
8 mogelijke 
ontwikkelingen in SEO

die jouw business ingrijpend gaan beïnvloeden



Waarom heb ik minder verkeer uit SEO? 
 

Waarom is mijn CTR volgens Search Console gehalveerd? 
 

Waarom zijn de SEO-doelen niet behaald?
 

Waarom levert SEO minder op dan Google Ads?
 

Waarom staan we nog niet op één?
 

Waarom indexeert Google niet alle pagina's?
 

Volgend jaar moeten we met SEO 15% meer omzet draaien.
 
 

Dit whitepaper is voor iedereen die zich hierin herkent:



Welke kant gaat Google 
op?
SEO is een veranderlijk vakgebied, dat weten we allemaal. Google doet meerdere testen per

dag met de zoekresultaten en het algoritme. Ze zijn constant bezig om pagina's, content en

zoekopdrachten beter te begrijpen. Met Google MUM, een vorm van Artificial Intelligence, wil

Google in de toekomst zelf complexe vragen kunnen beantwoorden. Ze claimen dat MUM in 70

talen content kan verwerken en creëren.

Steeds meer zoekopdrachten leiden niet meer tot een klik

Ook de afgelopen jaren is er al het nodige veranderd. Denk aan de komst van featured

snippets, de Mensen vragen ook en het Local Pack (volgende pagina). Volgens de meest

recente cijfers van SparkToro (maart 2021) leidde in 2020 maar liefst 65% van de

zoekopdrachten in Google niet meer tot een klik. Op mobiel is dit al meer dan 77%.

CTR drastisch gedaald bij veel partijen

Dat moeten veel partijen gemerkt hebben in het SEO-verkeer, mogelijk niet in absolute

aantallen (met dank aan lockdowns) maar ongemerkt is bij veel partijen de verhouding tussen

impressies en klikken (CTR) drastisch gedaald: Google heeft een deel van het verkeer

"gestolen" of vriendelijker gezegd: zelf gehouden.

Mensen vragen ook



Local Pack

Featured snippet

Mensen vragen ook

Bekende snippets in Google

Op mobiel leidde in 
2020 al ruim 77% van 
de zoekopdrachten niet 

meer tot een klik.



Grootste veranderingen niet  
zo zichtbaar

Toch gebeurt er nog meer binnen SEO, iets waar mijn inziens te weinig oog voor is bij SEO- 

specialisten, agencies en de online bedrijven zelf. 

Checklists eisen onze aandacht op

Dat er te weinig aandacht is voor de ontwikkelingen komt mij inziens omdat te veel bedrijven bezig 

zijn met de waan van de dag: het algoritme in de gaten houden, rankings monitoren en checklists 

met optimalisaties afvinken. 

Veranderingen vallen niet altijd direct op

Tel daarbij op dat de meest interessante veranderingen zich vooral de Verenigde Staten afspelen 

en niet altijd direct opvallen. Je moet echt even kijken! 

Dat we deze veranderingen nog niet in Nederland zien, wil niet zeggen dat we hiervoor veilig zijn. 

Google probeert nieuwe features en updates eerst in Amerika uit en komen daarna pas hierheen. 

Ontwikkelingen op een rij

In dit whitepaper zet ik een aantal van deze ingrijpende ontwikkelingen voor je op een rij. Ik zal 

eerst beginnen met het opsommen en laten zien van de ontwikkelingen, daarna zal ik bespreken 

hoe deze ontwikkelingen samenhangen en wat dit voor jou kan gaan betekenen. 

Één ding staat wat mij betreft vast: wie de komende jaren nog mee wil blijven doen in SEO zal een 

paar stappen extra moeten gaan zetten, bereid zijn dingen anders te gaan doen en aanpakken.

Is er nog toekomst voor SEO als kanaal dat omzet brengt?

Maar zelfs als je alles uit de kast haalt,  is dat mogelijk geen garantie op succes. Google lijkt hard 

op weg om de rol van SEO als kanaal dat directe omzet brengt flink de nek om te draaien. 



1. Opkomst informatieve content

Wie de Amerikaanse variant van Google opent en zoekt naar 'shampoo' of 'vacuum cleaner' ziet

iets opvallends: de beste posities in SEO verwijzen naar informatieve content, bijna altijd over

de 5, 10, 11 of zelfs 33 beste producten. Kijk maar eens in het voorbeeld hieronder. 

Valt het je ook op dat geen van deze partijen webshops zijn?

Op zich is het niet vreemd dat Google dit soort content laat zien want wat zoekt iemand die een

generiek trefwoord invoert als 'shampoo' of 'stofzuiger'? Het is aannemelijk dat iemand wil

vergelijken en advies wil. Mogelijk is dit ook wat Google heeft herkend in klikgedrag binnen

'De mensen vragen ook'.  Als gebruikers massaal zoekvragen aanklikken als 'wat is de beste x' 

 na het doen van zo'n generieke zoekopdracht, weet Google precies wat de gebruiker nou écht

wil weten. 

Meer voorbeelden 
zien?



2. Einde transactionele pagina's?

Ter vergelijking bekijken we nog even wat we nu In Nederland zien op felbegeerde keywords

als 'shampoo' en 'stofzuiger'. 

In tegenstelling tot de in de VS zien we hier in Nederland nog de traditionele categoriepagina's

ranken van webshops. Het zijn de pagina's waar bijna alle webshops mee starten als ze aan de

slag gaan met SEO. Vaak voegt men onderaan deze pagina's typische SEO-content rondom het

focus keyword toe in de hoop relevanter te zijn en beter te ranken. Het zijn dit soort pagina's die

vaak directe omzet brengen. 

Dat we in Nederland nog dit soort resultaten zien, wil niet zeggen dat dit altijd zo blijft.

Regelmatig zien we hier ook al informatieve resultaten op generieke keywords. 

Wie voorbereid wil zijn, doet er goed aan om hierop te anticiperen. Wie pas in actie komt op het

moment dat we in Nederland op zulke termen ook steeds minder categoriepagina's zien ten

gunste van informatieve content, is mogelijk al te laat. 



Ook op mobiel zien we deze informatieve 

content terug wanneer we in de VS 

zoeken naar 'white wine'. Op de volgende 

scrolls zien we nog maar 2 webshops 

ranken met categoriepagina's. Google 

begint met uitgebreide informatie van 

wikipedia en daarna informatieve content 

over witte wijnen die je geprobeerd moet 

hebben, populaire witte wijnen, de 5 beste 

wijnen om te koken etc. 

Goodbye listers pages (en omzet)



3. SEO-omzet vooral uit producten?

Na het bekijken van de vorige afbeeldingen krijg je mogelijk wat paniek: hoe gaan we nog

omzet genereren als Google deze draai maakt?

Er lijkt een nieuwe kans te ontstaan, maar wel op productniveau. We blijven bij de zoekterm

'shampoo'. Op zowel desktop als mobiel zien we een nieuwe carrousel met producten, het lijkt.

een beetje op een Google Shopping carrousel. Waar je bij Google Shopping direct naar een

website gaat, gebeurt er bij de organische carrousel iets anders....

Wie op een specifiek product klikt, krijgt rechts een grote uitklap te zien met verschillende

webshops waar dit product gekocht kan worden, zie volgende pagina voor het addertje

onder het gras. 

Het SEO-verkeer wordt in dit geval naar productpagina's gestuurd  en niet langer naar

overzichtspagina's. Mogelijk is dit in de toekomst dé module om omzet mee te generen uit

SEO, zeker als overzichtspagina's worden ingewisseld voor informatie content. 



Het lijkt in eerste instantie een goede oplossing van Google, toch is niet alles 

wat het lijkt. Na het klikken op een product in de carrousel opent zich deze 

module waarbij je direct drie shops ziet. 

Wie meer wil zien kan op de button drukken: View 17 more stores. 

Dit houdt wel in dat het maximum aantal winkels voorlopig gelimiteerd is op 20. 

Slechts 20 shops mogen dus de strijd aan gaan om de transactie bij dit 

product. 



4. Indexatie beperkingen?

Wie Twitter, fora en Facebook-groepen over SEO in de gaten houdt, ziet dat er steeds vaker

gevraagd wordt waarom Google een pagina niet meer wil indexeren. Voor de volledigheid:

indexeren betekent opslaan in de index van Google, de bibliotheek dus. Zonder indexatie geen

vindbaarheid. 

Onlangs liet Google zich hier al over uit: het web is oneindig groot en het is dus feitelijk

onmogelijk om alles nog op te slaan. Steeds vaker zal Google moeten kijken wie nog de moeite

van het indexeren waard is. Hoe je Google overtuigt? Volgens John Mueller gaat het om:

Awesomeness. 



In de print screens hieronder zie je dat er bijvoorbeeld bijna 1,4 miljoen 

recepten voor appeltaart zijn, 3,9 miljoen over matras kopen en 7,8 

miljoen over autoverzekering. 

Heeft het nog zin om appeltaartrecept 1.390.001 te maken en hoe krijg 

je voor elkaar dat Google dat recept nog indexeert? Dat lees je in mijn 

blog, scan de QR-code. 

Hoe kun jij je onderscheiden 
tussen miljoenen anderen?



5. Google weet alles

Zoals in de inleiding al aangegeven: Google wil in de toekomst complexe vragen gaan

beantwoorden. Om dit te kunnen, hebben ze het MUM-algoritme ontwikkeld dat content in 70

talen moet kunnen verwerken en produceren. 

Nu al kan Google  eenvoudige zoekopdrachten beantwoorden, zie de print screens hieronder

van de zoekterm 'blindedarmontsteking' in de Verenigde Staten. 

Google haalt de informatie op bij enkele gerenommeerde bronnen waar ze mee samenwerken.

Doorklikken is niet meer nodig, Google vertelt direct waar de pijn zit, hoe die voelt, hoe lang die

aanhoudt en wanneer je dus naar de dokter moet. 

In de toekomt zou Google mogelijk een zoekopdracht als 'ik heb pijn in mijn buik, rechtsonder en

als ik x en y doet nog het meer pijn, wat kan ik mogelijk hebben' kunnen beantwoorden. 



6. Buying guide

Dat Google verder wil met het direct laten zien van informatie, blijkt ook weer uit de volgende

(nieuwe) feature: buying guide.

Aan de hand van een aantal vragen geeft Google je advies over het product waar je naar op zoek

bent: ingrediënten, verschillende types, kleuren en texturen. Alle simpele informatie en

eenvoudig te beantwoorden vragen op een rij.



7. Korte filmpjes in zoekresultaten

Sinds mei/juni 2022 zien we in de VS ook korte filmpjes tussen de zoekresultaten. Dat we video's 

zagen is niet nieuw, dat we korte video's van YouTube en TikTok zien wel. De video's zijn 

gefilmd in verticale modus en duren maximaal 5 minuten. Daaarnaast zien we Visual Stories, een 

soort Instagram-stories maar nu draaien ze op je eigen site. 

Of dit een blijvertje is, is niet duidelijk wel is Google laaiend enthousiast over dit experiment. Het 

is niet duidelijk hoe Google bepaalt welke filmpjes getoond worden (gaat het om likes, views, 

hashtags, titels?).  

Wel is duidelijk dat deze feature je 

enerzijds mogelijk nóg meer 

verkeer gaat kosten, zelfs met de 

Visual Stories die op je eigen site 

draaien. Die maken namelijk 

gebruik van AMP en dat betekent 

dat de gebruiker de filmpjes 

binnen het domein van Google 

bekijkt: geen verkeer naar jouw 

site dus. 

Aan de andere kant biedt het 

natuurlijk enorm veel branding 

kansen als je hiertussen getoond 

wordt!

https://chantalsmink.nl/blog/google-indexeert-tiktok-en-youtube-korte-videos-vs


8. Expertise, Autoriteit en 
betrouwbaarheid

Zo zegt Google dat medische content moet zijn geschreven door personen met een

adequate medische opleiding of achtergrond. 

Nieuws moet gecreëerd zijn door journalisten, financiële content door betrouwbare bronnen

én de informatie moet regelmatig geüpdatet worden. 

Zelfs content over het inrichten van huizen of content over hobbies moet geschreven zijn

door mensen die daadwerkelijk expertise hebben. 

Google wil graag het SEO-verkeer sturen naar websites die betrouwbaar zijn en niet naar

websites die toevallig goed zijn in SEO.  Om dit te kunnen bepalen kijkt Google naar signalen

rondom expertise, autoriteit en betrouwbaarheid (trustworthiness): EAT. 

In de Quality Raters Guidelines, richtlijnen voor menselijke beoordelaars, kunnen we meer lezen

over deze criteria van Google. EAT is van toepassing op websites op het gebied van YMYL: Your

Money, Your Life. Websites over met name gezondheid en financiën. Maar Google noemt meer

soorten websites die tot YMYL behoren zoals websites over nieuws, e-commerce, shopping,

voeding, fitness, huisvesting, carriėre en studiekeuze.

Bij deze websites hecht Google extra belang aan de expertise van de creator en de autoriteit en

betrouwbaarheid van de website, de creator en de content.

De quality raters moeten beoordelen of een bron aan de criteria voldoet. Ze kijken naar hoeveel

tijd en moeite er in het maken van de content is gestopt, of de creator bijvoorbeeld professionele

filmpjes op YouTube heeft, welke reputatie iemand online heeft etc. Ook wordt gekeken of er

voldoende content op de site staat en of die content voldoende inhoud heeft. 

EAT kan mijn inziens in de toekomst nog wel eens de doorslag geven bij het bepalen welke van

de miljoenen bronnen het meest relevant is. Het is daarom goed om aan de slag te gaan met

verdiepende content en het opbouwen van een reputatie. 



Wat dit voor jou betekent
Google lijkt dus de SEO-resultaten steeds meer te willen vullen met informatieve content van 

betrouwbare bronnen. Omzet zal in de toekomst weleens voornamelijk kunnen komen uit 

verkeer naar producten en niet langer uit SEO-verkeer op een overzichtspagina. De vraag is 

welke rol overzichtspagina's nog gaan spelen in SEO en of het de investering waard is om die 

te blijven optimaliseren. 

Wie nu van plan is om volledig in te zetten op informatieve content, komt wellicht ook nog 

bedrogen uit. Eenvoudige zoekopdrachten zal Google liever zelf beantwoorden. Zolang ze 

complexe zoekopdrachten nog niet goed snappen, ligt daar mogelijk wel een kans. 

Maar enkel het creëren en publiceren van informatieve content, zal niet voldoende zijn. Dit 

heeft ermee te maken dat er sprake is van een ware content overload: allemaal hebben we 

min of meer dezelfde content gemaakt over onderwerpen met veel zoekvolume.  

Google heeft daarom extra criteria opgesteld om te bepalen wie de expert is, als autoriteit 

wordt gezien en betrouwbaar is. Websites die niet aan deze criteria voldoen, zullen mogelijk 

zware tijden tegemoet gaan op het gebied van indexatie en verkeer. 

Ben jij verantwoordelijk voor SEO of online marketing, dan is het goed om te beseffen wat er 

allemaal speelt in SEO en wat er gebeurt. Heroverweeg de bestaande strategie die zeer 

waarschijnlijk gebaseerd is op keywords, het optimaliseren van overzichtspagina's en 

linkbuilding voor die pagina's. 

Focus in plaats daarvan op informatieve en relevante content die antwoord geeft op de 

vragen en problemen van je klant, stop tijd, moeite en budget in het opbouwen van een 

reputatie zodat Google jou kan herkennen als betrouwbare expert met autoriteit. En ook is 

het van belang om je producten op orde te hebben. Deze elementen zijn mogelijk de basis 

van de SEO-strategie van de toekomst. 

 



Sparren over jouw
strategie?

wat doe je nu en hoe houdbaar is dat gezien de enorme concurrentie en ontwikkelingen?

hoe realistisch is het dat je de huidige doelen kunt blijven nastreven?

welke kansen zijn er of komen eraan in SEO?

hoe kun jij daarop inspelen?

hoe maak je relevante content voor de gebruiker in plaats van content over keywords?

hoe ga je een reputatie opbouwen (EAT)?

hoe ga je SEO in de toekomst nog afrekenen als omzet aan een zijden draadje komt te hangen 

en cookies verdwijnen?

wat heb je ervoor nodig om in de toekomst nog resultaten met SEO te kunnen bereiken?

Ik help je graag met het evalueren van je huidige SEO-strategie en natuurlijk het opstellen van een 

alternatieve strategie die rekening houdt met alle mogelijke veranderingen. 

Samen gaan we kijken naar:

 

We kunnen niet veranderen wat 
Google gaat doen, wel zorgen 

dat jij er klaar voor bent.

Wil jij met mij 

sparren?

Neem direct contact met mij op:

chantal@chantalsmink.nl

+31 6 11870093



Over mij
Ik ben Chantal Smink, actief in de SEO-wereld sinds 2010. Ik 

heb gewerkt aan zowel bureau- als klantzijde voor grote en 

kleine bedrijven. Sinds 2021 ben ik aan de slag als freelance 

SEO-strateeg.

In 2006 rondde ik mijn HBO-opleiding Commerciële Economie 

af. In 2021 slaagde ik voor mijn Master 

Managementwetenschappen aan de Open Universiteit. 

Ik spreek graag over SEO, daarom heb ik een podcastserie op 

Spotify die inmiddels al meer dan 3.500 keer beluisterd is. Ook 

deel ik tips en tricks via Instagram. 

In 2022 publiceerde ik mijn eerste fysieke boek: Handboek 

SEO & Contentstrategie voor Horizontale SEO. Met Horizontale 

SEO bedoel ik: niet zo hoog mogelijk ranken, maar zo breed 

mogelijk op de diverse vragen van jouw bezoeker. 

 

Wil jij eens sparren?

Wil jij eens met mij sparren over 

jouw situatie en SEO-aanpak? Neem 

dan direct contact met mij op. 

chantal@chantalsmink.nl

+31 6 11870093

http://sptfy.com/chantalsmink
http://instagram.com/chantalsminknl
http://chantalsmink.nl/boek
http://chantalsmink.nl/boek
http://chantalsmink.nl/boek
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