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Inleiding
Vergeleken met twee decennia geleden is E-commerce niet meer weg te denken
uit de samenleving. Met name in de COVID-19 tijd schoten webwinkels als
paddenstoelen uit de grond. Volgens de laatste cijfers van het CBS zwakt de groei
in het aantal internetverkopen in het vierde kwartaal van 2021 af, maar was er ook
deze periode nog altijd een groei van 3% ten opzichte van het jaar ervoor. Het is
dan niet gek dat steeds meer bedrijven hun bedrijfsvoering uitbreiden met een
extra verkoopkanaal op het internet of dat steeds meer nieuwe ondernemers een
webshop beginnen.

Boven: Internetverkopen aan Nederlandse consumenten nemen nog altijd toe.
Bron: https://www.cbs.nl/

Bij het beginnen van een webshop komt meer kijken dan een webhosting,
domeinnaam en een CMS. Als niet van te voren nagedacht wordt over het bedrijfs-
en marketingplan begint de webshop al met een achterstand ten opzichte van de
concurrentie. Veel ondernemers komen in hun zoektocht naar een CMS uit bij
WordPress. Wordpress is gratis en wordt wereldwijd veel gebruikt. Hierdoor is er
online veel documentatie over beschikbaar en zijn er veel developers beschikbaar
voor het ontwikkelen van WordPress sites. WordPress kent duizenden extensies die
de functionaliteiten van het platform uitbreiden. WooCommerce is dé extensie van
WordPress om een webshop te beginnen. Deze extensie voegt alle functionaliteiten
toe aan het WordPress systeem om een webshop te beginnen zoals een
mogelijkheid om producten toe te voegen, een winkelwagen en een checkout. Het
is dan ook niet gek dat veel webshops kiezen voor een combinatie van WordPress
met WooCommerce. Wereldwijd zijn er inmiddels bijna 4.5 miljoen WooCommerce
webshops te vinden op het internet. Echter zijn lang niet alle WooCommerce
shops succesvol en wordt het werk hieraan vaak onderschat. Om de webshop te
doen zijn bezoekers nodig. Als je in acht neemt dat het gemiddelde
conversiepercentage van een webshop rond de 3% ligt (afhankelijk van de branche
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kan dit uiteraard afwijken), is er een behoorlijke bezoekersstroom nodig om
voldoende omzet uit een webshop te halen. Om bezoekers te trekken kun je een
beroep doen op de betaalde kanalen zoals Google Ads of Google Shopping, maar
het is veel duurzamer om te werken naar een constante stroom aan bezoekers
vanuit de organische kanalen als Google en Bing. Het vergroten van deze stroom is
waar SEO werkzaamheden zich op focust.

SEO, oftewel Search Engine Optimization, is van groot belang voor het succes van
jouw webshop. Een goed uitgevoerde SEO strategie zorgt voor een groei in
organisch verkeer en levert uiteindelijk meer omzet onderaan de streep op.
Organische klikken vanuit de zoekresultaten zijn daarnaast kosteloos in
tegenstelling tot bijvoorbeeld Google Ads en Facebook Ads. Zo creëer je een
duurzame bezoekersstroom naar jouw webshop toe.

In deze whitepaper wordt voortgebouwd op deze basisprincipes die besproken
worden in SDIM's WooCommerce gids - Basis SEO. Ben je nog niet helemaal
vertrouwd met de basisprincipes van SEO? Dan raden wij je aan te starten met de
basisgids, alvorens verder gelezen wordt. In de basis SEO gids leer je o.a.:

● Het nut van een zoektermonderzoek
● De verschillende content elementen zoals headers en meta data
● Verschillende type pagina’s in een WooCommerce webshop
● Technische elementen zoals websitestructuur, url structuur en navigatie
● Productnamen & duplicate content

In deze geavanceerde SEO gids gaan we dieper in op de drie pijlers van SEO en hoe
optimalisaties binnen deze drie pijlers bijdragen aan een betere organische
vindbaarheid.
Dit zijn de belangrijkste vragen waarop je in deze whitepaper de antwoorden vindt.

● Hoe kan ik de content op mijn site verbeteren?
● Hoe kan ik met behulp van website techniek mijn webshop beter vindbaar

maken?
● Wat kan ik buiten mijn eigen website doen om mijn webshop prestaties te

verhogen?
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1. On-page vs Off-page SEO
Zoekmachines zijn continu in ontwikkeling en streven er naar steeds beter te
worden. Dit doen zij door continu updates uit te voeren aan het algoritme. Zo heeft
zoekmachine Google in 2020 meer dan 600.000 experimenten uitgevoerd,
waardoor er meer dan 4.500 wijzigingen aan Google Search zijn doorgevoerd. Dit
betekent dat je als eigenaar van een WooCommerce webshop ook altijd scherp
moet blijven op wijzigingen op het gebied van SEO. Doe je dit niet, dan bestaat de
kans dat je getro�en wordt door zo’n algoritme wijziging en kun je dit merken in de
vindbaarheid en dus in de omzet van jouw webshop.

Alhoewel de zoekmachine dus steeds beter en slimmer wordt, is het niet perfect.
Het heeft nog steeds de informatie op de website nodig om het beste antwoord
voor een gebruiker te kunnen bieden. Met behulp van SEO werkzaamheden wordt
er voor gezorgd dat jouw website het beste antwoord geeft op de zoekvraag.
Werkzaamheden binnen het gebied van SEO kunnen in twee categorieën ingedeeld
worden: On-page en O�-page. Onder on-page SEO vallen alle werkzaamheden aan
elementen binnen de eigen website. Het herbergt alles wat de zoekmachine
gebruikt om een beeld te krijgen van jouw website. Onder o�-page vallen
optimalisaties en werkzaamheden die niet direct zichtbaar zijn in de code van de
website. De drie pijlers van SEO, content, techniek en autoriteit komen allen aan
bod wanneer gewerkt wordt aan zowel de on-page als de o�-page elementen van
de website. Wanneer één van deze drie pijlers onvoldoende aandacht krijgt,
kunnen er problemen ontstaan. Zie onder een voorbeeld van mogelijke gevolgen.

Boven: De gevolgen van het negeren van één van de drie SEO pijlers.
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2. On-page SEO
On-page SEO omvat, zoals de naam al doet vermoeden, alle SEO elementen die
binnen de website aan te passen zijn en bijdragen aan de belevenis van de
gebruiker met jouw website. Binnen on-page wordt er gewerkt aan twee van de
drie pijlers van SEO: content en techniek. Alhoewel technische SEO zo breed is dat
je het feitelijk als een derde onderdeel kan zien (dus naast on-page en o�-page),
behandelen we het in deze whitepaper als onderdeel van on-page SEO.

2.1. Content
2.1.1. Interne linkstructuur

De interne linkstructuur vormt een kritiek onderdeel van iedere website en
webshop. De linkstructuur kan een webshop maken of kraken. Het kan pagina’s
vindbaar maken of juist voorkomen dat ze goed gevonden worden. Crawlers
gebruiken de interne links om nieuwe pagina’s te ontdekken en zo content te
vinden. Maar niet alleen crawlers zijn gebaat van een goede linkstructuur. Interne
links op de juiste plekken zorgen voor een betere shop ervaring. Gebruikers vinden
door middel van een goede interne linkstructuur gemakkelijker de categorieën en
producten waarin zij geïnteresseerd zijn. Een bezoeker die niet gemakkelijk zijn of
haar weg kan vinden zal afhaken en de website mogelijk verlaten. Een aantal
onderdelen van de website spelen een grote rol bij de interne linkstructuur. Deze
worden hieronder toegelicht.

Belangrijk: Google kan alleen links die opgebouwd zijn in een <a> tag crawlen.
Links die bijvoorbeeld in JavaScript zijn opgebouwd of ‘onclick=goto’ links kunnen
niet gevolgd worden.

Boven: Voorbeeld van een navigatie.

Navigatie
De navigatie (ook wel: menu) is één van de belangrijkste plekken voor interne links.
Voor gebruikers is het een essentieel onderdeel om snel bij de juiste categorie te
komen en voor zoekmachines is de navigatie een indicatie dat dit belangrijke
pagina’s op de website zijn. Hierin plaats je de hoofdcategorieën en mogelijk ook
subcategorieën van jouw WooCommerce webshop. Het is zaak het navigatiemenu
overzichtelijk en schoon te houden. Dat betekent dat je niet overbodig veel links in
de navigatie wilt toevoegen, dit vertroebeld namelijk de signalen die je afgeeft. Per
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webshop verschilt het wat de ideale hoeveelheid is en welke links je toevoegt in de
navigatie. Raadpleeg een SEO specialist als je hier niet zeker van bent.

In-text links
Naast de links in de navigatie zijn interne links in de content op categoriepagina’s
of productpagina’s erg belangrijk. Deze zijn handig voor bezoekers om meer
informatie over bijvoorbeeld een product te lezen, maar ook om producten of
categorieën te ontdekken. Zoekmachines gebruik deze in-text links om pagina’s te
ontdekken, maar ook om een pagina in te schatten op het belang binnen de
website. Het grote voordeel van een in-text link tegenover bijvoorbeeld footer links
is dat in-text links veel meer informatie rondom de links hebben. Hierdoor begrijpt
een zoekmachine de context rondom deze links beter. Hoe meer interne links een
pagina krijgt, des te meer context een zoekmachine over die pagina verzamelt, des
te beter de pagina beoordeeld kan worden. Dit kan weer invloed hebben op de
organische vindbaarheid.

Ankerteksten
Met ankerteksten wordt het woord of woorden bedoeld waar de link op staat. In de
onderstaande afbeelding zijn ‘blackhat methodes’ en ‘Private Blog Networks’ de
ankerteksten van de links naar deze begrippen.

Boven: een passage met ankerteksten

De ankertekst is voor zowel gebruikers als zoekmachines van belang. Deze bepalen
namelijk aan de hand van de ankertekst hun verwachtingen wat zij op de andere
pagina kunnen vinden. Deze verwachting speelt mee bij het opbouwen van een
algeheel beeld van de zoekmachine over een pagina. Ankerteksten zijn dus met
name voor een zoekmachine van belang, omdat deze minder goed begrijpt waar de
tekst heen wilt. Met een gevarieerd pakket aan ankerteksten bouw je een
duidelijke associatie over een pagina op. Voorkom dus het gebruik van
ankerteksten als ‘lees meer’, ‘klik hier’ en ‘hier’ als je intern verder wilt linken.

Footerlinks
Footerlinks, ook wel site-wide links, zijn links die onderaan de pagina worden
geplaatst. Hier worden vaak de contactgegevens, bedrijfsgegevens en andere
pagina’s gelinkt die van belang zijn voor bezoekers. Het dient als een soort tweede
navigatie.

Er kan gekozen worden om hier ook de hoofdcategorieën te plaatsen of zelfs
subcategorieën. Dit kan een keuze zijn voor gebruikers, maar als onderdeel van een
SEO strategie is dit niet per sé gunstig. In het verleden heeft Google aangegeven
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dat footer-link minder zwaar wegen, maar zijn hier recent op teruggekomen. In een
recente vraag en antwoord geeft John Mueller aan dat zij links in de footer even
zwaar wegen als andere links. Waar de echte waarheid ligt is dus niet met
zekerheid te zeggen. Wat wel duidelijk is, is dat de zoekmachine context rondom
links een hogere waarde geeft. Vanuit deze logica zijn linkjes in een tekst
interessanter dan een footer link die op elke pagina staat.

Boven: De footerlinks van sdim.nl

Breadcrumbs
Ook breadcrumbs dragen bij aan de interne linkstructuur van een website. Het
biedt een plek voor interne links naar de bovenliggende paden. De zoekmachines
leren via de breadcrumbs meer over de interne linkstructuur van een website.
Meer over breadcrumbs in paragraaf 1.2.2.

Key take-away
De interne linkstructuur maakt of kraakt de website. Pagina’s die te weinig
interne links krijgen krijgen minder belang mee. Maar ook té veel links in
bijvoorbeeld de navigatie kan voor een vertroebeling zorgen. Zaak is dus de
belangrijke pagina’s te voorzien van voldoende links. Hulp nodig bij het
analyseren en bepalen van een strategie voor de interne linkstructuur?
Laat een SEO specialist meekijken.

2.1.2. Handige HTML attributen
HTML attributen zijn stukjes code die toegevoegd worden aan een link. De crawler
van een zoekmachine volgt iedere link die aangeboden worden in een <a href=””>
tag. Dit is niet altijd wenselijk omdat het hierdoor soms in grote webshops
duizenden of zelfs honderdduizend pagina’s kan vinden. Denk bijvoorbeeld aan
productfilters waar ontzettend veel combinaties in kleur, maat, merk gemaakt
kunnen worden. Als deze resulteren in unieke URLs, kan dit voor een crawler
betekenen dat het al snel duizenden of zelfs miljoenen URLs gaat volgen.

Om te beheersen wat een crawler wel en niet moet volgen qua links, worden
linkattributen gebruikt. Een aantal van de meest voorkomende link attributen die
relevant zijn voor webshops zijn:
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● hreflang: gebruikt voor meertaligheid (hoofdstuk 1.2.10)
● target: Met target kun je aangeven wat er moet gebeuren als de link geklikt

wordt door een gebruiker. target=_blank is bijvoorbeeld dat er een nieuw
venster of tabblad geopend wordt als iemand op de link klikt. Dit wordt in
WooCommerce geregeld door op de link te klikken en ‘open in tab’.

● rel: met het Relationship attribuut wordt aangegeven wat de relatie van de
geboden link is met de huidige pagina. Denk aan ‘rel=next’ en ‘rel=prev’ bij
paginering (hoofdstuk 1.2.9.4) of een aanwijzing hoe de zoekmachine met de
link moet omgaan.

Tip: Zorg dat links naar andere websites altijd in een nieuw venster of tabblad
geopend worden. Zo voorkom je dat bezoekers jouw webshop compleet verlaten!

Met name het rel-attribuut is een handige tool om te controleren hoe de crawler
zich over de website beweegt. Hieronder een overzicht van relationship attributes
die je tegen kunt komen in de Wordpress omgaan.

Rel-attribuut Wat doet het?

rel=’nofollow’ Nofollow is een verzoek aan de crawler om de link niet te
volgen. Veel crawlers volgen dit verzoek op en volgen de
link niet naar de andere pagina. Zo kun je voorkomen dat
de zoekmachine bijvoorbeeld onnodig veel
filtercombinaties kan crawlen. Lees hierover meer in
hoofdstuk 1.1.3.

rel=’noopener’ Dit attribuut is in het leven geroepen als een extra
beveiliging voor links die in een ander tabblad openen. Er
bestaan Javascript scripts die slechte bedoelingen hebben
en de controle kunnen overnemen op het tabblad waar de
bezoeker vandaan geklikt heeft. Met het noopener
attribuut wordt dit voorkomen.

rel=’noreferrer’ Met het noreferrer attribuut wordt er geen data mee
geschoten over de afkomst van de bezoeker. Het is in het
leven geroepen als een extra laag beveiliging van gegevens.

rel=’sponsored’ Met het sponsored attribuut geef je aan dat de plaatsing
van de link betaald is, of dat er verdiend wordt aan het
doorlinken van de bezoeker. Verkoop jij geen producten in
jouw webshop, maar verdien jij aan commissies over
bezoekers die jij doorstuurt (a�liate webshop)? Dan hoor
je volgens de Google richtlijnen een rel=’sponsored’ toe te
voegen aan jouw links.

Het nofollow attribuut is overigens niet alleen handig voor productfilters. Ook een
unieke link naar een verlanglijstje op iedere pagina kan voor een dubbel aantal te
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crawlen pagina’s zorgen, zonder dat dit meerwaarde heeft voor de zoekmachine.
Het nofollow attribuut op deze links kan dit voorkomen.

Key take-away
Met HTML attributen heb je meer controle over hoe bezoekers of crawlers
met jouw links omgaan. Heb jij veel productfilters, maak je gebruik van
verlanglijstjes of heb je een a�liate webshop? Een SEO specialist kan met
een crawl al snel ontdekken of een zoekmachine een (vrijwel) oneindige
crawl moet maken over jouw website en verder advies over een oplossing
bieden.

2.1.3. Productfiltering & faceted navigation
Productfiltering is voor webshops erg belangrijk. Het vormt een manier voor
gebruikers om snel een weg te vinden in een groot assortiment. Het biedt
daarnaast ook een kans voor SEO.

Standaard filtering in WooCommerce
Bij een verse WooCommerce installatie wordt de filtering op een categoriepagina
geregeld door middel van parameters. In een storefront demo installatie van
WooCommerce is te zien dat een filter op de kleur grijs zorgt voor een nieuwe URL,
namelijk:

https://themes.woocommerce.com/storefront/shop/?filter_color=grey

In een standaard WordPress en WooCommerce installatie is het niet mogelijk om
voor dit soort pagina’s unieke content te creëren. Er wordt dus dezelfde pagina
getoond, maar dan met een gefilterd aanbod aan producten. De meeste installaties
en thema’s plaatsen hier dan ook automatisch een canonical (hoofdstuk 1.2.4.) op
die verwijst naar de categoriepagina om duplicate content te voorkomen. Hierdoor
is het onwaarschijnlijk dat de filterpagina geïndexeerd wordt. Bovendien zorgt een
combinatie van meerdere filters al snel voor een onleesbare URL. Alhoewel de
functionaliteit dus an sich prima werkt, laat je SEO kansen liggen zoals het
inspelen op een long-tail zoekterm. Dit is waar faceted navigation een oplossing in
biedt.

Faceted navigation
Op SEO technisch vlak is er vaak winst voor webshops te behalen als deze gebruik
maken van faceted navigation. Bij deze manier van filteren wordt er geen gebruik
gemaakt van parameter URLs, maar van unieke, leesbare URLs die op zichzelf
staande pagina’s zijn. Deze pagina’s bevatten unieke content en kunnen vervolgens
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gecrawld en geïndexeerd worden. Met deze pagina’s is het mogelijk om op long tail
keywords te focussen. Denk aan een pagina die specifiek is ingericht voor ‘Blond
bier’.

Boven: Faceted navigation van de Uiltje webshop. De filter ‘blond’ van Uiltje Brewing leidt
naar https://www.uiltjebrewing.com/shop/blond-bier/. De rest van de links staat op nofollow.

Faceted navigation komt echter wel met de nodige optimalisaties. Zo wil je niet dat
er oneindig veel combinaties gevolgd moeten worden door een crawler. Iedere keer
als er een filter extra geselecteerd wordt, navigeer je namelijk naar nieuwe pagina.
Stel je hebt 5 categoriepagina’s met filters. Je kunt filteren op vijf kleuren, vijf
merken en vijf type schoenen. Dat levert je 5x(5x5x5)=625 verschillende
combinaties qua URLs op. Hierin zit veel overlap wat voor duplicate content
problemen gaat zorgen. Immers levert /adidas/sneakers/rood/ deze resultaten op
als /rood/sneakers/adidas, maar je laat ook een zoekmachine 625 URLs crawlen
waarvan er slechts een klein deel de moeite waard van zijn om te laten indexeren
omdat hier specifiek zoekvolume op zit. Het crawlbudget is dus ook nog een factor
om aan te denken. Om die reden is het belangrijk dat er een vaste volgorde in het
opbouw van de URLs komt. Dat betekent dat ongeacht de volgorde waarin de
filters geselecteerd worden, de URL opbouw altijd hetzelfde blijft. Hieronder een
voorbeeld:

Eerste filter klik Tweede filter klik URL

adidas sneakers /adidas/sneakers/

sneakers adidas /adidas/sneakers/

De volgorde waarin de URL opgebouwd wordt, kan uit een zoektermonderzoek
achterhaald worden. Faceted navigation is dus maatwerk.

Vereisten & tips voor faceted navigation:
● De filters zijn volgbare links voor een zoekmachine.
● De filterpagina’s zijn indexeerbaar.
● De URL opbouw is in vaste volgorde.
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● Het mag geen oneindige crawl opleveren. Het wordt aangeraden om alle
filters vanaf een bepaalde laag het nofollow attribuut (hoofdstuk 1.1.2) te
geven zodat niet alle combinaties gecrawld worden.

● Het is wenselijk om alle combinaties unieke content te geven. Denk hierbij
aan de meta data, headers en tekstblokken.

Key take-away
Filters zijn alleen handig voor gebruikers, maar bieden ook kansen voor
SEO door heel gericht op de long-tail keywords te focussen. Bij de
implementatie van faceted navigation in WooCommerce komt wel het
nodig kijken. Raadpleeg altijd een SEO specialist die je hierin kan
begeleiden en adviseren.

2.1.4. Uitverkochte producten
Als de webshop goed loopt, komt het soms voor dat de producten out of stock
raken. Pagina’s met uitverkochte producten kunnen veel invloed hebben op SEO
prestaties, waaronder het aantal conversies. Maak hierin onderscheid tussen
producten die tijdelijk uitverkocht zijn (en dus weer terugkomen in het
assortiment) en permanent uitverkochte producten (producten die niet meer
terugkomen in het assortiment).

Permanent uitverkochte producten
Komt het uitverkochte product niet meer terug in het assortiment? Zorg er dan
voor dat alle interne links naar het product verwijderd zijn (dus ook in de XML
sitemap - hoofdstuk 1.2.3). Heeft de productpagina een waarde opgebouwd
(bijvoorbeeld: een vaste toevoer van organisch verkeer of een backlink vanuit een
ander domein)? Redirect de pagina naar een zo relevant mogelijke pagina of
gebruik de URL voor zeer vergelijkbaar, ander product. Het is hier met name
belangrijk dat het een zeer vergelijkbaar product is, anders zal de zoekmachine
een mismatch vinden tussen de content dat het gewend is te vinden op de URL en
wat er nu op staat. Ook wel een soft-404 genoemd. Heeft de productpagina geen
verkeer of backlinks? Kijk dan of er nog vraag naar het product zit en maak
bezoekers duidelijk op de productpagina dat het permanent out-of-stock is, maar
dat je wel alternatieven hebt. Dit laat je gedurende een bepaalde tijd staan (2 a 3
maanden) en geeft de pagina vervolgens een 410 status code. Met deze status
code zorg je voor een vlotte de-indexatie uit de zoekresultaten. Dit bespaart
(vooral bij grote webshops) crawlbudget.

Tijdelijk uitverkochte producten
Is het product tijdelijk uitverkocht? Zorg dan dat het er duidelijk op de pagina te
zien is dat het product op dit moment uitverkocht is en behoudt de pagina.
Informeer, indien mogelijk, de bezoeker wanneer het product weer beschikbaar is.
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Nog gebruiksvriendelijker is om de klant de mogelijkheid te bieden om zich in te
schrijven voor een notificatie wanneer het product weer beschikbaar is.

Tip: Denk niet alleen aan SEO. Pauzeer ook eventuele actieve PPC campagnes
voor het betre�ende product in Google Ads. Nog beter is om ook deze PPC
campagnes te automatiseren via een feed zodat het pauzeren automatisch
gebeurt. Bij Google Shopping wordt de PPC campagne al gepauzeerd als er geen
voorraad meer is.

2.1.5. E-A-T
Een zoekmachine is continu op zoek om het beste en meest betrouwbare
antwoord te geven op een zoekvraag. Om de kwaliteit van de content te kunnen
vaststellen gebruikt een zoekmachine als Google het concept van E-A-T. E-A-T
staat voor Expertise, Authority en Trustworthiness. Een zoekmachine beoordeeld
een website dus op een aantal vlakken waaronder expertise en de
betrouwbaarheid en dit bepaald mede of jouw pagina kan ranken op bepaalde
zoektermen.

Google heeft aangegeven extra aandacht aan E-A-T te schenken voor zogenaamde
Your Money or Your Life (YMYL) websites. Dit zijn websites die gaan over
onderwerpen die zowel een positief als negatief e�ect kunnen hebben op het
geluk, de gezondheid en de financiële situatie van de gebruiker. Dit geldt dus ook
voor webshops die producten verkopen met gezondheidsclaims en afvalpillen,
financiële producten als bankzaken, maar ook juridische producten. In feite valt
iedere webshop in zekere zin binnen ‘YMYL’, aangezien ze ingericht zijn om
financieel beter te worden van hun bezoekers.

Speciaal voor webshops die zich in het YMYL gebied opereren is het dus belangrijk
extra waarde te hechten aan E-A-T. Een aantal voorbeelden van E-A-T
implementaties op een webshop zijn:

● Is de webshop beveiligd met een SSL certificaat?
● Worden de betalingsmogelijkheden getoond op de site?
● Zijn er webwinkel keurmerken die getoond kunnen worden?
● Is er een klantenservice, die gemakkelijk te vinden is binnen de webshop?
● Worden contactgegevens, KvK en NAW gegevens duidelijk weergegeven?
● Zijn alle contactgegevens consistent over alle kanalen en plaatsen?
● Heeft de webshop overwegend positieve reviews?
● Informatie die geboden wordt, in bijvoorbeeld blogs en handleidingen, zijn

geschreven door een productexpert en hier wordt naar verwezen (structured
data, auteurpagina etc.)
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Key take-away
E-A-T is geen directe ranking factor. Het is eerder een leidraad waar naar
gestreefd moet worden, omdat het punten zijn die de zoekmachine
gebruikt om jouw webshop te beoordelen. Valt jouw webshop onder de
YMYL categorie? Dan is E-A-T extra belangrijk. Raadpleeg een SEO
specialist om te controleren of er verbeteringen zijn op het gebied van
E-A-T.

2.1.6. Reviews
Reviews geven een goed beeld voor Google wat de kwaliteit van jouw producten is.
Niet alleen voor Google zijn reviews een indicatie van de kwaliteit van de webshop,
maar ook zeker voor de gebruiker. Maak het aantrekkelijk voor de gebruiker om een
review achter te laten. Maak vervolgens de reviews op met structured data als
onderdeel van de Product structured data schema (property aggregateRating) om
ze te laten vertonen in de zoekresultaten.

In maart 2022 heeft Google een update uitgerold, waarin zij extra eisen stellen aan
de reviews op een webshop. Vanaf uitrollen van deze update worden de volgende
criteria gehanteerd:

● Reviews geven inhoudelijke, bruikbare adviezen zoals de voordelen en
nadelen van een bepaald item of hoe het product presteert ten opzichte van
eerdere versies.

● Reviews komen van mensen die het product ook daadwerkelijk hebben
gekocht of tonen hoe het product in het echt is en werkt.

● Reviews geven meer informatie dan wat de fabrikant standaard biedt aan
informatie.

● Reviews vergelijken het product, of vertellen wat er beter is dan aan
vergelijkbare producten.

Reviews die voldoen aan de nieuwe eisen zullen gebruikt worden in de
zoekresultaten en worden meegewogen in de rankingfactoren.

Een standaard WooCommerce instelling komt met een eigen review module. Deze
kan voldoen voor jouw website, maar er zijn ook diverse review modules
beschikbaar. Voor het verkrijgen van reviews kan het handig zijn om marketing
automation hierop aan te sluiten, aangezien gebruikers niet snel uit zichzelf
positieve reviews achterlaten. Een e-mail flow die twee weken na levering van het
product vraagt of het product bevalt en of men een review wilt achterlaten kan
hierbij helpen!
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2.2. Techniek
2.2.1. Indexatie & Crawlbudget

Crawlen is het proces van het doorzoeken van een website door een robot,
meestal van een zoekmachine. Zoekmachines crawlen een website om zoveel
mogelijk URL’s te vinden. Crawlers hebben voor elke website een crawlbudget. Het
crawlbudget voor uw website is de hoeveelheid rekenkracht dat een zoekmachine
heeft gereserveerd voor het crawlen van de website. Dit wordt berekend als een
som van de snelheid waarmee het door de site kan crawlen en de hoeveelheid dat
het moet crawlen. Als het crawlbudget op is zal de crawler de website verlaten. De
hoeveelheid pagina’s dat een zoekmachine crawled is afhankelijk van de grootte
van de website, de snelheid van de website en het aantal externe links die naar de
website leiden. Het is belangrijk dat de crawler het crawlbudget zo e�ciënt
mogelijk kan gebruiken.

Wanneer een website uit HTML code bestaat, heeft de zoekmachine relatief gezien
minder moeite om door de website te gaan. Het inladen van stylesheets, het
inladen van externe data of het moeten laden van (overbodige) plugins kan nog
steeds kunnen echter nog steeds voor vertragingen zorgen. Er is een groter
probleem wanneer er (grote hoeveelheden) JavaScript worden gebruikt op de
website. Om achter de HTML code en content te komen die geplaatst wordt door
de JavaScript, dienen deze scripts uitgevoerd te worden door een zoekmachine.
Dit vergt extra moeite en extra tijd. Het is daarom belangrijk data alle belangrijke
contentelementen (meta data, canonicals, navigatie links etc.) buiten de JavaScript
gevonden kunnen worden.

Voor het crawlen en indexeren is het volgende belangrijk:
● Alle content is vindbaar voor de crawler

○ Sitemap (hoofdstuk 1.2.3) bevat URL’s met 200 status die geindexeerd
moeten worden. Pagina’s die uitgesloten worden van indexatie met
een 200 status code (bijv. door de canonical) vallen hier niet onder.

○ Alle belangrijke content elementen zijn beschikbaar in de broncode
voor rendering.

○ Geen belangrijke content uitgesloten middels noindex tags.
● Optimalisatie crawlbudget

○ De website is snel, waardoor crawlen minder tijd kost.
○ Vermijdt interne redirects of redirect loops. (hoofdstuk 1.2.7).
○ Optimalisatie van de robots.txt (hoofdstuk 1.2.6) zodat bijv. irrelevant

product filters niet gecrawlt worden.
○ Links die niet gevolgd hoeven te worden, worden voorzien van een

nofollow attribuut.
○ Er zijn geen links naar pagina’s met een 4xx of 5xx status code om te

voorkomen dat de zoekmachine fouten tegen komt tijdens de crawl.
● Optimale interne linkstructuur

○ Links naar andere pagina’s staan in de broncode d.m.v. een <a> tag.
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○ Website bevat geen orphan URL’s. Dit zijn pagina’s waarnaar een
verwijzing in de sitemap staat, maar dat een crawler niet bij kan
komen door van link naar link te gaan op de website tijdens de crawl.

● Bots van de zoekmachines worden niet geblokkeerd.
○ User agent is gedefinieerd in het robots.txt bestand.
○ Robots meta tags zorgen dat belangrijke pagina’s geïndexeerd kunnen

worden.
● Indexatie

○ Duplicate content wordt vermeden door een juist gebruik van
canonicals.

○ Links naar een pagina met een andere alternatieve canonical worden
vermeden of voorzien met een nofollow attribuut.

Key take-away
Het proces van indexatie is wellicht één van de belangrijkste onderdelen
van technische SEO. Als hier te weinig aandacht aan gegeven wordt, is er
de kans dat jouw belangrijkste pagina’s niet in de zoekresultaten terecht
komen en dat kan dus omzet kosten. Indexatie is daarentegen wel een van
de complexere kanten van SEO. Laat een SEO specialist onderzoeken of de
indexatieproces soepel kan verlopen binnen jouw webshop.

2.2.2. Breadcrumbs

Breadcrumbs, oftewel het broodkruimelpad, worden getoond als bezoekers door
de website heen klikt. Het functioneert als een soort navigatie op de website. De
breadcrumbs bestaan uit links en verwijzingen van de huidige pagina en de
bovenliggende categorieën tot aan de homepage. Breadcrumbs zorgen voor
overzichtelijkheid voor gebruikers en het helpt zoekmachines om door de website
heen te crawlen, structuur te ontdekken en om belangrijke pagina’s te herkennen.
Breadcrumbs zijn vaak bovenaan de pagina aan de linkerkant te vinden. De
gebruiker kan op de links in de breadcrumbs klikken om terug te navigeren naar de
bovenliggende categorieën. Een breadcrumb kan op verschillende manieren
weergegeven worden. In zijn simpelste vorm wordt het weergegeven door het
gebruik van een scheidingsteken tussen de paden.

Home > Helpcentrum > Begrippenlijst > Wat zijn breadcrumbs?

Om breadcrumbs in WordPress te implementeren is het mogelijk om de Yoast
plugin (hoofdstuk 3) te gebruiken (mits het thema het toelaat), zo heb je geen
developer nodig voor de implementatie van breadcrumbs. Voeg daarnaast ook
breadcrumbs structured data (zie hoofdstuk 1.2.5) toe aan je pagina.
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Key take-away
Met een breadcrumb ontdekt een zoekmachine structuur en relaties
tussen verschillende pagina’s. Een breadcrumb pad moet consistent zijn.
Baseer ze dus niet op de manier van navigeren door de website. Een
product kan bijvoorbeeld tot meerdere productcategorieën behoren.

2.2.3. Sitemap

Een sitemap is een overzicht van alle pagina’s die er op de website te vinden zijn
en die je geïndexeerd wilt hebben. Het genereren van een sitemap binnen de
WooCommerce webshop wordt doorgaans geautomatiseerd door de bekendere
SEO plugins als Yoast, Rankmath of SEOpress (hoofdstuk 3). Bij het opstellen van
een sitemap zijn een aantal elementen van belang:

● In ieder geval is het belangrijk dat een sitemap dynamisch is opgesteld,
zodat wanneer er een nieuwe pagina wordt aangemaakt, deze meteen wordt
opgenomen in de sitemap. Handmatig werkt kost tijd en is foutgevoelig.

● Zorg dat er alleen URL’s in de sitemap staan die geïndexeerd mogen worden
en een 200 status code hebben. Vermijd onnodige folders en pagina’s.

● Gebruik als richtlijn dat een sitemap maximaal 50.000 URL's mag bevatten
en maximaal 50MB groot mag zijn. Heb je meer URL’s? Maak dan een extra
sitemap aan.

● Afbeeldingen kunnen ook aan de sitemap toegevoegd worden. Zo verbeter je
ook de vindbaarheid van afbeeldingen voor Google Images.

Voor webshops met Yoast, Rankmath of SeoPress kun je de sitemap vaak direct
achter de root vinden op het volgende pad: domein.nl/sitemap_index.xml. Via de
instellingen van deze plugins kun je tevens bepalen welke categorieën en type
pagina’s wel of niet in de sitemap mogen komen.

2.2.4. Canonicals

Een zoekmachine kan bij het crawlen van de webshop meerdere pagina’s komen
die voor een groot deel dezelfde inhoud hebben. Om vervuiling van de
zoekresultaten tegen te gaan, wil het maar één variant van de gelijkwaardige
pagina’s indexeren. De andere variant zal niet of nauwelijks voorkomen in de
zoekresultaten. Om de zoekmachine een stap in de goede richting te helpen, kun
je een canonical instellen.

Een canonical tag vertelt een zoekmachine wat de primaire of originele URL van
een pagina is. Zo kun je zelf aangeven welke van de gelijkwaardige pagina’s je
geïndexeerd wilt hebben. De primaire pagina heeft altijd een zelfverwijzende
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canonical. Op alle andere varianten van dezelfde pagina wordt een canonical tag
geplaatst die verwijst naar de primaire pagina. Voorbeeld:

Stel dat er voor deze blog twee verschillende URL’s bestaan met daarop dezelfde
tekst:

1. https://www.sdim.nl/helpcentrum/zoekmachine-optimalisatie-seo/wat-is-ee
n-canonical-tag/

2. https://www.sdim.nl/helpcentrum/begrippenlijst/wat-is-een-canonical-tag/

Variant 1 is de URL die je graag zou laten indexeren. Op deze pagina plaats je een
zelfverwijzende canonical, oftewel de URL matcht met de URL van de pagina. Op
variant 2 plaats je vervolgens hetzelfde stuk code. In de code ziet dit er uit als
volgt:

<link rel=”canonical”
href=”https://www.sdim.nl/helpcentrum/begrippenlijst/wat-is-een-canonical-tag/” />

Binnen een webshop zijn er verschillende situaties waarop het juist instellen van
canonicals verstandig is:

● Productvariaties die feitelijk hetzelfde zijn, dezelfde omschrijving bevat en
alleen verschillen in maat. Denk bijvoorbeeld aan een assortiment schoenen
waarbij iedere type schoen een aparte pagina heeft per maat.

● Als de producten de URL structuur van de categorieën meekrijgen, is er de
kans dat één product onder meerdere categorieën hangt en dus meerdere
URLs heeft.

Met een canonical behoud je dus zelf de regie over welke versie van een pagina je
wilt laten indexeren. Het wil bijvoorbeeld wel eens voorkomen dat een artikel een
printversie heeft. Op deze printversie staat dezelfde inhoud (dus duplicate), maar
je wilt liever de normale webpagina laten indexeren. Hier is een canonical dus voor
geschikt. Het beste is natuurlijk te voorkomen dat een zoekmachine bij de
printversie kan komen door middel van een nofollow op de link naar de printversie.

Let wel, een canonical is niet hetzelfde als een 301 redirect (zie hoofdstuk 1.2.7),
ook al zorgen beide middelen voor een verwijzing naar een andere pagina.

Key take-away
Canonicals geven een signaal aan de zoekmachine welke pagina variant of
productvariant jij graag geïndexeerd wilt hebben. Verkeerd ingestelde
canonicals kunnen grote gevolgen hebben voor de indexatie van de
webshop. Raadpleeg een SEO specialist als je niet zeker bent over de
canonicalisatie binnen jouw WooCommerce webshop.
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2.2.5. Structured data

Structured data zorgt er voor dat een bot, zoals de zoekmachine bot, de geboden
informatie op een pagina beter kan begrijpen. Als je een pagina creëert met daarin
producteigenschappen, is het voor een zoekmachine niet meteen duidelijk wat al
deze gegevens betekenen. Met behulp van structured data kun je vertellen dat
‘Adidas’ de merknaam is en dat ‘59,99’ de prijs van de schoenen zijn, uitgedrukt in
euro’s.

Voor webshops is de belangrijkste structured data het Product schema. Het
Product schema voegt extra informatie aan de zoekresultaten toe, zoals
bijvoorbeeld prijs, voorraad status en review sterren (als er een review module is
geïmplementeerd). Niet ieder veld in het Product schema is verplicht, maar een zo
volledig mogelijk ingevuld schema kan wel bijdragen aan de vindbaarheid.

Boven: Voorbeelden van rich results in de zoekresultaten.

Met behulp van recommended properties is het mogelijk om meer informatie toe
te voegen aan de structured data. Voorbeelden van recommended properties zijn
onder andere brand, description, image en sku. Meer informatie over Product
Structured Data is te vinden in de developers guide van Google. Let op: product
structured data mag enkel toegevoegd worden aan productpagina’s, dus niet aan
categorie pagina’s. Wil je weten of jou website al gebruik maakt van Product
Structured data? Voer dan de URL van een productpagina in in de Rich Results
Tool. Deze tool geeft informatie over op de pagina structured data bevat en/of de
structured data op de juiste manier is geïmplementeerd.
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Het toevoegen van structured data kan door middel van drie verschillende
programmeertalen: JSON-LD, MicroData en RDFa. Google heeft in hun Structured
Data Guidelines duidelijk een voorkeur voor JSON-LD. JSON-LD heeft namelijk als
voordeel dat het in de HTML van de pagina geplaatst wordt en los van de rest van
de code structuur meegeeft aan de content. Terwijl MicroData gebruikt maakt van
tags en attributen die aan de bestaande HTML worden toegevoegd. Een stuk
minder overzichtelijk voor jezelf en natuurlijk lastiger om in zijn geheel aan te
passen.

Key take-away
Als webshop geen structured data meer bieden is haast ondenkbaar. Je
staat dan vanaf de start al met 1-0 achter op webshops die dit wel doen.
Niet alleen geven rich results als snippets een grotere kans op een klik,
maar de zoekmachine begrijpt jouw productpagina’s ook beter met
structured data. Gelukkig zijn SEO plugins die het meeste werk voor je
kunnen automatiseren, maar deze schema’s kunnen vaak een stuk
uitgebreider. Een SEO specialist en een developer kunnen hierin samen
meer uit jouw webshop halen.

2.2.6. Robots.txt

De robots.txt is een publiekelijk toegankelijk tekstbestandje dat in de root van de
webserver te vinden is. Het is een belangrijk bestand omdat het vertelt welke
gedeelten van een website een zoekmachine crawler, zoals Googlebot voor Google,
niet mag bezoeken. De regels die gesteld worden kunnen de prestaties van de
website flink beïnvloeden. Als een website geen robots.txt geplaatst heeft, zal een
zoekmachine de gehele website crawlen. Als een zoekmachine herhaaldelijk geen
toegang heeft tot de robots.txt, zal het het opvatten als een website die niet
gecrawld kan worden.

Als de crawler van een zoekmachine de website bezoekt, checkt het eerst voor het
bestaan van een robots.txt bestand in de root van het domein. Dit tekstbestand is
onderdeel van de Robots Exclusion Protocol (REP). Dit protocol is opgericht als
regulatie over hoe robots het web mogen crawlen en indexeren. Zo kun je middels
de robots.txt uitsluiten dat een zoekmachine bepaalde subfolders van de website
kan crawlen. Het is goed om te bese�en dat de richtlijnen in de robots.txt strenge
signalen zijn en geen verplichtingen voor een zoekmachine. Een zoekmachine kan
er dus voor kiezen om gedeeltes van de robots.txt te negeren, maar doorgaans is
Google wel zo beleefd om de aanwijzingen te volgen.

In de robots.txt kun je uitsluitingen specificeren voor zogeheten user-agents. De
meest bekende User Agents zijn:
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● Googlebot (Google)
● Googlebot-Image (Google images)
● Bingbot (Microsoft Bing)
● Slurp (Yahoo)
● Baiduspider (Baidu)
● DuckDuckBot (Duckduckgo)
● Applebot (Apple)
● * (alle User-Agents)

Robots.txt voor WooCommerce
Voor WordPress zijn er eigenlijk twee standaard regels die je graag in de robots.txt
vermeld, voor alle user-agents, namelijk:

User-agent: *
Disallow: /wp-admin/
Allow: /wp-admin/admin-ajax.php
Disallow: /*add-to-cart=*
Disallow: /*?filter*
Disallow: /cart/
Disallow: /checkout/
Disallow: /my-account/
Disallow: /*?s=

//Pas de URL hieronder aan naar de goede URL van jouw sitemap
Sitemap: https://domein.nl/pad-naar-sitemap.xml

// Als in jouw webshop een andere taal of andere paden worden gebruikt, kunnen deze
waardes afwijken natuurlijk.

Met jouw WooCommerce webshop doe je er goed aan bovenstaande regels in ieder
geval te gebruiken aangezien het op WordPress draait. Hiermee voorkom je dat een
zoekmachine de winkelwagen pagina, checkout of een account pagina kunnen
crawlen. Door de disallow regels op de bovenstaande parameters voorkom je het
crawlen van filterpagina’s, zoekopdrachten en winkelwagen URLs.

Daarnaast bied je de crawler een link naar de sitemap, zodat het deze eenvoudig
kan vinden.

Afhankelijk van jouw gebruik van extra plugins en de groei van de webshop kan het
verstandig zijn om deze regels uit te breiden. Het geeft je de controle over welk
gedeelte van de webshop de zoekmachine wel en niet mag crawlen.
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Key take-away
Met de robots.txt geef je duidelijke aanwijzingen aan de zoekmachines over
welke mappen zij niet mogen crawlen. Naarmate de webshop groeit of
wanneer er veel plugins gebruikt worden, kan het verstandig zijn om
kritisch te kijken naar hoe de zoekmachine de webshop crawlt. Een SEO
specialist kan dit voor jou uitzoeken en jou hierin adviseren.

2.2.7. Redirects

Een webshop staat niet stil in ontwikkeling. Er worden continu producten en
categorieën toegevoegd en waar werkzaamheden plaatsvinden, worden wijzigingen
gemaakt. Een product kan uit het assortiment raken en daarom van de website
gehaald worden of er kunnen URLs gewijzigd zijn. Het is goed om te bese�en dat
wijzigingen in de URLs en statussen van geïndexeerde pagina’s voor problemen
kunnen zorgen wanneer deze niet correct afgehandeld worden. Wanneer de URL
gewijzigd wordt, zal verkeer dat naar de oude URL navigeert op een 404 ‘pagina
niet gevonden’ terechtkomen. Dit is natuurlijk niet gebruiksvriendelijk voor
bezoekers en is een dood punt voor een zoekmachine tijdens zijn crawl. Zaak om
links naar 404 pagina’s te voorkomen.

Wanneer een dergelijke wijziging aan een geïndexeerde pagina gemaakt wordt,
dient een redirect ingesteld te worden. Een redirect zorgt ervoor dat bezoekers en
crawlers, die op de gewijzigde URL terecht komen doorgestuurd worden naar een
nieuwe bestemming die wel live staat. Redirects zijn er in meerdere vormen, maar
de bekendste zijn:

● 301 redirect: een redirect met de aanwijzing dat de verhuizing permanent is.
De linkwaarde wordt meegestuurd naar de nieuwe pagina. Dit is de meest
voorkomende vorm van redirects.

● 302 redirect: een redirect met de aanwijzing dat de verhuizing tijdelijk is.
Omdat verwacht wordt de oude URL op termijn weer live komt, blijft de
linkwaarde op de oude pagina.

Bij producten die uit het assortiment raken en uit de webshop gaan wil je een
redirect instellen naar een alternatief. Hierdoor zullen bezoekers naar het oude
product vanuit de zoekresultaten op het alternatief terechtkomen en eerder
geneigd zijn te converteren dan wanneer zij op een 404 pagina terechtkomen.

Key take-away
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Wijzigingen aan geïndexeerde pagina’s kunnen 404 pagina’s opleveren. Deze
zijn niet gebruiksvriendelijk en moeten daarom vermeden worden. Met
behulp van redirects kun je dit goed opvangen. Een SEO specialist kan een
lijst verzorgen van alle plekken waar het nu fout gaat en kan u adviseren in
het instellen van redirects.

2.2.8. Website snelheid

In 2018 kondigde Google de Speed Update aan. Nadat eerder dat jaar de
langverwachte mobile-first update al werd uitgerold. Dit betekent dat
‘laadsnelheid’ een stuk hoger op de ‘SEO agenda’ is komen te staan.

Laadsnelheid kan een grote impact hebben op het rendement uit Google organic.
Een halve seconde laadsnelheid winst kan t.o.v. de concurrenten een groot verschil
maken in de zoekresultaten. Daarnaast is al langer bekend dat de laadtijd grote
invloed heeft op belangrijke metrics als ‘bouncerate’, ‘conversieratio’ en ‘tijd op de
site’. Een website die navigeert op een snelle website, zal eerder geneigd zijn te
converteren.

In juli 2021 zijn de zogeheten Core Web Vitals een rankingfactor geworden. Deze
update vanuit Google zorgt er voor dat de drie belangrijkste metrics (LCP, FID en
CLS) een directe ranking factor worden.

● Largest Contentful Paint (LCP): De tijd dat het duurt totdat het grootste
element op de pagina geladen wordt.

● Cumulative Layout Shift (CLS): De verschuiving van zichtbare elementen op
een pagina tijdens het laden.

● First Input Delay (FID): De tijd dat het kost vanaf de eerste interactie met de
pagina tot het moment dat de website hierop reageert. Omdat deze metric
gebaseerd is op interactie, is deze enkel te meten via data van gebruikers.
Als deze niet beschikbaar is kan de Total Blocking Time

Veel voorkomende oorzaken van een langzaam ladende WooCommerce webshop of
het niet behalen van de Core Web Vitals zijn:

● Gebruik van zware pagebuilders als Elementor, WPBakery en Divi die verder
niet geoptimaliseerd op snelheid zijn.

● Gebruik van zware thema’s voor de vormgeving van de webshop.
● Gebruik van zwaar ladende afbeeldingen of elementen zoals embedded

YouTube video’s of andere animaties.
● Gebruik van vele plugins die in de frontend geladen worden.
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Tip: Wil je zelf controleren of websitesnelheid een probleem is? Voer een aantal
verschillende URLs in op https://pagespeed.web.dev/.

Om de website sneller te maken of om voor de bovenstaande Core Web Vitals te
optimaliseren, is een uitgebreid onderzoek nodig naar de werking van de website.
Hierbij wordt gekeken naar hoe de website laadt en wát er geladen wordt. Met
behulp van een developer kan vervolgens een actiepuntenlijst bepaald worden.

Key take-away
Websitesnelheid is al sinds 2011 een ranking factor. Met de komst van de
Core Web Vitals update, staat het weer een stapje hoger op de
prioriteitenlijst. Maar naast dat websitesnelheid als ranking factor telt, is
de gebruiksvriendelijkheid voor een gebruiker natuurlijk een van de
belangrijkste reden om hier aandacht aan te besteden. Het uitvoeren van
een websitesnelheid analyse kan al snel de diepte in gaan. Een SEO
specialist kan dit voor jou uitvoeren.

2.2.9. Paginering

Met paginering wordt een webpagina verspreid over meerdere pagina’s. Bij een
WooCommerce webshop treed paginering op wanneer een categorie meer
producten bevat dan ingesteld is om weer te geven op de pagina. Er zijn
verschillende manieren om paginering door te voeren, elk met eigen best practices
en implicaties voor SEO. De meest voorkomende behandelen we hieronder.

2.2.9.1. Standaard paginering

Allereerst is er de ‘standaard’ paginering. Standaard paginering is de meest
voorkomende vorm van paginering en kenmerkt zich door een pagina selectie
bovenaan en/of onderaan de pagina. Gebruikers kunnen naar de volgende pagina
navigeren door middel van getallen en/of pijlen.

Boven: Een voorbeeld van ‘standaard’ paginering
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Een verkeerd ingestelde standaard paginering kan problemen geven. Een goede
implementatie van standaard paginering zorgt er voor dat een zoekmachine bij alle
pagina’s kan komen en daarmee alle producten kan vinden. Een goede paginering
heeft de volgende eigenschappen:

● Links naar volgende en vorige pagina’s zijn opgebouwd middels een <a
href=’link’> tag

● De volgende pagina heeft een zelfverwijzende canonical (hoofdstuk 1.2.4).
Als de paginering een canonical naar de categorie (pagina 1) heeft, worden
daaropvolgende pagina’s canonicalized. Dit betekent niet dat de
zoekmachine hier niet meer kan komen, maar een zoekmachine zal bij
daaropvolgende bezoeken dit soort pagina’s steeds minder vaak gaan
crawlen om zo crawlbudget te besparen. Wijzigingen op bijvoorbeeld pagina
9, en de daarmee onderliggende producten, zullen dus steeds minder snel
gevonden worden.

● Op pagina 2 en verder wordt terugverwezen naar de categorie (pagina 1).
De link naar de eerste pagina is de link van de categorie en niet naar een
gepagineerde versie van de eerste pagina. Bijvoorbeeld: /sneakers/2/
verwijst naar /sneakers/ als eerste pagina en niet /sneakers/1/

● De gepagineerde pagina’s zijn voorzien van rel=next en rel=prev verwijzingen
(hoofdstuk 1.2.9.4)

Hoe de standaard paginering in jouw webshop wordt ingesteld is
afhankelijk van het thema dat gebruikt wordt. Het komt zelden voor dat
een paginering al voldoet aan alle bovenstaande eisen. Om aan alle
bovenstaande punten te voldoen zal waarschijnlijk development werk
nodig zijn.

2.2.9.2. Laad meer

Een ‘laad meer’ is een andere vorm van paginering. Door op de laad meer knop te
drukken, worden er onder de resultaten nog een set resultaten geladen. Met de
opkomst van mobile browsing en mobile shopping worden er alternatieven gezocht
voor de standaard paginering. Het is immers lastiger op een mobiele telefoon om
met de vingers op de cijfertjes en pijltjes te drukken bij standaard paginering. Met
een grote ‘laad meer’ knop wordt dit al vereenvoudigt.

Toch is een ‘laad meer’ knop SEO technisch niet altijd beter. Nieuwe resultaten
worden vaak met behulp van JavaScript opgehaald om te tonen. Doordat de links
naar de producten van de volgende set resultaten niet standaard in de broncode
staan vermeld en de crawler van een zoekmachine geen interacties doet met de
site, kan het dus niet altijd de volgende set producten vinden. Google heeft zelf
ook al aangegeven dat het content achter de laad meer knop niet kan crawlen.
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Het gevolg is dat de zoekmachine niet via de categorie bij de productpagina’s op
‘pagina 2’ kan komen, wat weer gevolgen heeft voor de indexatie van deze pagina’s
en de onderliggende producten.

Een ander nadeel van en ‘laad meer’ knop is dat een gebruiker het gevoel van
navigatie kan verliezen. In tegenstelling tot bij de standaard paginering kan een
gebruiker onthouden waar ongeveer het product stond. Als door ‘laad meer’ veel
resultaten eronder worden geplaatst, vervaagt dit gevoel. Het voordeel ten
opzichte van ‘infinite scroll’ (hoofdstuk 1.2.9.3) is dat deze vorm van paginering een
einde kent.

2.2.9.3. Infinite scroll

Net als met een ‘laad meer’ knop is infinite scroll in het leven geroepen om het
mobiele gebruikers makkelijker te maken om door paginering heen te scrollen. Met
een veeg van de duim wordt automatisch een nieuwe lijst aan producten geladen
onderaan de categorie. Zo ontstaat dus een lange lijst zonder dat je ergens op
hoeft te klikken.

Doordat infinite scroll ook met behulp van JavaScript ingeladen wordt, kent infinite
scroll dezelfde problemen als een ‘laad meer’ knop. Als het niet goed ingesteld
wordt, kan een crawler de content achter infinite scroll niet vinden, wat weer
gevolgen heeft voor de vindbaarheid de producten op pagina 2 en verder. Ook deelt
infinite scroll dat het voor gebruikers lastiger wordt om bepaalde producten terug
te vinden als zij ver naar beneden gescrolld zijn.

Toch is het niet onmogelijk om een SEO-vriendelijk infinite scroll te
implementeren. Wanneer de infinite scroll op de achtergrond werkt met behulp
van de elementen van standaard paginering, kan met succes een goede paginering
gecreëerd worden:

● Bij het verder naar beneden scrollen wordt een ‘volgende’ pagina bereikt.
● Alle items op deze gepagineerde pagina zijn ook toegankelijk als JavaScript

uitgeschakeld wordt.
● Er is geen overlap in content. Een product komt dus maar één keer voor in

de paginering.
● Iedere gepagineerde pagina kent een eigen, volledige URL. Bijvoorbeeld:

/schoenen?page=2
● Een developer implementeert een pushState op de paginering zodat het

scrollen als een ‘klik-actie’ wordt geregistreerd door een gebruiker en de
URL visueel wijzigt bij het scrollen

Een voorbeeld van een, voor search, juist ingestelde infinite scroll kun je vinden op
de demopagina van John Mueller.
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Key take-away
paginering is onmisbaar in webshops met veel producten. Er zijn drie
manieren van het implementeren van paginering in de WooCommerce
webshop: standaard paginering, laad meer knoppen en infinite scroll. Alle
vormen, maar met name de laatste twee, vereisen extra aandacht om te
zorgen dat een crawler al jouw producten kan vinden. Laat een SEO
specialist meekijken of jouw paginering goed ingesteld staat.

2.2.9.4. Rel=next/prev

paginering zorgt voor extra pagina’s die lijken op de eerste. Om ervoor te zorgen
dat een zoekmachine begrijpt dat het om gepagineerde pagina’s gaat en dat er een
relatie tussen deze pagina’s is, zijn in 2011 de rel=”prev” en rel=”next” in het leven
geroepen. Met deze regels kan je aangeven wat de volgende, danwel de vorige
pagina is. Zo is het voor een zoekmachine duidelijk wat de eerste pagina in de
serie is en zal deze de voorkeur krijgen om te indexeren. Een dergelijke code ziet
er als volgt uit:

<link rel="next" href="http://www.domein.nl/schoenen?page=2" />

Sinds 2011 is het Google algoritme echter een stuk beter geworden en claimt
Google paginering te kunnen herkennen zonder de attributen. In de o�ciële
documentatie geven zij dan ook aan de rel=next en rel=prev niet meer te
gebruiken. Implementatie van de attributen is desondanks nog steeds goed om te
implementeren aangezien andere zoekmachines wel nog gebruiken maken van
deze attributen en sommige browsers gebruiken de attributen om te prefetchen.
Lees hierover meer bij Contentking.

Let op: bij implementatie van de rel=prev dient de verwijzing naar de eerste pagina
naar de categorie URL te gaan en niet naar bijvoorbeeld ?page=1 of /page/1/.

Key take-away
De rel=next en rel=prev attributen geven de relatie tussen alle
gepagineerde pagina’s aan. Ondanks dat Google aangeeft ze niet meer te
gebruiken kan het voor andere zoekmachine nog steeds raadzaam zijn om
deze attributen te implementeren. Schakel een SEO specialist in voor een
advies op maat.
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2.2.9.5. Paginering en canonicals

Net als met de rel=prev en rel=next attributen, helpen canonicals om duidelijk te
maken dat er alternatieven voor de categoriepagina bestaan die erg identiek zijn.
Desondanks zijn er ook op gebied van canonicals optimalisaties mogelijk.

De canonicals voor gepagineerde pagina’s wil je zelfverwijzend maken: oftewel de
canonical URL is gelijk aan de pagina URL. Iedere gepagineerde pagina bevat een
unieke set producten waarvan je wilt dat de zoekmachine deze vindt. Als deze
pagina’s gecanonicaliseerd zijn (oftewel ze verwijzen in de canonical naar een
andere pagina), zal de zoekmachine over tijd deze pagina’s steeds minder crawlen,
waardoor wijzigingen aan de inhoud steeds minder snel opgepikt zullen gaan
worden.

2.2.10. Meertaligheid

Meertaligheid is het proces van optimalisatie van websites met als doel organisch
verkeer te krijgen vanuit verschillende regio’s en/of verschillende talen. Dit gaat
veel verder dan alleen vertaling van de website. Multilingual SEO zorgt ervoor dat
je internationale doelgroep de juiste content te zien krijgt, in hun eigen taal en / of
munteenheid en met het juiste productaanbod.

Naast dat de content in meerdere talen geschreven moet worden, brengt
meertaligheid ook technische uitdagingen met zich mee. Denk hierbij aan de
sitestructuur & technische taalinstellingen van de website.

Meerdere taalversies in een webshop kunnen op meerdere manieren geregeld
worden:

3. Zo kun je er voor kiezen om jouw webshops door middel van andere
domeinen van elkaar te scheiden. Bijvoorbeeld een Duitse webshop op
domein.de en een Nederlandse op domein.nl. Nadeel is dat je op twee
domeinen autoriteit moet opbouwen.

4. Als je graag hetzelfde domein gebruikt kun je kiezen voor een subdomein.
Bijvoorbeeld de.domein.nl voor Duits en en.domein.nl voor Engels. Ook hier is
het nadeel dat je op beide domeinen los de autoriteit moet opbouwen.

5. De derde optie is het werken met subfolders. Hierbij plaats je de taalfolders
in hetzelfde domein, achter de root. Bijvoorbeeld domein.nl/en/ voor Engels
en domein.nl/de/ voor Duits. Voordeel is dat alle taalvarianten profiteren van
de opgebouwde autoriteit op het domein.

Bij het bepalen van welke domeinextensie je wilt gebruiken, hou dan in gedachte
dat de keuze van een .nl domeinnaam een (klein) voordeel geeft binnen de
Nederlandse markt, terwijl een .com dat geeft voor een internationaal opererende
website. De ccTLD, country code Top Level Domain (bijvoorbeeld .nl), is namelijk
één van de belangrijkste hints die je een zoekmachine kan geven voor welke markt
jouw website is opgericht.
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SDIM adviseert om te werken met subfolders (optie 3). Plaats de belangrijkste
afzetmarkt voor de webshop op het hoofddomein. Verkoop jij enkel of voornamelijk
binnen Nederland? Dan is de Nederlandse taal de hoofdtaal en worden andere
talen via subfolders geregeld.

Als je meerdere versies van een pagina hebt voor verschillende talen of regio's,
dien je Google te informeren over deze verschillende taalvarianten. Dit gebeurt
door middel van het toepassen van hreflang in de code van de website. Er zijn
meerdere mogelijkheden om hreflang in de website te verwerken.

1. Hreflang in HTML tags
In deze optie wordt de hreflang code in HTML tags geplaatst om Google te
informeren over alle taal- en regiovarianten voor elke URL.

2. Hreflang in XML sitemap
In deze optie wordt de sitemap gebruikt om Google te informeren over alle taal-
en regio varianten voor elke URL.

3. Hreflang in HTTP header
De derde optie is om een HTTP-header te retourneren om Google te informeren
over alle taal- en regiovarianten van een pagina. Dit is handig voor
niet-html-bestanden (zoals pdf's).

Meer informatie over de verschillende methodes is te vinden in de Google
Richtlijnen.

Verder is het belangrijk om bezoekers niet automatisch door te sturen op basis van
hun locatie en/of IP. Googlebot crawlt vanuit de Verenigde Staten en crawlt daarom
met een Amerikaans IP adres. Als jij vervolgens iedereen buiten Nederland
automatisch naar een Engelse taalvariant stuurt op basis van de locatie of IP
adres, dan zal Googlebot niet makkelijk bij jouw andere taalversies kunnen komen.
Dit maakt indexatie en daarom vindbaarheid van deze pagina’s erg lastig.

Hoe implementeer ik meertaligheid?
Er zijn verschillende plugins beschikbaar voor het managen van de meertaligheid in
een wordpress website, waaronder WPML, Polylang & qTranslate-X.

Key take-away
1. Meertaligheid kun je op meerdere manieren implementeren. SDIM

adviseert dit te doen via subfolders. Om het op technisch gebied te
kunnen regelen, kan voor WooCommerce gewerkt worden met een
plugin. Bij een goede meertaligheid implementatie komt echter meer
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kijken dan de installatie van een plugin. Raadpleeg dan altijd een
SEO specialist als je internationaal wilt gaan met jouw
WooCommerce webshop.

2.3. Off page SEO
O�-page SEO omvat, zoals de naam al doet vermoeden, alle SEO elementen die
buiten jouw site om van belang zijn. Via jouw WooCommerce Webshop kun je de
o�-page elementen niet direct te beïnvloeden. De werkzaamheden aan o�-page
SEO kunnen echter een grote bijdrage leveren aan de organische vindbaarheid

2.3.1. Autoriteit

Het grootste onderdeel van o�-page SEO valt onder het uitbouwen en verbeteren
van de autoriteit van jouw webshop. Autoriteit is als het ware de populariteit van
een website en iedere backlink is een stem voor jouw website. Hoe dichter
verwant de verwijzende website is aan de eigen website, des te waardevoller die
stem natuurlijk is.

Als belangrijke/waardevolle websites een link plaatsen naar jouw webshop, geeft
deze waarde door. Des te meer van deze waarde wordt doorgegeven, des te meer
de zoekmachine de website als betrouwbaar en waardevol acht. Het is dus zaak
om te focussen op kwaliteit en niet te grijpen naar kwantiteit. Een stem van een
branchegenoot of een partner is veel meer waard dan een startpagina.

Backlinks zijn dus belangrijk voor autoriteit. Deze kunnen verkregen worden op
grofweg drie manieren:

● Organisch groeien: De doelstelling van deze strategie is het verkrijgen van
backlinks op een organisch manier. Dit kan behaald worden door content op
de website aan te bieden dat het waard is om naar te linken. Dit kan
bijvoorbeeld een blog, publicatie of infographic zijn dat unieke informatie
bevat en dus van toegevoegde waarde is voor andere websites om te
hergebruiken of om naar te refereren.

● PR: Bij Public Relations (PR) is de eerste stap van externe outreach. Het doel
is een interessante publicatie schrijven en deze te verspreiden met de
doelgroep. Deze doelgroep kan deze publicatie vervolgens weer overnemen
en plaatsen op de website. Des te beter en unieker dit persbericht, des te
groter de kans dat dit overgenomen wordt. Denk ook aan grote, landelijke
campagnes.

● Outreach: Outreach werkt in feite hetzelfde als PR, maar is veel
persoonlijker. Hierbij ga je op zoek naar interessante websites die een
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mogelijkheid hebben om te bloggen. Deze worden vervolgens benaderd met
het aanbod om een bijdrage te leveren in de vorm van een gastblog in ruil
voor een backlink naar jouw webshop.

Disclaimer: Linkbuilding in elke vorm is tegen de richtlijnen van Google. Google’s
filosofie is gebaseerd op het op natuurlijke wijze verkrijgen van backlinks door

ijzersterke content te produceren waar mensen naar willen linken.

Met een goede strategie kun je heel gericht belangrijke pagina’s in jouw webshop
versterken. Vanuit deze pagina kan de linkwaarde vervolgens weer verspreiden
naar gerelateerde pagina’s via de interne linkstructuur. De gehele webshop
profiteert dus van nieuwe, kwalitatieve backlinks.

Key take-away
Autoriteit is een niet te onderschatten onderdeel van SEO. Door middel van
een goede autoriteit strategie kun je e�ectief jouw webshop versterken.
Actief werken aan de autoriteit kan echter behoorlijk tijdrovend zijn. Je
kunt dit werk ook uitbesteden aan een SEO specialist. Deze adviseert
tevens welke pagina’s interessant zijn om te versterken en welke domeinen
interessant zijn om te benaderen.

2.3.2. Google Business Profile

Google Business Profile (GBP),
voorheen Google My Business, is een
gratis tool van Google waarin je jouw
bedrijfsinformatie kwijt kan aan
Google. Het stelt je in staat om jouw
klanten te bereiken in de
zoekresultaten, zonder dat zij
daarvoor op jouw site hoeven te
komen. Dit is extra handig om extra
op te vallen, of wanneer zij
contactgegevens zoeken. Een
ingesteld GBP profiel herken je vaak
aan het kaartje dat verschijnt als je
de bedrijfsnaam invoert. Rechts het
GBP resultaat van SDIM.

Het instellen van GBP is relatief
eenvoudig. Hiervoor heb je een
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Google account nodig en dien je de stappen op de website van Google te
doorlopen te doorlopen. Om het te activeren wordt er een fysieke kaart met een
unieke code naar het opgegeven adres gestuurd om te verifiëren dat de locatie
klopt. In sommige gevallen krijg je een telefoontje naar je vaste nummer. De
doorlooptijd van een dergelijke verificatie verschilt nog wel eens qua duur.

Let op: Voor GBP heb je een fysieke locatie nodig. Heb jij een a�liate webshop en
dus geen fysieke locatie? Dan kun je geen GBP instellen.

Met het GBP kun je dus niet alleen jouw klant bereiken in de zoekresultaten, maar
het stelt je ook in staat reviews te verzamelen en reviews over jouw webshop te
beantwoorden.

Key take-away
Een Google Business Profile stelt je in staat de klant te bereiken buiten
jouw webshop om. Het zorgt voor extra zichtbaarheid en ook vindbaarheid
in bijvoorbeeld lokale resultaten. Het aanvragen is eenvoudig, het optimaal
benutten van alle functionaliteiten is misschien wat lastiger. Raadpleeg een
SEO specialist als je vastloopt bij het aanvragen of als je wilt hoe je er nog
meer uit kunt halen.

2.4. Plugins

Een van de vele voordelen aan WordPress, en daarmee WooCommerce, is dat het
vele plugins kent. Hieronder worden een aantal handige plugins uitgelicht die jouw
webshop kunnen helpen op het gebied van SEO:

2.4.1. SEO plugins
SEO plugins voegen functionaliteiten toe die bepaalde handelingen als sitemaps
automatiseren, maar ook je in staat stellen om elementen als metadata te
optimaliseren per pagina.

2.4.1.1. Yoast
Yoast is gegroeid tot één van de bekendste SEO plugins voor WordPress. Met een
naadloze integratie in WooCommerce is het een veelvoorkomende keuze van veel
webshop eigenaars. Yoast heeft een gratis versie en een premium versie. De
premium versie stelt gebruikers in staat om bijvoorbeeld redirects te managen
vanuit Yoast.
URL: https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/
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2.4.1.2. Rankmath
Rankmath is SEO plugin en biedt dezelfde functionaliteiten als Yoast, maar biedt
ook in de gratis versie sommige functionaliteiten die bij Yoast achter de betaalde
versie zitten zoals het beheren van redirects.
URL: https://wordpress.org/plugins/seo-by-rank-math/

2.4.1.3. SEOpress
SEOpress is de derde SEO plugin in het rijtje voor WordPress. Net als Yoast en
Rankmath neem het zaken als de sitemap uit handen voor de webmaster. Ook
SEOpress kent een gratis en een betaalde versie van de plugin.
URL: https://nl.wordpress.org/plugins/wp-seopress/

2.4.2. Meertaligheid
Meertaligheid implementeren op een webshop kan een behoorlijke klus zijn.
Daarom zijn er plugins voor WordPress beschikbaar die de implementatie een stuk
makkelijker maken.

2.4.2.1. PolyLang
Een van de bekendste meertaligheid plugins van Wordpress. Met meer dan 600.000
installaties een veelgebruikte plugin om de meertaligheid te regelen. De basisversie
van PolyLang is gratis, maar voor een optimaal resultaat is al snel een geupgrade
pakket nodig. Zo is er bijvoorbeeld een speciale versie voor WooCommerce
waarmee je ook de onderdelen van een WooCommerce webshop kan vertalen als
productvariabelen
Basis: https://nl.wordpress.org/plugins/polylang/
WooCommerce: https://polylang.pro/downloads/polylang-for-woocommerce/

2.4.2.2. WPML
WPML is een bekende naam uit het multilingual WordPress wereldje. Deze
meertaligheid plugin heeft een module die zorgt voor een vloeiende integratie in
jouw WooCommerce webshop.
URL: https://nl.wordpress.org/plugins/woocommerce-multilingual/

2.4.3. Websitesnelheid
Websitesnelheid is van belang voor SEO en voor de gebruiker. Volgens de
onderzoeken van Google leidt een snellere webshop voor meer conversies en dus
meer omzet. Het is dus goed om ook naar de websitesnelheid te kijken. Gelukkig
zijn hier ook plugins voor die jou eenvoudig kunnen helpen.
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2.4.3.1. WPRocket
Een van de bekendere snelheidsplugins. WP Rocket’s slogan is dan ook ‘Uw
website sneller met een paar klikken’. De plugin doet de basis optimalisaties
zonder dat hiervoor veel kennis voor nodig is, maar stelt de webmaster ook in
staat om met geavanceerde instellingen nog meer uit de plugin te persen.
URL: https://wp-rocket.me/features/

2.4.3.2. W3 Total Cache
Een e�ciënt cache beleid is cruciaal voor een snelle website. W3 Total Cache is
richt zich met name op het caching gedeelte van websitesnelheid, alhoewel het
ook andere zaken als minifyen uit handen kan nemen.
URL: https://nl.wordpress.org/plugins/w3-total-cache/

Let op
Plugins die gemaakt worden door externe partijen zijn altijd aan updates
onderhevig. Zorg dat de laatste versies geïnstalleerd zijn om hackers buiten
de deur te houden. Deze buiten vaak outdated plugins uit en weten zich zo
een weg naar binnen te wurmen.

Het gebruik van plugins is niet zonder risico. Er bestaat altijd de
mogelijkheid dat plugins onderling niet compatibel zijn, maar ook voor
problemen binnen het thema kunnen zorgen. Conflicten binnen plugins
kunnen er voor zorgen dat de website minder goed functioneert. Het is dus
altijd verstandig om een backup te maken voordat een nieuwe plugin
uitgetest wordt en/of samen met een SEO specialist of developer te kijken
naar de implementatie van de plugin.

34

https://wp-rocket.me/features/
https://nl.wordpress.org/plugins/w3-total-cache/


3. Tot slot
Met de kennis uit de Basis SEO gids en deze Geavanceerde SEO gids heb je een
totaalbeeld waar aan gedacht en gewerkt moet worden op het gebied van SEO. Tot
slot willen we nog drie belangrijke berichten meegeven:

● SEO is geen plug-and-play strategie. Je gaat niet de resultaten behalen die
je wilt als je voor een korte tijd SEO oppakt en daarna naast je neer legt.
Om resultaten te behalen hoort SEO in het achterhoofd te zitten als er
besluiten genomen moeten worden. Veel wijzigingen die je maakt kunnen
invloed hebben op de vindbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan:

○ Assortiment opschonen? Analyseer de prestaties en zorg voor
redirects.

○ Nieuw domein? Zorg dat er een websitemigratie uitgevoerd wordt.
○ Nieuw thema/redesign van de website? Controleer of belangrijke

elementen nog steeds goed staan.
○ Nieuwe subcategorie? Zorg voor voldoende interne links naar de

pagina.
● SEO is een lange termijn strategie. Het komt zelden voor dat binnen een

maand al de vruchten geplukt van de gedane werkzaamheden.
Werkzaamheden die je nu uitvoert kunnen zelfs pas over enkele maanden
e�ect hebben.

● Voor vindbaarheid in zoekmachines ben je altijd afhankelijk van de
zoekmachines. Als Google of een andere zoekmachine ingrijpende
wijzigingen maakt of grote algoritme updates doet, kan dit invloed hebben
op de vindbaarheid. Ook als je voldoet aan alle punten in beide whitepapers.

Natuurlijk zijn de optimalisaties uit deze whitepaper slechts een greep uit de SEO
wereld en raken we in deze white alleen de oppervlakte. Per bovenstaand punt
kun je nog veel meer de diepte in. Wij kunnen ons voorstellen dat je als webshop
eigenaar niet overal aan toe komt of voldoende tijd hebt om het SEO kennisniveau
op peil te houden.

Kom je er niet uit bij de werkzaamheden aan de webshop, wil je diepere analyses
of wil je SEO integreren in de algehele bedrijfsstrategie? Laat een SEO specialist
meedenken of meekijken.
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