
Integratie SEO gedachtegoed voor 
vindbaarheid LINDAnieuws
Voor een online redactie als LINDAnieuws is het belangrijk om altijd bovenop 
het laatste nieuws te zitten. Snelheid speelt daarbij een grote rol. Daarnaast 
is redactionele content top of mind. Niet gek om te bedenken dat onder 
redacteurs SEO nog vaak het ondergeschoven kindje is. LINDAnieuws en 
SDIM hebben daarom de handen ineengeslagen om het SEO gedachte-
goed te integreren onder de redactieleden van het platform. Met als voor-
naamste doel meer organisch verkeer. Het resultaat mag er zijn. Behalve 
groene cijfers, hebben de inspanningen ook gezorgd voor een opbloeiende 
liefde voor het vakgebied onder de redactieleden van LINDAnieuws. 

• Creatieve en interactieve trainingen brachten SEO-plezier weer terug 
• SEO staat nu hoog op de agenda van de redactie 
• SDIM zorgt voor een flinke stijging van het organisch zoekverkeer!

LINDANIEUWS
LINDAnieuws.nl is het online platform van het personality magazine LINDA.: 
nieuwsgedreven, actueel en voorzien van een flinke dosis emotie. Met veelal 
eigen content – interviews, vlogs, blogs, video’s en discussies – heeft het 
een perfecte mix van human interest, hard én zacht nieuws, van het Kalifaat 
tot de Kont van Kim. LINDAnieuws richt zich op vrouwen (20-65 jaar) die op 
zoek zijn naar het meest actuele nieuws in Nederland, lifestyle en snackver-
halen. 

LINDAnieuws heeft maandelijks meer dan 2,7 mio gebruikers. 
Door de groei in paginaweergaven is het voor adverteerders steeds inte-
ressanter geworden om op het platform van LINDAnieuws te adverteren. 
Nadat begin 2018 het algoritme van Facebook werd aangepast ontstond er 
een flinke daling in Facebook traffic. Voor LINDAnieuws was dit een duidelijk 
signaal dat er meer aandacht aan SEO besteed moest worden.
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SEO-DOELSTELLINGEN Om dit te realiseren benaderde LINDAnieuws 
S&D Interactive Media en vroeg hen het volgende op te pakken: 
• Met behulp van SEO zorgen voor meer organisch verkeer
• Hulp bij optimaliseren van de nieuwsartikelen voor livegang
• Ondersteuning bij de publicatie van meer evergreen content 
• Het belang van SEO verankeren binnen de redactie van LINDAnieuws

IMPLEMENTATIE & CREATIVITEIT
Om kwalitatieve traffic te genereren en een goede vindbaarheid binnen de 
organische zoekresultaten te realiseren is SDIM diverse initiatieven gestart: 

SEO QUIZ Op creatieve, interactieve wijze heeft SDIM een SEO-quiz voor 
de redactie ontwikkeld en op locatie gepresenteerd voor diverse redactie-
teams. De redactie was hier erg enthousiast over en leerde op deze manier 
veel nieuwe aspecten kennen van SEO, maar ook de impact hiervan. De 
quiz was op zo’n manier ingestoken dat de learnings die hieruit kwamen 
direct toepasbaar waren binnen het CMS van LINDAnieuws.

REDACTIETRAININGEN Naast de SEO-quiz heeft SDIM op locatie drie 
keer een SEO-redactietraining gegeven. Meerdere SEO-specialisten van 
SDIM hebben tijdens deze trainingen meerdere oude nieuwsartikelen van 
redactieleden één op één doorgenomen en samen geredigeerd vanuit 
SEO-oogpunt. Daarnaast werden de redactieleden getraind om de con-
tent-elementen on page direct voor livegang te optimaliseren.
 
ZOEKTERMEN HAND-OUT SDIM heeft een hand-out voor de redactie 
ontwikkeld waarin dieper wordt ingegaan op zoektermen. Daarin wordt 
behandeld wat zoektermen zijn, hoe je de beste zoektermen selecteert voor 
een (nieuws)artikel, hoe je ze kunt interpreteren en inzetten. Daarnaast dien-
de dit document als hulpmiddel bij het gebruik van toekomstige zoekter-
men, met als doel om meer organisch verkeer naar de website toe te halen.
 
EVERGREEN CONTENT LINDAnieuws wilde graag meer evergreen 
contentartikelen publiceren. Met behulp van deze artikelen wilde de redactie 
continu nieuwswaarde creëren die tijdloos is. Content waarmee LINDA-
nieuws substantieel meer organische bezoekers kan trekken. SDIM heeft de 
evergreen artikelen in kaart gebracht die hiervoor geoptimaliseerd konden 
worden. Daarnaast heeft het team van SDIM een plan gemaakt om potenti-
als binnen de site om te zetten naar een evergreen contentartikel.



SEO-YOUTUBETRAINING Naast de SEO-contenttraining heeft SDIM 
ook een aparte YouTubetraining gegeven voor het videoteam van LINDA-
nieuws. Met behulp van deze training wilde SDIM het videoteam helpen bij 
het vergroten van de organische vindbaarheid binnen YouTube.
 
SLACK KANAAL Er is een Slack channel geopend waar de gehele 
redactie van LINDAnieuws direct SEO-vraagstukken bij de SEO-consultants 
van SDIM kunnen neerleggen. Hierdoor blijft SEO op de kaart staan en kan 
er sneller antwoord worden gegeven op korte SEO-vragen als de redactie 
bezig is met het optimaliseren van (nieuws)artikelen.

DUPLICATEN VAN WEBSITE MIGREREN Door een marketingactie uit 
het verleden waarbij abonnees een eigen LINDAnieuws site konden re-
gistreren (bijvoorbeeld inanieuws.nl) is er een wildgroei aan domeinnamen 
ontstaan. Deze verschillende domeinnamen hebben allemaal eigen autoriteit 
opgebouwd. Behalve dat ze  worden gevonden, concurreren ze ook met  
lindanieuws.nl in zoekmachines. De domeinen zijn in kaart gebracht en ge-
migreerd naar LINDAnieuws.nl.

TECHNISCHE PUNTEN Naast alle content en basis-SEO-adviezen zijn 
er door SDIM ook meerdere technische aspecten opgepakt, met name op 
het gebied van interne redirects, foutpagina’s, paginasnelheid, gepagineer-
de inhoud, uitsluitingen voor zoekmachines, sitemaps en gestructureerde 
gegevens.

GOOGLE NIEUWS Een belangrijk technisch punt is de controle op de 
XML nieuws sitemap. Ook de de verificatie hiervan bij Google is aange-
pakt. Deze aanpassingen hebben direct gezorgd voor een verbeterde 
indexering van de (nieuws)artikelen in Google Nieuws.

RESULTAAT 
Sessies op bestemmingspagina’s uit organisch verkeer stijgen 
met 71,59%Na de start van de samenwerking was er direct een 
grote groei in organisch verkeer van LINDAnieuws zichtbaar. En 
daar is het niet bij gebleven. De belangrijkste doelstelling, na-
melijk een flinke groei van het aantal paginaweergaven, is dan 
ook ruimschoot gehaald. 

De volgende resultaten bevestigen een intensieve en waardevolle 
samenwerking tussen SDIM en LINDAnieuws:
Wanneer wij de periode april t/m augustus 2018 vergelijken met 
diezelfde periode in 2017 zien wij een stijging in sessies op bestem-
mingspagina’s uit organisch verkeer van 71,59%. Wanneer wij kijken 
naar de eerste 3 maanden van het jaar vergeleken met vorig jaar zien 
wij hier slechts een stijging van 7,53%. Dit toont aan hoe effectief de 
werkzaamheden zijn geweest. (bron: Google Analytics 360)

Wat maakte deze samenwerking 
zo succesvol?

LINDANIEUWS “We vonden het een prettige samenwerking met 
SDIM. We waren al bezig met het optimaliseren van de SEO, en het 
team van SDIM heeft ons op de redactie actief geholpen. Ook bedach-
ten we met het team dat een zogenoemde ‘SEO-quiz’ een handig en 
concreet hulpmiddel kon zijn om beginnende redacteuren en stagiaires 
wegwijs te maken in de SEO-wereld. Het SDIM-team wist in korte tijd 
een erg goede quiz op te leveren, waar we nog steeds actief gebruik 
van maken. Met hun enthousiaste trainingen wisten ze iedereen op de 
redactie te motiveren om op SEO focussen: de hele redactie streeft 
tegenwoordig naar de befaamde groene bollen in een artikel. Wij 
zouden het op prijs stellen als de inzet van het SDIM-team met een 
Dutch Search Award wordt beloond.”
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