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LINKBUILDING
IS HOT!
Om gebouwde websites in zoekmachines beter vindbaar te maken middels
moderne technieken als linkbuilding, werkt Zeylmaker & Partners nauw samen
met Ton Heerze, oprichter van Webton. Hij vertelt over de vele voordelen welke
linkbuilding biedt.
Linkbuilding is tegenwoordig onmisbaar om een website
hoog te laten scoren in de zoekmachines, weet Heerze.
"Veel bedrijven denken dat een kwalitatief goede website
van doorslaggevend belang is voor de positie in de zoek
machines. Dit is echter lang niet altijd het geval. Zoek
machine optimalisatie bestaat voor slechts 50% uit het
aanpassen van de structuur, titels en keywords op een
website. Al deze zaken hebben één ding gemeen: ze spelen
zich af op je eigen site. De andere helft van je ranking in
de zoekmachines wordt bepaald door de kwaliteit van de
links naar jouw site toe, de zogenaamde backlinks.
Dit proces van het verzamelen van backlinks wordt link
builden genoemd:'
SPECIALISME
Effectieve linkbuilding zorgt er dus voor dat een website
hoog scoort op zoektermen, vervolgt de directeur. "Het is
echter van het grootste belang dit door een ervaren speci
alist te laten doen. De zoekmachines hanteren namelijk
bepaalde regels om de kwaliteit van de zoekresultaten te
garanderen. Zo hecht Google bijvoorbeeld veel waarde
aan een linkprofiel dat organisch groeit en een divers ka
rakter bezit. Ook de autoriteit van websites waarop een
link wordt geplaatst is erg belangrijk, omdat dit vaak ook
iets kan zeggen over de kwaliteit van je eigen website. Be
kende websites plaatsen namelijk niet zomaar een link
naar een willekeurige site. Een gedegen linkbeleid is daar
naast van belang, waarbij er maximaal 5
links per dag worden geplaatst. De zoekma
chine mag immers niet de indruk krijgen dat
de groei van het linkprofiel te snel en daar
mee niet organisch is. Zo zijn er talloze
facetten waar men rekening mee dient te
houden bij linkbuilden. Een zoekmachine
kan straffen uitdelen wanneer een website
een hoge positie probeert te verkrijgen met

foutieve linkbuilding strategieën. Dit betekent dat de
betreffende website tientallen posities daalt in de ranking,
waardoor de site een stuk minder bezoekers zal trekken.
Linkbuilden heeft dus alleen zin wanneer het op een eerlij
ke en vakkundige manier gebeurt:'
SAMENWERKING
"Wij werken sinds een half jaar zeer prettig samen. Zeyl
maker & Partners verzorgt het ontwerp van de websites,
waarbij wij het technische gedeelte voor onze rekening ne
men en met behulp van technieken als linkbuilding zorgen
dat de website hoog in zoekmachines als Google komt te
staan. Een leuk en recent voorbeeld is de website van Vre
dehof Uitvaartverzorging, waar wij een divers linkprofiel
voor hebben gemaakt. Door op de juiste websites links te
plaatsen, genereren wij dagelijks extra bezoekers en daar
mee potentiële klanten voor Vredehof. Als één van de eer
ste linkbuilders in Nederland weten wij immers als geen
ander welke websites de juiste autoriteit hebben om kwali
tatief hoogwaardige backlinks te verkrijgen. Veel bedrijven
hebben tegenwoordig hun website op technisch gebied he
lemaal in orde en zijn ook nog eens actief op social media.
Dit is natuurlijk uitstekend, maar dan is linkbuilding daar
na de laatste fase waarmee je een website dat beslissende
zetje kunt geven. Dit maakt tegenwoordig écht het ver
schil:'•

"ZOE
CHINE OP TIMALISATIE
BESTAAT VOOR SLECHTS 50%
UIT HET AANPASSEN VAN DE
STRUCTUUR, TITELS EN
KEYWORDS OP EEN WEBSITE"

