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Google Dans
Zit je in een Google dans waarbij jouw Google positie (dagelijks) veranderd?
Wacht 3 weken.

Algoritme Update
Controleer via
•
Mozcast
•
SERPMetrics
•
Algoroo
of er een grote algoritme update is geweest. Als dat het geval is, wacht dan circa 3 weken op
verbetering.

Wacht 3 weken.

URL Wijziging
Is de URL van de pagina gewijzigd?

301 redirect je oude URL.

Content Wijziging
Is de content van de pagina gewijzigd? Zijn er wijzigingen geweest in de:
•
Tekst
o
Titel
o
Inleiding
o
Grote wijzigingen in tekst
•
Afbeeldingen
•
Video
•
Audio

Plaats je oude content terug.

Content Diepgang
Is je content te oppervlakkig? Verdient je content het wel om bovenaan te staan in vergelijking met
concurrenten?

Maak je content beter dan je concurrent.

’Vandaag de dag is het extra belangrijk om een
netwerk van links op te bouwen van hoge kwaliteit’
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Interne Linken
Zijn er interne linken naar deze pagina gewijzigd of verwijderd?
Plaats oude interne linken terug en voeg eventueel nieuwe toe.

301 Redirects
Staan al je 301 redirects nog goed ingesteld?
Herstel je 301 redirects

Content Achterhaald
Hebben concurrenten content die beter is dan die van jou?
Maak je content beter.
•
Leuker
•
Grappiger
•
Meer diepgang
•
Duidelijker
•
Grafischer
•
Korter

Pogosticking Battle
Staan alle concurrenten nog wel op pagina 1?
Zorg dat jouw resultaat de behoefte van de bezoeker beter bevredigd. Let daarbij vooral op de
bovenkant van de pagina.

Verbeter Jouw CTR
Maak jouw SEO Titel en Meta Description aantrekkelijker om op te klikken.

Responsive
Controleer of jouw website goed werkt op alle tablets en mobiele apparaten.

Storende Elementen
Controleer of jouw website storende elementen bevat die de binnenkomst storen.

Verwijder deze elementen.

Laadsnelheid Website
Controleer de laadsnelheid van jouw website via Google Pagespeed Insights.

Verbeter je website snelheid.

“Creëer een website die waarde
toevoegt aan het internet.”
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Verwijderde Backlinks
Zijn er recent backlinks verwijderd die voorheen naar je pagina of website linkte?
Zorg dat de backlinks worden teruggeplaatst of ontwikkel nieuwe.

Devaluering Backlinks
Zijn jouw backlinks voornamelijk linkpartners, directories en artikel marketing websites?

Ontwikkel nieuwe backlinks.

Ankerteksten
Controleer of jouw ankerteksten (veel) meer of minder zoekwoorden bevatten van de ankerteksten
van concurrenten via Ahrefs.

Verbeter je ankerteksten.
Linkwaarde 0
Controleer of jouw linken compleet waardeloos zijn geworden.

Ontwikkel betere backlinks.

Negatieve SEO
Heb je in een korte periode heel veel linken ontvangen die jij niet ontwikkeld hebt en een lage
waarde hebben?

Dissavow deze linken via Google Search Console.

Momentum Afname Nieuwe Website
Is je website max 1 jaar oud nieuw of heb je jouw website in het afgelopen jaar opnieuw gelanceerd?

Meer linkbuilding toepassen.

Website Hack
Controleer of jouw website gehackt is via Google Analytics.

Los de hack op.

Google Penalty
Controleer via Google Search Console of je een Google penalty hebt ontvangen.

Los het probleem op en verzoek een heroverweging.

“Wees slimmer dan je concurrenten in
plaats van slimmer dan Google.”
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