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Ontwikkelingen binnen seo 
en wat dit voor jou betekent...

OOK OP
#1 DALEN DE CTR'S

THEMA: 
DE SERP4 GROTE VERANDERINGEN

De zoekresultatenpagina (SERP) wordt steeds voller, kijk maar:

VOORAL OP FELBEGEERDE KEYWORDS...
.. zie je deze toepassingen steeds meer. 

In veel gevallen staan ze ook nog eens boven de organische resultaten. 
Tel daarbij op dat het überhaupt al lastig is om mee te strijden om de top posities want die zijn vaak bezet door

partijen met een enorme voorsprong.
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SEO VALT STEEDS 
MEER BUITEN BEELD

STEEDS MINDER
KLIKS NAAR SEO

CHECK IT YOURSELF!
Zoek je nummer 1's op in Search console en kijk naar de CTR

van vorig jaar en dit jaar. Wat zie je? Is je CTR gedaald? Dan heb
je in verhouding minder verkeer gehad; je hebt kliks ingeleverd.

STEL JEZELF NU DE 
VOLGENDE VRAGEN:

1 Hoe makkelijk zijn top posities nog te bereiken voor jou? Kun jij
het -denk je- op felbegeerde termen winnen van de grote spelers

in Google of lukt het je maar niet?

2Wat leveren de top posities je op? Blijft je CTR overeind of lever
je eigenlijk kliks in en krijg je -in verhouding- steeds minder SEO-

verkeer?

HELP! 
OP MOBIEL 

IS HET 
HELEMAAL ERG: 
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WIST JE DAT:
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OM OVER NA TE DENKEN:

Kansen liggen altijd daar waar
anderen niet naar naar kijken! 

Ze zijn er echt, maar waar?

Wat zijn rankings en verkeer nog
waard als er steeds minder kliks te

vergeven zijn? Wat zijn goede KPI's?

Als er steeds minder kliks zijn en je
moet het doen met zichtbaarheid in

de SERP; wat is dat waard?

MEER WETEN?

JE STRATEGIE JE KPI'S DE TOEKOMST

Er zijn nog genoeg kansen binnen SEO, maar daarvoor moet je het roer omgooien en het lef hebben om het anders te gaan doen dan iedereen.
Want als iedereen zicht richt op dezelfde termen, dan zijn er ergens nog markten waar niemand naar kijkt. Ik noem deze andere strategie
Horizontale SEO. 

Waarom het heroverwegen van je SEO-strategie nodig is en hoe Horizontale SEO werkt, leg ik in mijn 2 e-boeken uit. Daarnaast vind je op mijn
website chantalsmink.nl enorm veel (gratis!) blogs. Liever luisteren? In mijn 10 (gratis!) podcasts of Spotify praat ik je uitgebreid bij. 

Feel free to share!

https://chantalsmink.nl/
https://chantalsmink.nl/blog/ontwikkelingen-in-seo-2021
https://chantalsmink.nl/product/handleiding-horizontale-seo
https://chantalsmink.nl/product/e-book-einde-seo-nieuwe-strategie-toekomst
https://open.spotify.com/show/3djaldHAgvIqKSWRNFpCvv?si=x_n4g2r7T_eO52SjF-gVJw&dl_branch=1
https://chantalsmink.nl/
https://chantalsmink.nl/

