
voor
ZOekwoorden-
onderzoek

Je blog wordt beter gevonden
met de juiste zoekwoorden,
maar welke zijn dat dan?

SEO-dummies



Iets schrijven is één. Ervoor zorgen dat je tekst goed gevonden wordt via
een zoekmachine als Google, is minstens zo belangrijk.

Zoekmachineoptimalisatie (SEO) is een vak apart. Gelukkig zijn er dingen
die je als SEO-dummy zelf kunt doen om je website goed vindbaar te
maken in Google. Zoals het gebruik van de juiste woorden.  

Want als jij niet de woorden gebruikt waar jouw doelgroep op googelt,
worden jouw blogs niet gevonden.

Ruim 20 jaar werkte ik als tekstschrijver voordat ik schrijfcoach werd voor
copywriters, communicatiemedewerkers en zp’ers. Zij willen schrijven,
maar ook gelezen worden. Welke woorden kies je om goed gevonden te
worden via Google? Ik heb 5 tips voor je zoekwoordenonderzoek. Succes!

Eva Smitt
Volg je @durfteschrijven al op                               of                        ?

https://www.linkedin.com/company/79886728
https://instagram.com/durfteschrijven


Ik ga je een paar handige tools verklappen. 

Hoe vind je de 
juiste zoektermen
voor jouw blogs 
of webteksten? 

Maar niet voordat je begrijpt wat zoekwoorden
precies zijn. 

Want de fout die veel bloggers maken is dat ze
denken dat een zoekwoord het woord is waarop
zij gevonden willen worden. 

Zoekwoorden zijn de woorden die jouw
doelgroep gebruikt als ze op zoek zijn 
naar een antwoord of oplossing.



Stel, jij bent vitaliteitscoach. Ja echt, ze bestaan. 
En als je een goeie zoekt: ik ken er nog wel een.

Toch is er niemand die ’s ochtends wakker wordt
en denkt: goh, laat ik vandaag eens een afspraak 
maken met een vitaliteitscoach.

Mensen die een vitaliteitscoach nodig hebben
worden wakker en denken: wat voel ik me brak
en futloos, wat slaap ik slecht... wat kan ik doen? 

Ze hebben geen idee wat de oplossing is, dus
gaan ze googelen op het probleem. Op ‘slecht
slapen’ of ‘ik wil beter slapen’. 
Dát zijn je zoekwoorden.  

Een voorbeeld.



Of ze googelen op wat zij dénken dat de
oplossing is. ‘Melatonine slikken’, bijvoorbeeld.
Of: ‘gezonder eten’. 

Zal dat de oplossing zijn voor hun probleem?
Geen idee, maar ze denken (of hopen) van wel
en beginnen met die woorden een zoektocht
over het immense internet. 

Als jij dan bij ze in beeld wil komen is het een
goed idee om over deze onderwerpen blogs te
schrijven. 

Door je te verdiepen in hoe je
doelgroep denkt, vind je niet alleen
woorden die je in je teksten kan
gebruiken, maar ook onderwerpen
om over te schrijven.

Snap je nu waarom het zo belangrijk is dat je
weet wie je doelgroep is en hoe ze denken en
praten? 



Leef je dus in in je doelgroep. Jij kan wel weten
wat ze nodig hebben, maar zo lang zij dat zelf
nog niet weten, moet je meegaan in hun
gedachtegang.

"Sell them what they
want, give them what

they need."

Ik heb vijf praktische tips voor je om de juiste
woorden (en onderwerpen) te vinden voor je
blogs en webteksten, zodat jouw website eerder
gevonden wordt via zoekmachines als Google.
Ze zijn nog gratis ook!



Vraag je klanten hoe ze bij jou terecht kwamen.
Wat was hun probleem? Waar hebben ze op

gegoogeld? Luister goed naar de woorden die ze
gebruiken en laat die terugkomen in je teksten. 

 
Let ook op woordcombinaties, want de meeste

mensen googelen op meer dan één woord.
 
 

TIP 1
PRAAT MET JE

KLANTEN



Zodra je begint te typen in de zoekbalk van
Google, vult Google je aan. De woorden en

woordcombinaties die je ziet, zijn de termen
waar veel op gezocht wordt. Ook in de zoekbalk

van Pinterest kun je deze strategie gebruiken.
 

TIP 2
de zoekbalk van

google

https://google.com/


Google Ads heeft een eigen (gratis)
zoekwoorden hulpprogramma: 

de Google keyword planner. 
 

Je vindt 'm op:
 https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/

 

TIP 3
Google

keyword planner

https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/


Op ubersuggest.com kun je elke dag gratis drie
zoektermen invoeren voor keyword suggesties.

Vergeet niet eerst de taal op Nederlands te
zetten. Met een betaalde account zijn er

uiteraard meer mogelijkheden.

TIP 4
ubersuggest

https://ubersuggest.com/


Welke vragen stellen mensen online? Je vindt
ze op Answerthepublic.com, een geweldige

inspiratiebron, zeker als je op zoek bent naar
onderwerpen voor je blog. Als jij die vragen

beantwoordt, is je blog snel gevuld. ;-)
 

TIP 5
answer the public

https://answerthepublic.com/
https://answerthepublic.com/
https://answerthepublic.com/
https://answerthepublic.com/


Volgens mij heb je nu genoeg aanknopings-
punten om (nieuwe) zoektermen te vinden
waarmee je jouw website beter vindbaar maakt.
En daar hoef je dus geen SEO-expert voor te zijn!

Het heeft echt geen zin je artikelen ramvol zoek-
woorden te stoppen. Google is ook niet gek, die
trapt daar niet in.

Schrijf gewoon een enthousiast verhaal vanuit je
passie en expertise, over onderwerpen die jou en
je lezers interesseren. 

Schrijf alsof je in gesprek bent
met jouw klanten, vermaak ze,
show them the way. 
Google snapt je wel.

EN NU...
aan de slag!



M E E R  O V E R  D E  C O M M U N I T Y

Jouw verhalen en ideeën doen ertoe, dus schrijf 
ze op en deel ze. Gebruik de woorden van je
doelgroep, zodat ze jou makkelijk kunnen vinden
via Google!

Heb je vragen? Stel ze op durfteschrijven.nl. 
 
Of kom bij  de Durf te schrijven community: een
online platform voor iedereen die van schrijven
houdt, professioneel of voor de lol. 

Je vindt er inspiratie en informatie, online
cursussen en live workshops, feedback en
expertadvies, ook over bloggen en SEO. 

Durf te schrijven is een veilige haven voor jouw
dromen, en een podium voor jouw talent. 
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