
Word vrienden met 
Google SEO Checklist

 1. Hoe goed is jouw relatie met Google?

Koppel je website met Google Search Console:
https://search.google.com/search-console/

Dien je sitemap in

Vraag indexatie van je website aan

2. Welke snelheidsscore heeft jouw website?

Verbeter je snelheid met Nitropack plugin
https://wordpress.org/plugins/nitropack/ 

Stel Nitropack goed in

Maak een eigen bedrijfspagina aan via Google mijn bedrijf:
https://www.google.com/intl/nl_nl/business/

Yoast of Rankmath instellen in je website

Yoast (SEO assistent in Wordpress)
https://nl.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
Rank Math (SEO assistent in Wordpress)
https://nl.wordpress.org/plugins/seo-by-rank-math/

Robots.txt instellen met Yoast of Rankmath

Doe de snelheidstest op
https://pagespeed.web.dev/report

https://search.google.com/search-console/
https://wordpress.org/plugins/nitropack/
https://www.google.com/intl/nl_nl/business/
https://nl.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://nl.wordpress.org/plugins/seo-by-rank-math/
https://pagespeed.web.dev/report


3. Weet jij welke pagina de meeste aandacht krijgt van 
jouw websitebezoeker?

Maak een Google Analytics account aan voor jouw website (als je die nog niet hebt):
https://analytics.google.com/analytics/web/ 

Plaats de UA code van jouw Analytics Account in de Wordpress plug-in

5. Welke snelheidsscore heeft jouw website?

Multimedia (foto’s video’s gebruiken indien mogelijk)

Sluit beheerder rol uit van weergave 

Linkbuilding & domein autoriteit controleren: Ubersuggest

Verhoog je domain authority en versla je concurrentie

Link achterlaten op relevante startpagina’s

Ga voor een goede pagina structuur: Titels H1, 
H2, H3 (Hoofdonderwerp, deelonderwerp) 

Installeer Google Analytics plugin in Wordpress:
https://nl.wordpress.org/plugins/ga-google-analytics/

Test je plug-in via incognito & real-time weergave

4. Hoeveel websites hebben linkjes naar jouw website?

Controleer je backlinks op relevantie

Zorg voor minimaal 20 relevante linkjes naar jouw website

Zorg voor een samenwerking met gerelateerde websites

Alt tekst bij foto’s. ( omschrijven wat er op de foto staat)

Interne en Externe links toevoegen op je pagina. 

Meta omschrijving invullen ( Samenvatting aan google vertellen)

Zorg dat jouw focus steekwoord op de juiste plekken voorkomt: titels, 
eerste paragraaf en meta description

Gebruik Rankmath of Yoast voor onpage SEO controle en zorg daarbij dat de score hoog is (groene cijfers!) 

https://analytics.google.com/analytics/web/
https://neilpatel.com/nl/backlinks/
https://nl.wordpress.org/plugins/ga-google-analytics/


Google Trends
Ahrefs zoekwoorden generator
google keywordplanner (via google ads)
Keyword Surfer (krijg inzichten in het volume per zoekopdracht)
 

Resize (Afbeeldingen verkleinen en optimaliseren)
https://chrome.google.com/webstore/detail/resizing-
app/dkpiobpcinjhhemgobhjghkakdabddmg 
Lighthouse (Google pagina snelheidstest)
https://chrome.google.com/webstore/detail/lighthouse/blipmdconlkpinefehnm
jammfjpmpbjk?hl=nl 
 

Google Analytics ( bezoekersdata meten)
https://analytics.google.com/analytics/web/ 
Google Search Console ( Pagina’s indexeren in Google)
https://search.google.com/search-console/ 
Google Mijn Bedrijf ( Bedrijfsvermelding in Google)
https://www.google.com/intl/nl_nl/business/
Google Lighthouse (Prestaties van de website meten)
 

Nitropack plugin
https://wordpress.org/plugins/nitropack/ 

Tools & Tips

Zoekwoorden onderzoek:

Google Chrome add-ons voor webmasters

Applicaties

Website sneller maken

Hulp nodig?
info@wordvriendenmetgoogle.nl

https://ahrefs.com/keyword-generator
https://chrome.google.com/webstore/detail/resizing-app/dkpiobpcinjhhemgobhjghkakdabddmg
https://chrome.google.com/webstore/detail/lighthouse/blipmdconlkpinefehnmjammfjpmpbjk?hl=nl
https://analytics.google.com/analytics/web/
https://search.google.com/search-console/
https://www.google.com/intl/nl_nl/business/
https://wordpress.org/plugins/nitropack/
mailto:info@wordvriendenmetgoogle.nl
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