
{Vind Het Beter Online}

Google Analytics
Geen SEO actie is compleet zonder Google Analytics.
Deze handige tool houdt u op de  hoogte van al het verkeer 
in en rondom uw site; waar men vandaan komt, wanneer 
de grootste bezoekersaantallen arriveren, en waar hun 
interesse voornamelijk ligt.

HetKanBeterOnline.nl maakt voor u een  nieuw G.A. account 
en plaatst de code op uw website. Ook kan een koppeling 
worden gemaakt met uw Google Webmastertools en/of 
Google Adwords account. U kunt meteen de resultaten van 
onze SEO actie zien!

• Duidelijkheid over wie, waar en wanneer!

Zoekwoorden Analytics & Strategie
Aan de basis van gevonden worden ligt natuurlijk een goe-
de beschrijving. Keywords zorgen er voor dat u verschijnt in 
de zoekmachines, maar welke kunt u het beste kiezen?

HetKanBeterOnline.nl kan met slechts een klein aantal woor-
den een grote lijst aan verwante termen genereren, op basis 
van zoekpopulariteit en Adwords prijs. 

• ✓ Creëer samen met ons een strategie!
• ✓ U bepaald zelf hoeveel u wilt besteden!

Yoast Plug In
De Yoast plug in is een module ter ondersteuning van or-
ganische zoekresultaten, die bijdraagt aan hoe uw website 
goed vindbaar wordt in Google.

HetKanBeterOnline.nl heeft veel interne kennis en know-how 
omtrent optimaliseren en het werken met Yoast. De Yoast 
plugin assisteert bij de optimalisatie en elimineert menselijke 
fouten. 

• ✓ Geen eindeloos schrijfwerk enkel voor Googlebots!

Ranking Coach
Ranking Coach genereert concrete acties en opdrachten op 
basis van uw website, uw concurrenten, regio of land en uw  
zoekwoorden. 

HetKanBeterOnline.nl kan voor u deze  maatwerk SEO stra-
tegie automatisch laten bepalen. Hiermee bespaart u veel 
kosten aan analyse uren en specialistische kennis.

• ✓ Bespaar tijd, moeite en geld!

Ranking Coach Uren
Hoe eenvoudig Ranking Coach in het gebruik ook is, blijkt 
toch dat bedrijven veelal geen tijd  of manpower hier aan 
kunnen besteden.

HetKanBeterOnline.nl werkt daarom met een pool studen-
ten met ervaring in RankingCoach en SEO in het algemeen. 
Hierdoor kunnen we scherpe tarieven vragen voor gespecia-
liseerd werk! 

• ✓ Scherpe tarieven voor hoge kwaliteit!
• ✓ Altijd per maand opzegbaar!

Content Schrijven
Wil u vindbaar zijn op het internet dan is goede content erg 
belangrijk. Vaak zijn er al web teksten maar deze kunnen 
geoptimaliseerd worden.

HetKanBeterOnline.nl bied hierom twee services aan!

 

• ✓ Het herschrijven van bestaande teksten!
• ✓ Het creëren van nieuwe tekstuele content!

SEO Analyse & Maatwerk
Al veel gedaan met SEO? Laat ons uw SEO analyseren en 
wij kijken samen met u naar mogelijke verbeterpunten.

HetKanBeterOnline.nl zal samen met u een actieplan opstel-
len op basis van de resultaten! 

• ✓ Het Kan Altijd Beter Online!

Search Engine Optimization (Zoekmachineoptimalisatie) is 
het geheel aan activiteiten bedoeld om een webpagina hoog 
te laten scoren in de organische zoekresultaten van een 
zoekmachine, op de voor die webpagina relevante 

trefwoorden, trefwoordcombinaties en zoektermen. Word-
press is hier van nature al een ster in, maar met wat extra tijd en 
aandacht kan SEO er al snel voor zorgen dat uw bezoekersaan-
tal  verdubbeld!

{SEO}


