
Betere teksten schrijven 
voor je website

Een gids



Introductie
Waarom zijn goede teksten op mijn website belangrijk? 

Een mooie website is 1 ding. Gevonden worden, nog iets anders. Niet elke website wordt 
zomaar gevonden in Google. 

Zoekmachines zijn niet onder de indruk van een mooi plaatje. Je ranking hangt vooral 
af van je SEO (Search Engine Optimalisation). En wat is belangrijk voor SEO? Je website 
teksten of “copy”.

Er bestaan gelukkig simpele, effectieve tips & tricks om je vindbaarheid in Google te 
verbeteren aan de hand van je website teksten. 

Zoals dat gaat met de meeste zaken in het leven, bezin je beter eer je begint. Website 
teksten schrijf je dus best niet uit de losse pols. Er zijn een heel aantal factoren 
waarmee je rekening moet houden. 

“Waarom zou ik dit zelf doen?”

Niemand kent jouw bedrijf, jouw product,... zo goed als jijzelf. Bij Yools maken we 
authentieke websites voor ondernemers. 
Wat wil dat zeggen? Dat jouw website een weerspiegeling moet zijn van hoe jouw 
klanten je kennen en hoe je wil dat je toekomstige klanten jou gaan leren kennen.

Waarom zou ik dit overlaten aan een copywriter?

Heb je zelf geen vlotte pen? Of gaat je hoofd tollen van al deze regeltjes? Niet gevreesd! 
Wij hebben enkele super getalenteerde copywriters waarmee we samenwerken om jou 
hierin te ontlasten. 

Deze witte raven schrijven niet alleen geïnspireerde, vlot leesbare copy: ze weten ook 
nog eens als de beste hoe ze zaken als linkbuilding, keywords en call-to-actions in je 
site kunnen integreren.

Hoe bewaren ze nu die authenticiteit? Simpel! Je vult een vragenlijst in met enkele 
specifieke vragen. Aan de hand van jouw antwoorden leert onze copywriter jou en je 
zaak kennen om tot een compleet resultaat te komen: effectief én authentiek!  



Tip 1: Bepaal zoekwoorden  
waarvoor je gevonden wil 
worden
Bepaal voor elke website-pagina 2 à 3  focus-zoekwoorden
 
Neem bij voorkeur langere zoekwoorden i.p.v. korte zoekwoorden, bijvoorbeeld 
‘schoenen’,  zijn algemeen en erg competitief, waardoor  de kans dat je ervoor zal 
gevonden worden,  praktisch onbestaande is. 
Gebruik daarom  specifiekere, langere zoekwoorden, zoals  bijvoorbeeld ‘klassieke 
schoenen met hak’. Je  kan het zoekvolume voor een zoekwoord te  weten komen via 
Google Trends. 

Zoek variaties van die zoekwoorden Gebruik je zoekwoorden geen 10 keer, dat heet  
keyword stuffing en Google straft het af. Zoek  liever wat variaties op je 
focus-zoekwoorden.  Bv. ‘klassieke hakschoenen’, ‘klassieke schoenen  met hiel’, 
‘geklede schoen met hak’,... 

Schrijf je teksten in functie van de zoekwoorden en niet omgekeerd.  

Zet je belangrijkste zoekwoorden in je hoofdtitels en in de eerste alinea, bovenaan je  
pagina’s.

Denk ook goed na over je regionale SEO

Lang niet alle bedrijven willen nationaal of  zelfs internationaal vindbaar zijn. Denk 
daarbij aan vakmensen die opereren in een veel kleiner terrein, zoals een stad of 
provincie.

Google geeft sowieso al voorrang aan .be domeinnamen in de Belgische 
zoekresultaten. Je kan dit zelf extra in de hand werken door te schrijven over de 
regio(‘s) waar je actief bent.

https://trends.google.nl/trends/


Tip 2: Schrijf originele, 
relevante  teksten voor je 
doelpubliek

De focus van zoekmachines verschuift steeds meer van losse zoekwoorden naar 
topics

Spreekt dit tip 1 dan niet tegen? Nee, tip 1 help je de focus bepalen van je pagina 
inhoud. Daarna is het de bedoeling om dit alles in een aantrekkelijke tekst te gieten.

Het is vooral belangrijk dat je als ondernemer een goed verhaal vertelt. Je wil met jouw 
copy de expertise en betrouwbaarheid van je onderneming duidelijk in de verf zetten. 
Omdat zoekmachines steeds slimmer worden, zijn zoekwoorden steeds minder van 
belang. Google kan namelijk steeds beter zelf de context van je tekst interpreteren.
De voornaamste missie van Google is het beste antwoord tonen op de vraag van de 
zoeker. En meestal vind je dat niet in tekst overladen met 20 varianten van hetzelfde 
zoekwoord. 
De beste pagina’s gaan de diepte in. Als tekstschrijver focus je dus liever op een goede 
tekst die je lezer écht aanspreekt en vooruit helpt. 

Het kan dus zeker geen kwaad om, naast je onderzoek naar zoekwoorden ook eens te 
gaan kijken naar je potentiële klanten: wat zijn hun vragen en noden? En hoe kan jij 
daar op je website aan tegemoet komen? 



Tip 3: Schrijf genoeg, maar 
denk  eraan: ‘overdaad 
schaadt’ 
Schrijf minimum 300 woorden per pagina, maar overdrijf niet. Websitebezoekers 
hebben een  erg korte aandachtsspanne. Schrijf daarom informatief, wervend, maar 
vooral: efficiënt.

Je tekst moet kort, duidelijk en nuttig zijn. Je bezoeker moet de boodschap begrijpen 
zonder al te veel denkwerk.

“als je het niet zou zeggen, moet je het ook niet schrijven.”

Dit geldt niet alleen voor wat je schrijft maar ook voor hoe je het schrijft.

Gebruik daarom steeds een combinatie van (je eigen) spreek- en schrijftaal. Het doel is 
hier de lezer het gevoel te geven dat hij of zij omgaat met een echte persoon.

Een belangrijk onderdeel hiervan is de “tone of voice”. Dit kan formeel of informeel zijn. 
Speels of zakelijk. Al deze stijlen zijn prima, je moet ze enkel consistent toepassen.

Je “tone of voice” moet passen bij wat je uitstraalt of waarvoor je staat. Ben je hier 
inconsistent in, dan wek je wantrouwen bij je lezer.

De grootste zonde tegen deze regel is het gemengde gebruik van je/jouw met u/uw. 
Beide opties zijn prima maar het is belangrijk dat je één van beide kiest en dit 
consistent toepast.

  



Tip 4: Hou rekening met 
hiërarchie: Breng structuur 
aan
Werk met alinea’s, titels en tussentitels. Denk aan je zoekwoorden! Werk van algemeen 
naar specifiek  (van boven naar onder). 

Verwerk interne links binnen je teksten

Interne links zijn links die een bezoeker naar een andere pagina sturen op je website. 
Door op elke pagina naar andere pagina’s te linken, ontstaat er een 
verbindingsnetwerk, waardoor zowel de zoekrobots van Google als je bezoekers 
makkelijk tussen al je pagina’s kunnen navigeren. 



Tip 5: Gebruik specifieke Call 
to  Actions

Call to Actions sporen website-bezoekers aan tot  het ondernemen van een bepaalde 
actie, zoals:  telefoneren, een formulier invullen, naar je winkel  komen, … 
Deze tekst goed formuleren verduidelijkt de actie voor de bezoeker.

Schrijf originele call to actions die inspelen op het probleem dat je doelpubliek heeft. 

Bijvoorbeeld: ‘Stijlvol op elk moment. Kom langs  onze winkel voor professioneel 
schoenadvies.’, ‘Met  klassiek doe je nooit mis, bezoek onze webshop  voor het 
assortiment.’ 

Call to Actions kunnen voor de lezer ook verduidelijken wat de voordelen voor hen zijn 
als ze deze actie ondernemen.



Tip 6: Verlies je microcopy niet 
uit het oog

Microcopy is korte tekst die terugkomt

• op tekst
• op buttons
• in formulieren
• in tooltips
• op foutmeldingen en 404-pagina's
• in pop-ups
• in CTA’s

Microcopy bepaald mee de user experience (= gebruikersgemak van je bezoekers) en 
kan de bezoeker sturen in de richting die jij wil.

Pas deze tips dus zéker ook toe op je microcopy!




