
Ontdek alle functionaliteiten die zijn 
inbegrepen bij SEOreview!



© SEOreview www.seoreview.nl

Welkom bij SEOreview, een cloud-based verzameling van tools die u op weg helpen bij uw 
SEO project. Het SEOreview platform bevat uitgebreide rapportage mogelijkheden, zodat u 
altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.

Om u als SEOreview gebruiker snel op weg te helpen hebben wij deze Quick Start Guide 
ontwikkeld. Dit document bevat enkele suggesties hoe SEOreview u kan helpen om de posi-
ties van uw website te verbeteren in de zoekmachines.

Website optimalisatie bestaat uit een aantal belangrijke elementen. Het begint met een web-
site check en analyse, volg vervolgens de aanbevelingen van het systeem op, start met effec-
tieve linkbuilding en houd alles vervolgens in de gaten via de performance tracking tools. Dit 
proces is uiteraard cyclisch. Wanneer u de optimalisatiewerkzaamheden heeft uitgevoerd 
voert u wederom een analyse uit om te bekijken wat u nog meer kunt verbeten. 

Lees in deze Quick Start Guide hoe u dat kunt doen. Succes!
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Wanneer u bent aangemeld kunt u uw website toevoegen als project. SEOreview opent hierin de wizard om u te helpen het 
project verdere invulling te geven. Zo kunt u direct al zoektermen toevoegen om posities te checken, kunt u uw belangri-
jkste concurrenten toevoegen, kunt u landingspagina’s toevoegen en kunt u SEOreview koppelen aan uw Google Analytics 
account.

1.1 Meld u aan op SEOreview en voeg de website toe als project

Opstarten.
Maak een project aan bij SEOreview en start direct!
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Wanneer u uw website heeft toegevoegd als project en het een en ander heeft ingesteld komt u terecht bij uw Project 
Dashboard. Het dashboard bevat standaard een aantal widgets om u direct een overzicht van de stand van zaken te geven. 
U kunt het dashboard echter naar eigen wens invullen met de widgets die u wilt gebruiken wanneer u klikt op Widgets 
toevoegen bovenaan uw dashboard.

1.2 Gebruik de SEOreview checklist als roadmap



De meest interessante widget is toch wel de DIY SEO Gids. Deze widget bevat een overzicht van alles wat er nodig is om uw 
website zo goed mogelijk te optimaliseren. Gebruik het als een SEO checklist. Wanneer u een van de punten heeft aange-
pakt kunt u deze afstrepen en doorgaan naar het volgende. Uw progressie wordt zo ook bijgehouden! Per punt wordt er 
bovendien uitgelegd wat het inhoudt en waarom dit belangrijk is (Engelstalig).
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Selecteer zoekmachines – SEOreview detecteert automatisch uw IP en voegt op basis daarvan de lokale zoekma-
chines toe aan de tool. U kunt dit uiteraard aanpassen.

Stel positie controle in – Zo kunt de posities van zowel uw website alsmede uw sociale profielen bijhouden.

Voeg concurrenten toe – Voeg de belangrijkste concurrenten toe om de posities van de concurrenten in te zien.

Selecteer welke resultaten u wilt zien – Wilt u alleen de zoekresultaten zien of ook de posities van afbeeldingen, 
advertenties en/of Google Shopping?

Voeg sociale profielen toe – Voeg Twitter, Facebook en Google+ profielen toe.

De topposities in de Google organische zoekresultaten ontvangen ongeveer 33% van het verkeer (gebaseerd op het 
Chitika rapport). In de Positie Controle tool (Project Dashboard > Marketing Analytics > Positie Controle) ziet u hoe uw 
website rankt in de organische zoekresultaten van verschillende zoekmachines. Het doel is uiteraard om meer verkeer te 
verkrijgen, dus de posities dienen optimaal te zijn.

2.1	 Configureer	de	Positie	Controle	tool

1.

Posties	tracken.
Hoe staat het met uw posities in de zoekmachines?
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Binnen de Positie Controle tool vindt u het Per Pagina rapport. Gebruik dit rapport om te zien hoe de individuele pagina’s 
ranken. Wanneer uw posities laag zijn kunt u bepalen of deze pagina’s extra optimalisatie nodig hebben. 

2.2 Analyseer de posities

Gebruik de Geschiedenis data rapportage om speciale gebeurtenissen toe te voegen, zoals een Google algoritme update. 
Wanneer u deze events toevoegt kunt u direct in de gaten houden of uw posities zijn aangetast naar aanleiding van een 
update. U kunt zelf gebeurtenissen toevoegen en deze voorzien van notities. 

2.3 Check Google update benchmarks
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Om uw website te optimaliseren voor zoekmachines is het belangrijk dat u de juiste zoektermen gebruikt, zodat de zoek-
machine weet waar u voor zou willen ranken. Hoe kiest u de juiste zoektermen? Gebruik de Trefwoorden Onderzoek tool 
onder Site Controle en kies voor ‘Krijg suggesties’. Vul het onderwerp van uw website in en ontvang suggesties. Analyseer 
de suggesties en kies de termen die het beste bij de website passen en welke uiteraard voldoende zoekvolume hebben. 
Idealiter wilt u uiteraard ook nog de minste concurrentie.

Sla de gevonden zoektermen op in het Trefwoorden Mandje en groepeer deze eventueel aan de hand van zelfgekozen 
tags. U gebruikt de zoektermen om de verschillende landingspagina’s te optimaliseren. Uiteraard kunt u ook voor deze 
zoektermen de posities controleren en bijhouden.

3.1 Krijg suggesties voor relevante zoektermen

3.2 Organiseer de zoektermen in het Trefwoorden Mandje

Zoekwoordenonderzoek. Vind en kies de juiste zoektermen 
om uw website te optimaliseren voor zoekmachines.
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Ga naar de SEO-Analyse tool onder Site Controle om vervolgens naar de instellingen van de Tool Samenvatting te gaan 
(tandwiel rechtsboven). Hier kunt u de verschillende landingspagina’s toevoegen en voorzien van de zoektermen die u 
handmatig kunt toevoegen of die in uw Trefwoorden Mandje staan.

4.1 Selecteer landingspagina’s

SEO-Analyse. Optimaliseer de belangrijkste pagina’s 
van uw website en start een SEO-Analyse
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Wanneer u de landingspagina’s correct heeft toegevoegd en heeft gekoppeld aan een of meerdere zoektermen kunt u 
zoekterm-specifiek advies krijgen per landingspagina. Gebruik het Landingspagina SEO rapport om dit advies in te zien. Het 
Landingspagina overzicht rapport laat de verschillende scores en SEO factoren per landingspagina in een overzicht zien.

4.2 Ontvang advies voor iedere landingspagina



Ga naar het On-site problemen overzicht om te zien wat u nog meer kunt doen om de gebruiksvriendelijkheid van uw site 
te verbeteren en om deze beter in te richten voor zoekmachines.

4.3 Ontvang overall SEO advies

Op dit punt is het verstandig om te checken of u een sitemap heeft (het On-Site problemen overzicht laat het u weten wan-
neer dat niet zo is) en wanneer u deze niet heeft, kunt u deze gemakkelijk genereren met de Sitemap Generatie tool.

4.4 Creëer een sitemap wanneer u deze nog niet heeft
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Gebruik de Technische Controle tool om gebroken URL’s, afbeeldingen, anchors en andere problemen met toegang tot de 
site op te sporen.

4.5 Check issues met de Technische Controle tool

On-site optimalisatie bevat ook het verduidelijken van het onderwerp van uw website met behulp van een goed georgani-
seerde interne link structuur. Optimaliseer deze interne link structuur met de Interne links optimalisatie tool onder Site 
Controle. 

4.6 Optimaliseer de interne link structuur

TIP: Wilt u meer weten over het gebruik van deze tool? Lees dan deze blogpost van Webceo(Engelstalig).
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Met SEOreview kunt u gebruik maken van de Concurrenten Backlink Spion. Gebruik deze tool om te ontdekken welke 
websites naar uw concurrentie linken, maar welke nog niet naar uw website linken. De lijst geeft u inzicht in mogelijke link 
opportunities. 

5.1 Bespioneer uw concurrentie

Link Earning.	Start	met	off-site	optimalisatie	om	het	
backlinkprofiel	te	verbeteren.
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Open de Content Aanmelden tool en voeg uw website toe aan lokale en globale zoekmachines die populair zijn onder uw 
doelgroep.

5.2 Voeg uw content toe aan zoekmachines en directories

Open de tool Webbuzz Monitoren en voer de zoektermen in die het onderwerp van uw site weergeven. Zo kunt u online 
conversaties vinden welke relevant zijn voor u en waar u dus op in kunt haken.

5.3 Monitor social buzz



Wanneer u het overgrote deel van de website goed heeft geoptimaliseerd is het belangrijk om de resultaten te bekijken en 
te analyseren. De volgende tools en statistieken zijn hierbij interessant:

Positie Controle: gebruik de optie ‘Vergelijk met de vorige resultaten’ in de grijze balk om wijzigingen te checken.

Analyse van prestaties.
Hoe staan de zaken ervoor?
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Backlink Kwaliteit Check: controleer de hoeveelheid en de kwaliteit van de verwijzingen en zie of deze statistieken 
zijn gewijzigd met de tool Links Volgen.

Giftige Links: om vervelende penalties te voorkomen en uw posities op het spel te zetten kunt u het backlinkprofiel 
van uw site monitoren om zo ook direct giftige links te ontdekken.

Concurrenten Inzage: gebruik deze tool en u bent altijd op de hoogte wanneer een van uw pagina’s dient te 
worden geoptimaliseerd om uw concurrentie te verslaan en hoe uw website presteert in vergelijking met uw con-
currentie. Ook kunt u het verkeer van uw concurrentie inzien.

Sociale Betrokkenheid: check uw populariteit op social media. U kunt ook uw concurrentie analyseren.



Facebook Insights: krijg inzicht in uw eigen Facebook verkeer en dat van uw concurrenten. Connect uw Facebook 
profiel met SEOreview en u ziet hoe snel uw Facebook netwerk groeit, u leert van uw concurrentie en ontdekt welke 
content populair is binnen uw doelgroep. Ook ziet u of Facebook gebruikers wellicht uw posts verbergen op hun 
tijdlijn.
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Bespaar tijd door de rapportages volgens een schema op te vragen. Aan de hand van uw instellingen voert SEOreview 
geautomatiseerd scans uit. U kunt uw scan planning beheren vanuit het Project Dashboard. Bovendien bevatten veel tools 
binnen SEOreview de mogelijkheid om een scan planning in te stellen, bovenaan de pagina.

7.1 Rapporten volgens schema

Rapportages & E-mails. Blijf op de hoogte met 
(ingeplande) rapportages.
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Binnen SEOreview vindt u een uitgebreide rapportage functionaliteit. Afhankelijk van uw SEOreview pakket kunt u een 
aantal rapporten per maand opvragen. Naast het handmatig opvragen van rapportages kun u ook volgens een schema 
rapportages automatiseren. U kunt deze rapportages ook naar uzelf, collega’s of andere belanghebbenden versturen

Stel in SEOreview automatische e-mailrapporten in. Deze rapporten worden volgens een door u ingesteld schema naar 
geselecteerde e-mailadressen verzonden. Om dit te kunnen doen gaat u naar Rapporten > Samenvattend verslag. Configu-
reer de instellingen om een compleet SEO rapport te ontvangen. 

7.2 E-mail rapporten volgens schema
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Selecteer issues waarover u graag op de hoogte wilt worden gehouden. Denk hierbij een negatieve wijzigingen, zoals een 
plotselinge daling in zoekwoordposities, het verdwijnen van een belangrijke verwijzing, etc. Wanneer u deze e-mail alerts 
instelt ontvangt u of de persoon verantwoordelijk voor het SEO project een e-mailbericht.

U stelt deze e-mail alerts in via Rapporten > E-mail meldingen. 

7.3 Ontvang een melding bij kritieke issues
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Stuur voor gratis support naar support@seoreview.nl. U krijgt binnen 1 werkdag reactie van een van onze SEOreview spe-
cialisten. Zo ontvangt u snel en kosteloos antwoord op uw vragen!

Deze gratis e-mailsupport is alleen beschikbaar voor vragen over de SEOreview software of technische problemen met de 
SEOreview software. E-mailsupport is niet beschikbaar voor algemene vragen omtrent zoekmachineoptimalisatie.

Gratis SEOreview support per e-mail

Vragen over SEOreview?
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Deze SEOreview Quick Start Guide is gemaakt om uw snel op weg te helpen binnen de SEOreview software. 
Mocht u na het lezen van deze Quick Start Guide nog vragen hebben over SEOreview, dan helpen wij u uiteraard graag 
verder. Binnen SEOreview support heeft u de volgende mogelijkheden:

Heeft u een brandende vraag over SEOreview? Maak dan gebruik van onze telefonische supportlijn. Onze SEOreview spe-
cialist zijn via de SEO on Demand helpdesk bereikbaar op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur op 0900 1781.

De kosten voor bellen naar SEO on Demand bedragen 80 cent per minuut, exclusief eventuele kosten voor gebruik van uw 
telefoon.

Telefonische SEOreview support

SEOreview biedt ontzettend veel mogelijkheden om uw SEO project zelfstandig of met uw eigen team op te pakken. 
Ondanks alle inzichten die u vindt in SEOreview kan het zijn dat u vastloopt. Zo kan het zijn dat u wellicht moeite heeft met 
het interpreteren van de resultaten en statistieken. U komt daarom graag in contact met een SEO specialist.

Ook in dat geval kunt u contact opnemen met de SEO on Demand helpdesk. Deze helpdesk wordt bemand door ervaren 
SEO specialisten. Bel naar 0900 1789 (80 cent/minuut) en u komt direct in contact met de juiste person om u verder op weg 
te helpen.

De SEO on Demand helpdesk is een uniek concept in Nederland. Het is de eerste én enige SEO helpdesk. Door te bellen 
naar de helpdesk kunt u een beroep doen op de expertise van ervaren SEO specialisten, zonder dat u vast zit aan een con-
tract of abonnement.

Hulp nodig bij SEO?


