideeen met persona’s: Pas content aan op de belangrijkste persona’s. Dit 
kan invloed hebben op de vorm, diepte of aard van de content. Doe dit door middel van een 
tabel waar je perona’s matcht met buying stages. Dit zorgt ervoor dat er een strategie zit achter 
de content die je aanbiedt en vergroot de kans op succes.
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UITVOERING DEADLINE DOING DONE

Creer de content: Zoek een workflow die voor jouw situatie en organisatie goed werkt. Houdt 
rekening met keywords, persona’s, buying stages en een vorm die makkelijk en prettig te 
consumeren is.

Maak een bedrijfspagina aan op Facebook: Maak een omslagfoto, voeg een logo toe, vul je 
profiel, plaats een eerste post en nodig al je vrienden uit de pagina te liken.

Maak een bedrijfspagina aan op Linkedin: Dit zorgt er o.a. voor dat je een bedrijfslogo kunt 
tonen in je Linkedin profiel en geeft inzicht hoe vaak berichten die je plaatst via de bedrijfspagina 
worden gezien/gelezen.

Promoot de content via social media: Wanneer je content publiceert via je blog, plaats dan 
een linkje op verschillende social media kanalen en promoot eens een bericht via de advertentie 
functie van Facebook om te kijken of je hier een leuk bereik mee kunt realiseren.

Schrijf een persbericht: En submit deze op verschillende gratis persberichten sites

Start een Adwords campagne: Maak campagnes en add-groups aan in Google Adwords. 
Gebruik keyword matching options op een slimme manier en richt je op “koopgerichte” 
keywords.

Bouw een mailinglist: Voeg inschrijfformulier toe aan je website waarmee bezoekers zich 
kunnen aanmelden voor je nieuwsbrief. Geef bezoekers een incentive om zich aan te melden 
voor de nieuwsbrief, bijvoorbeeld het downloaden van een gratis whitepaper.

Stuur nieuwsbrieven: Stuur je nieuwsbrief abonnees regelmatig interessante nieuwsbrieven. 
Houd het niet alleen bij promotionele content, maar probeer waarde te bieden vanuit jouw 
expertise. Iedereen krijgt al genoeg email, zorg dus voor relevante content wanneer je een 
nieuwsbrief verstuurt.

Bouw je eerste links via startpagina: Ga na welke startpagina’s relevant zijn voor jouw 
bedrijf of blog. Gebruik de MozRank toolbar en benader alleen pagina’s met een hoge Domain 
Authority.

Stel een content kalender op: Creëer een content kalender voor de eerste maand. Draai 
deze maand vervolgens als test maand om meer gevoel te krijgen bij de tijd die content creatie 
kost. Na de eerste maand kun je vervolgens evalueren en de content kalender verder in de tijd 
uitrollen.
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Bookmark iedere blogpost die je schrijft: Deel je blogposts en content via Facebook, 
Linkedin, Twitter, Google+, Pinterest, ZEEF, enz. Stem de begeleidende tekst die je op sommige 
kanalen in kunt voeren zoveel mogelijk af op het medium en de volgers die zich daar bevinden.

Schrijf een gastblog: Ga na welke blogs/portals schrijven over onderwerpen in jouw vakgebied 
en schrijf regelmatig een gastblog met een linkje naar jouw website. Probeer deze gastblogs te 
koppelen aan relevante content die je al eerder hebt gecreëerd.


