
SEO
voor partners

!Hoe komt mijn website hoog in Google?



Welkom
bij het Partnerprogramma van bol.com
Goed dat je de keuze hebt gemaakt om partner te worden en dat je aan de slag gaat met 
Affiliate Marketing. Via het Partnerprogramma heb je toegang tot alle artikelen op de website 
van bol.com en vind je altijd een product dat aansluit op de doelgroep die je bereikt met jouw 
website. Je verdient commissie bij elke aankoop die via jouw website plaatsvindt. De commissie 
kan oplopen tot 8% en geldt voor de totale inhoud van de winkelwagen. Ga daarom snel aan 
de slag en verdien je eerste commissie! Om je op weg te helpen ontvang je bij deze onze SEO 
white paper voor partners. 

Het blijft altijd een uitdaging om de juiste bezoekers op je website te krijgen. Je kunt bezoekers 
uiteraard via verschillende kanalen naar je website sturen, denk aan social media (zoals 
Facebook en Twitter), maar ook Google. Maar hoe bereik je de juiste doelgroep? SEO is één van 
de belangrijkste aanjagers om gratis bezoekers te 
genereren via Google. De belangrijkste tips & tricks
vind je in deze SEO white paper.

Veel leesplezier en succes met de verdere ontwikkeling 
van je website!

Direct aan de slag? Ga dan naar: 
https://partnerprogramma.bol.com/partner/login.do  

Bekijk ons blog* voor support: https://partnerblog.bol.com/ 
*Op het blog worden ook wekelijks nieuwe campagnes geplaatst.

Liever geen campagnes missen? Meld je dan aan voor onze 
nieuwsbrief in je account. Ga naar je account en vervolgens naar 
‘voorkeuren nieuwsbrief’.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je ons 
altijd bereiken via: Partner@bol.com

Vriendelijke groet,
Het Partnerprogrammateam
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Over SEO
Wat is SEO en waarom is
het zo belangrijk?



Wat is SEO?
En waarom is het zo belangrijk?
SEO staat voor Search Engine Optimization en betekent dus kortweg zoekmachine-
optimalisatie. Wij definiëren SEO of zoekmachine-optimalisatie als volgt:

               SEO is het optimaliseren van (mobiele) websites voor mensen die zoekmachines 
               (zoals Google) gebruiken, met als doel om zoveel mogelijk relevante (en ‘gratis’) 
               bezoekers naar jouw website te genereren. 

SEO moet niet in verwarring worden gebracht met SEA, dat wat staat voor Search Engine 
Advertising. Waar het bij SEA gaat om de optimalisatie van advertenties in zoekmachines zoals 
de Google AdWords tekstadvertenties en bijvoorbeeld Google Shopping advertenties, gaat het 
bij SEO dus om het verkrijgen van topposities binnen de ‘organische’ niet-advertentieruimtes. 
Het verschil in Google: 
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SEA

SEO
Google Shopping, ook 
onderdeel van SEA



Wat is SEO?
En waarom is het zo belangrijk?
Maarliefst 97% van de Nederlandse internetgebruikers geeft aan wel eens een zoekmachine te 
gebruiken. En eigenlijk weten we ook allemaal wel dat Google daarmee de meestgebruikte 
zoekmachine is. In Nederland gebruikt namelijk meer dan 96% van de online searchers Google. 
Overige zoekmachines zijn bijvoorbeeld Bing en DuckDuckGo.

Aangezien jij zoveel mogelijk relevante bezoekers naar jouw website wilt trekken is het 
noodzakelijk om hoog in Google te staan. Immers geldt: hoe hoger je staat in Google, hoe meer 
searchers op jouw zoekresultaat klikken en dus hoe meer mensen er naar jouw website komen. 

Een belangrijk gegeven daarbij is dat meer dan 60% van de searchers klikt op één van de eerste 
drie (organische) posities in Google! Dit geeft ook gelijk aan waarom het zo belangrijk is om 
bovenaan te staan. Gemiddeld klikt gemiddeld 32% op de eerste, 18% op de tweede en 11% 
op de derde positie. Zoals je ziet gaat dat gemiddelde erg snel omlaag. Voor positie 10 
(onderaan pagina 1 in Google) geldt een gemiddelde CTR (Click Trough Rate) van nog maar 1% 
à 2%.

Jouw website optimaliseren voor het verkrijgen van topposities in Google is dus cruciaal voor 
het verkrijgen van meer bezoekers. In het volgende hoofdstuk zullen we uitleggen welke 
factoren daarop van invloed zijn.

>97%
van de internetgebruikers maakt 

gebruik van een zoekmachine
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SEO factoren
De belangrijkste informatie over
de drie SEO succesfactoren.



SEO factoren
De belangrijkste informatie
Hoog in Google staan wil iedereen. Een goede positie verkrijgen is echter geen makkelijke taak. 
Wel zijn er succesfactoren die de kans op goede posities in Google enorm vergroten. Wij 
onderscheiden de volgende drie: content, techniek en autoriteit. 

Content
Om hoog in Google te komen is het creëren van waardevolle en relevante content voor 
bezoekers van jouw website cruciaal. Het gaat daarbij niet alleen maar om het beschrijven van 
een artikel van minimaal zoveel woorden of het herhalen van de belangrijkste zoekterm. 
Waardevolle content is content waar bezoekers echt iets aan hebben en gaat niet altijd alleen 
maar om tekst. Content kan ook afbeeldingen of video’s zijn bijvoorbeeld. Belangrijke tips 
rondom (o.a.) content zullen in het volgende hoofdstuk worden gedeeld.
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Content

Techniek Autoriteit



SEO factoren
De belangrijkste informatie
Techniek
Je kan nog zulke goede content hebben, maar als jouw website niet toegankelijk is voor Google, 
dan zul je nooit hoog in de zoekmachine staan. De techniek van een website is de basis van 
hoe de website functioneert, maar ook hoe gebruikers/bezoekers de website ervaren. 

Voorbeelden van waar je aan moet denken bij techniek is bijvoorbeeld ‘indexatie’. Vindt Google 
wel alle pagina’s op jouw website die gevonden mogen worden en worden alle pagina’s die niet 
in Google thuishoren correct geblokkeerd? Google Search Console geeft hier bijvoorbeeld 
goede inzichten in, zie het hoofdstuk ‘SEO tools’ voor meer uitleg over deze gratis tool. 
Daarnaast is de snelheid van jouw website ook ontzettend belangrijk. Een trage website kan de 
gebruikerservaring negatief beinvloeden en ook daar kijkt Google naar. Tip: Gebruik de tool 
Pagespeed Insights om te kijken of hier nog verbeteringen liggen.

Autoriteit
Een website heeft autoriteit wanneer deze door online gebruikers erkent wordt als expert in 
een onderwerp. Dit onderwerp kan heel breed zijn, zoals geldt voor: www.nu.nl; een autoriteit 
op gebied van nieuws. Maar ook specifiek, zoals geldt voor www.belastingdienst.nl; een 
autoriteit op gebied van belasting. Bol.com scoort bijvoorbeeld goed op zoektermen 
gerelateerd aan boeken; bol.com is namelijk een autoriteit op gebied van boeken. 

Heb je bijvoorbeeld een website over grasmaaiers? En wil je ervoor zorgen dat jouw website 
een autoriteit wordt op gebied van grasmaaiers? Zorg er dan voor dat:

1.  Andere autoriteiten omtrent grasmaaiers linken naar jouw site.

2.  Jouw website genoemd wordt in discussies gerelateerd aan grasmaaiers.

3.  Jouw website toegevoegde waarde biedt over grasmaaiers.

4.  Jouw website geen pagina’s bevat die amper of niks bijdragen.

5.  Jouw website, websitenaam en content overkomt als betrouwbaar en waardevol.
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SEO tips
Concrete tips over hoe je beter 
vindbaar kunt worden in Google.



SEO tipsSEO tips
Die iedereen kan toepassen
Waar zoekt mijn doelgroep op?
Bedenk niet waar je op gevonden wilt worden, maar ga actief na waar men nu precies op zoekt. 
Hier zijn gelukkig een aantal handige tooltjes voor, maar de prettigste is toch wel de Google 
Keywordplanner.

>> Linkje: adwords.google.nl/keywordplanner

De Google Keywordplanner is ideaal om zoekvolumes van zoektermen te bekijken en te 
vergelijken. Zo kan je goed zien op welke zoekterm(en) het meest wordt gezocht en op die 
manier kan je beter bepalen welke zoekterm(en) jij moet gebruiken op je website om op de 
meest relevante manier jouw doelgroep aan te spreken. 

Ook geeft de Keywordplanner suggesties voor andere relevante zoektermen. Zo kan jij in één 
oogopslag zien waar men nog meer naar zoekt. 

De URL
Nu je weet wat de belangrijkste zoekterm(en) is of zijn, is het belangrijk om deze zoekterm(en) 
op een relevante wijze te gebruiken op je website, te beginnen met de URL. Zorg ervoor dat alle 
pagina’s beschikken over leesbare, relevante en zo specfiek mogelijke URL’s: 

synoniemen 
vergelijken

www.sitenaam.nl/laptops

www.sitenaam.nl/category/?p=578460!

!

www.sitenaam.nl/notebooks!

enkelvoud vs
meervoud



SEO tipsSEO tips
Die iedereen kan toepassen
De title-tag
De title-tag is één van de belangrijkste elementen van een pagina voor jouw website. Dat wat je 
in de title-tag zet, komt immers terug in de zoekresultaten van Google. 

Zoals je ziet valt de blauwe regel enorm op. Het is dan ook belangrijk om de title-tag zowel 
aantrekkelijk en relevant te schrijven, maar ook is het belangrijk om hier de belangrijkste 
zoekterm(en) te vermelden. 

>> Tip! Gebruik je Wordpress? Download dan de SEO Yoast-plugin. Met deze plugin kan je heel 
eenvoudig van iedere pagina op jouw website o.a. de title-tag aanpassen en optimaliseren. 

>> Tip! Zorg ervoor dat iedere pagina een unieke title-tag heeft.

>> Tip! Gebruik maximaal 60 karakters voor de title-tag, anders wordt deze afgekapt in Google.

De meta-description
Net als de title-tag is ook de meta-description zichtbaar in Google. De meta-description is vaak 
een korte samenvatting (maximaal twee regels) van de pagina en staat onder de title-tag en 
URL in Google (zie voorbeeldje hierboven). 

>> Tip! Zorg voor een relevante en activerende meta-description. Zo val je meer op en is de 
kans groter dat searchers op jouw zoekresultaat klikken. 

>> Tip! Gebruik maximaal 150-155 karakters voor de meta-description.
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SEO tipsSEO tips
Die iedereen kan toepassen
De tekst
Schrijf unieke en relevante teksten waarbij je rekening houdt met de belangrijkste zoektermen. 
Schrijf zo natuurlijk mogelijk; het moet relevant zijn voor diegene die het leest en dus zeker niet 
geschreven zijn voor de zoekmachine. Zorg er dan ook voor dat een bepaalde zoekterm niet 
100x wordt herhaald, maar beperk het tot slechts een enkele keer per alinea. 

Linken naar andere pagina’s
Google volgt linkjes. Geen linkje naar een (nieuwe) pagina betekent een grote kans op slechte 
of zelfs geen positie in Google. Google moet met zo min mogelijk stappen bij alle pagina’s op 
jouw website komen, zodat hij alles kan crawlen en indexeren. Hoe minder stappen Google 
moet maken om een pagina tegen te komen, hoe vaker (en sneller) Google jouw pagina(’s) kan 
opnemen in de zoekresultaten. Zorg dus voor een goede interne linkstructuur door 
bijvoorbeeld te starten met linkjes in je hoofdnavigatie, maar ook relevante linkjes te plaatsen 
in teksten die verwijzen naar een of meerdere pagina’s op jouw website. Let op: Ga vooral niet 
overal linkjes toevoegen omdat dat ‘goed’ is: houd het wel relevant.

>> Tip! Hernoem klik hier linkjes. Beter om dan te zeggen: Bekijk alle Apple Macbooks.

>> Tip! Hernoem lees verder linkjes. Beter om dan te zeggen: Lees hier alles over sportboeken.

De afbeeldingen (alt-tag & bestandsnaam)
Men gebruikt Google niet alleen om te zoeken naar relevante pagina’s. Men zoekt ook vaak 
naar afbeeldingen. Uiteraard wil je daar ook tussen staan met jouw foto’s en/of afbeeldingen. 

>> Tip! Geef afbeeldingen een specifieke en relevante naam mee in de url en alt-tag:
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<img src=“http://www.sitenaam.nl/wp-content/uploads/
cover-250x600.jpg” alt=“boek cover”>

<img src=“http://www.sitenaam.nl/wp-content/uploads/vijftig-
tinten-grijs-cover.jpg” alt=“Vijftig Tinten Grijs boek cover”>
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SEO tools
Alles over welke SEO tools jij het 
beste kunt gebruiken.



SEO tools
Die je moét proberen
Google Search Console
Google Search Console (GSC), voorheen Google Webmaster Tools, is dé plek waar je alle 
belangrijke informatie over de (SEO gerelateerde) prestaties van jouw website kunt bekijken. Zo 
kan je in GSC bijvoorbeeld zien op welke zoektermen jouw website nu het meest gevonden 
wordt. Je vindt deze gegevens onder ‘Zoekverkeer’ > ‘Zoekanalyse’. 

>> Linkje: www.google.com/webmasters

Welke gegevens zie je o.a. nog meer in Google Search Console?

- Links naar jouw site: welke websites linken naar jouw website.
- Mobiele bruikbaarheid: is jouw website ook mobielvriendelijk?
- HTML verbeteringen: een handig overzicht van verbeteringen voor jouw title-tags, meta-
descriptions, etc. door Google. 

Google Analytics
Google Analytics (GA) is een gratis tool van Google die alle statistieken van jouw website 
verzamelt en gedetailleerd weergeeft. Zo geeft GA een goed overzicht van onder andere het 
aantal bezoeken, verkeersbronnen (waar komt mijn bezoek vandaan?), paginaweergaves (welke 
pagina’s worden het meest bezocht?), bouncepercentages en gemiddelde tijd op de site. 

>> Linkje: www.google.com/analytics
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SEO tools
Die je moét proberen
SEO Peek
SEO Peek is een extensie voor Chrome en Safari die in één overzicht de belangrijke SEO 
elementen weergeeft van de desbetreffende pagina. Zo zie je o.a. wat de huidige title-tag (‘page 
title’) en meta-description is, zonder dat je zelf in de HTML of bijvoorbeeld in Wordpress hoeft 
te kijken.

>> Linkje: www.sanderheilbron.nl/seo-peek/

SEO Yoast Plugin
Zoals eerder aangegeven in deze white paper, is de SEO Yoast plugin voor Wordpress een 
ontzettend handige en makkelijke plugin om o.a. de title-tag en meta-description van diverse 
pagina’s op jouw website in te vullen of te optimaliseren. Daarnaast geeft de plugin ook tips om 
andere ‘on-page’ elementen te optimaliseren.

>> Linkje: www.yoast.com/wordpress/plugins/seo/
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SEO tools
Die je moét proberen
Mobile Friendly Test
Steeds meer mensen gebruiken hun smartphone of tablet om online websites te bezoeken of 
in Google te zoeken. Een responsive- of mobiele website is dan ook noodzakelijk om jouw 
website op ieder scherm zo gebruiksvriendelijk mogelijk weer te geven. Benieuwd of jouw 
website mobielvriendelijk is? Gebruik dan de Mobile Friendly Test van Google!

>> Linkje: www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

Pagespeed Insights
De laadtijd van een pagina is ontzettend belangrijk. Hoe langer het duurt voordat een pagina 
geladen is, hoe meer mensen er zullen afhaken. Om nu een goede indruk te krijgen of jouw 
website wel of niet snel genoeg is, heeft Google de Pagespeed Insights tool ontwikkeld. De 
Pagespeed-score heeft een waarde tussen 0 en 100 punten. Hoe hoger de score, hoe beter! 
Daarbij geeft de tool tips om de laadttijd van jouw pagina of website te verbeteren. 

>> Linkje: developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

17



Succes!

Het Partnerprogramma
bol.com


