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SEO Plan



Inleiding
Dit is het SEO plan voor de website http://wouterroozeboom.nl/ 
Op de website heb ik mijn bevindingen en ervaringen van Techno beschreven en 
zelfs wat eigen muziek toegevoegd.

In dit plan staat beschreven wat de huidige staat van de website is op SEO gebied, 
wat de technieken zijn + hoe je die moet gebruiken om de score te verbeteren en 
uiteindelijk wat de resultaten zijn van de gebruikte technieken.



Nulmeting

Bron: http://www.websiteseocheck.nl/health_check/report/9118/wouterroozeboom.nl

Instellingen die al goed zijn:
 - Er is al een META title
 - Geen inline-css
 - Een favicon is al ingesteld
 - Hij gebruikt de laatste versie van Google Analytics
 - Hij laadt in 2.466 seconden. Dat is onder het gemiddelde van 5 seconden
 - De DOCTYPE is ingesteld

Er zijn nog een aantal instellingen die goed zijn, maar daar zorgt de server zelf voor 
en heb ik weinig tot geen invloed op. Voor die instellingen verwijs ik naar het volle-
dige rapport.

Instellingen die verbeterd kunnen worden:
 - Een META description mist
 - Meer <h2> tags gebruiken i.p.v alles in een <h1> gooien
 - Een robot.txt gebruiken
 - Er moet nog een sitemap.xml geregistreerd worden
 - Er moeten alt tags worden toegevoegd aan de afbeeldingen
 - De site is nog niet gelinkt aan social media
 - Het aantal HTTP requests moet minder worden
 - Er vindt nog geen caching plaats
 - De images moeten een expire tag krijgen om de server sneller te laten   
   werken
	 -	De	.css	bestanden	kunnen	nog	geminified	worden
 - URL Canonicalization is nog niet ingesteld
	 -	Er	moet	een	SSL	certificaat	aangevraagd	en	ingesteld	worden
 - Microdata schema moet ingesteld worden



Optimalisatietechnieken
1: Meta description
Google weegt de beschrijving van je pagina’s mee. Zo zeg ik het eigenlijk al, het is 
belangrijk dat je een relevant stukje schrijft bij elke pagina zodat ze allemaal samen-
werken en je website in het algemeen beter gevonden wordt. In mijn geval heb ik 
maar 1 pagina, maar alsnog is het onmisbaar.

Let op: Hoewel je een title tag en meta description op kunt geven is het niet gegarandeerd dat Google deze toont. 
Google gaat altijd voor relevantie en toont soms een eigen title en meta (op basis van de inhoud van je pagina) wan-

neer deze beter bij de zoekopdracht past. Bijvoorbeeld bij een longtail zoekopdracht.

2: Bestandsnamen
De naam van mijn bestanden moeten allemaal logisch zijn en niet vreemde tekens 
gebruiken. Bijvoorbeeld:
Slecht: IMG56109.JPG
Goed: maassilo-rotterdam.jpg
Zo komen ook je afbeeldingen in Google Images naar boven wat natuurlijk meer hits 
betekent.

3: Alt-Tags en bestandstitels
Wat vaak vergeten wordt bij bestanden is het geven van relevante metadata zoals 
titels, alt-tags en wat ik bij mijn audio bestand moet doen: artiest, tracknummer en 
album. Dus bij een afbeelding zou een alt tekst kunnen zijn:
<img src=”maasilo.jpg” alt=”maassilo_img”>

4: Keywords
In mijn tekst ga ik ook meer termen gebruiken die slaan op het algemene onderwerp 
van de website. Zo creëer ik zogenaamde “keyword-density“ en daarmee kom ik 
sneller bij de gerelateerde zoekresultaten onderin bij Google.
Nu heb ik:



5: Uitgaande links
Ik heb tot nu toe nog geen uitgaande links op mijn website maar voor het nut van 
deze opdracht zal ik mijn Facebook, Soundcloud en Google+ account gaan linken 
aan mijn website. Die ga ik onderin de pagina zetten met visueel aantrekkelijke 
knoppen. Daarnaast is het ook belangrijk dat ik daar let op welke manier ik de ti-
tle-attributen schrijf. Zo kan ik bij mijn social media beter gewoon “Facebook - Wout-
er Roozeboom“ schrijven terwijl ik bij Soundcloud beter mijn artiesten naam kan 
gebruiken.

6: Robot.txt
De robots.txt is een tekst bestand dat je plaatst in de root van je website (meestal 
de	public_html	of	www	folder).	De	Robots.txt	file	bevat	instructies	voor	zoekmachine	
robots aangaande hoe ze een website kunnen en mogen indexeren. Je kan in dit 
bestand aangeven welke robots uw website wel mogen crawlen en welke niet, wan-
neer dit mag maar ook waar deze robots de sitemap kunnen vinden. Daarnaast kan 
je ook aangeven welke paginas niet mogen worden gecrawled of geindexeerd. 

7: XML Sitemap maken
Alhoewel ik maar 1 pagina heb, kan het geen kwaad om een sitemap bij Google in 
te leveren, zodat hij in ieder geval wel aanwezig is.

8: Microdata
Microdata is aan je artikelen en links bepaalde waardes geven zodat zoekmachines 
weten wat voor content het is. Zo zet je bij een <article> tag bijvoorbeeld <article 
itemscope>. Op deze manier maak je het duidelijk dat over een bepaald onderwerp 
gaat en dat alles wat in de <article> tag staat daarover gaat.

9: URL canonilization
Met deze werkwijze defninieër je welke url’s je allemaal associeert met je website. 
zo kan je http://wouterroozeboom.nl willen maar ook 
http://www.wouterroozeboom.nl. Zoekmachines nemen dit zeker mee.

10: HTML validatie
Natuurlijk ga ik mijn website ook door een html validator halen zodat ik zeker weet 
dat er geen onnodige foutjes in kunnen staan.

11: SEO validatie
Zoals anderen ook misschien doen, gebruik ik http://www.websiteseocheck.nl.
Daar kan ik mijn website url invoeren en krijg ik een uitgebreid rapport van de SEO 
op mijn site. Ik zal niet alles wat ze hier beschrijven doen maar ik neem het zeker 
mee in mijn uiteindelijke uitvoering.

12: XML sitemap aanmaken
Door een xml sitemap te maken kan google je sneller indexeren. Een xml sitemap 
stuur je op naar het Search Console account die je op Google aan kan maken. Zorg 
er wel voor dat ik in een .xml bestandstype is.



13: <H2> tags
Het is belangrijk dat niet alle titels in een <h1> tag gestopt worden. Google kijkt 
namelijk	naar	de	structuur	en	vind	het	fijner	als	er	een	duidelijk	onderscheid	ge-
maakt wordt tussen titels en sub-titels. Gebruik dus voor sub-titels een <h2> tag.

14:	Minified	css	gebruiken
Dit is niet van heel groot belang aangezien de css al niet zo’n grote bestandsgrootte 
heeft,	maar	uit	principe	is	het	wel	handig	om	te	doen.	Om	de	css	te	minifien	ga	je	
naar https://cssminifier.com/	en	stop	je	daar	alle	code	in	van	de	file.	De	output	stop	
je dan in een nieuw bestand die je bijvoorbeeld “style.min.css” noemt. Die laad je 
dan vervolgens als enige in en als je verder wilt developen, laad je de grotere versie 
in omdat dat makkelijker is qua editen.

15:	SSL	certificaat	aanvragen
Een	SSL	certificaat	is	een	echniek	waarmee	de	verbinding	tussen	de	bezoeker	van	
een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels 
zeer sterke encryptie. Deze worden door gespecialiseerde bedrijven gemaakt en 
verkocht voor ongeveer 10 euro per jaar. (https://www.sslcertificaten.nl)

16: Een expire tag
In het kort is een expire tag een stukje code die tegen de browser verteld of die een 
afbeelding van de server moet halen of dat die uit de cache gehaald kan worden. 
Hiermee	verlaag	je	het	aantal	HTTP	Requests.	De	files	waar	je	een	expire	tag	op	
moet zetten zijn de achtergrond afbeeldingen, de favicon en de javascript die van 
buiten wordt ingeladen (de script tags). De code die je hiervoor moet schrijven komt 
is	de	htaccess	file	te	staan.



Resultaten

Het resultaat van de verbeteringen laten zien dat er een verbetering is voorgekomen 
van 19% (59->78). Met nog maar 8 fouten en 3 waarschuwingen heb ik er ook voor 
gezorgd dat mijn naam in Google nu op de eerste pagina staat (in mijn browser 
dan). Ik heb bijna alle technieken die hiervoor zijn beschreven uitgevoerd maar som-
mige zijn niet helemaal gelukt. Zo zorgde het framework Greensock ervoor dat mijn 
html validatie nooit zou kloppen terwijl ik zelf geen fouten maak. 
De	enige	techniek	die	ik	niet	heb	uitgevoerd	is	een	SSL	certificaat	aanvragen,	om-
dat dat geld kost en ik dat budget niet heb voor 1 school opdracht. Hierover ga ik zo 
verder.
Bron: https://seositecheckup.com/seo-audit/wouterroozeboom.nl
Instellingen die nog steeds verbeterd kunnen worden:
	 -	Er	moet	een	SSL	certificaat	aangevraagd	en	ingesteld	worden
 - De site is niet geschikt voor mobiele apparaten
 - Libwww-perl Access Test is niet gedaan
 - Server Signature Test

Waarom die niet zijn verbeterd ligt voornamelijk aan het feit dat de meeste van deze 
instellingen bij de server admin liggen en aangezien ik mijn server host bij een ex-
tern bedrijf heb ik daar geen toegang voor. 
De site zou ik in theorie nog wel voor mobiele apparaten kunnen stylen, maar daar 
heb ik door tijdsnood geen tijd meer voor. 



Aanbevelingen
1: De website responsive maken
Als ik dit wel had gedaan, dan was mijn score met 10 punten omhoog gegaan, om-
dat volgens seositecheckup dat 1 van de 10 hoofdpunten is waar Google naar kijkt.
Daarnaast	is	het	voor	gebruikers	in	het	algemeen	fijn	om	zowel	een	desktop	en	mo-
biele versie te bekijken.
2:	Vraag	een	SSL	Certificaat	aan
Een	SSL	certificaat	kan	mijn	score	nog	eens	met	3	punten	verbeteren.	Een	SSL	cer-
tificaat	vraag	je	aan	bij	een	bedrijf	zoals	https://www.sslcertificaten.nl/	
Een	SSL	ceritificaat	zorgt	ervoor	dat	normale	gebruikers	zien	dat	mijn	site	veilig	en	
vertrouwd is en natuurlijk vindt Google dat belangrijk voor de SEO score.
Die verkopen de volgende paketten:



3: De server admins vragen om test te runnen en eventueel voor een prijs
Mijn host (Versio) doet deze testen niet standaard op hun servers, maar er zou 
eventueel wel iets geregeld kunnen worden omdat dit over het algemeen niet erg 
grote taken zijn. Wat wel te verwachten is, is dat ze er een prijs voor zullen vragen. 
Hun contact info:
Versio 
Francios Haverschmidtwei 2 
8914 BC Leeuwarden 
Nederland 
+31.848737447
4: Herschrijf teksten zodat de belangrijke keywords nog meer naar voren komen.
Op het moment gebruik ik mijn keywords goed. Woorden zoals Techno en Maas-
silo komen vaak voor, maar dat kan nog beter. Woorden zoals muziek, ervaring en 
dance kunnen nog meer naar voren komen. Google kijkt hiernaar zodat de zoekter-
men die een gebruiker invoert in Google sneller relevante resultaten krijgt i.v.m mijn 
site.


