Aantal woorden Ideale-URL
SEO teksten
500 https://website.nl/kennisbank/seo-teksten/
1000 https://website.nl/kennisbank/seo-teksten/seo-teksten-schrijven/
300 https://website.nl/kennisbank/seo-teksten/seo-vriendelijke-teksten/
300 https://website.nl/kennisbank/seo-teksten/seo-tekst-voorbeeld/
300 https://website.nl/kennisbank/seo-teksten/seo-tekst-homepage/

1000
300
300
300
300
300

SEO tekstschrijver
https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/
https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/wat-is-een-seo-tekstschrijver/
https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/freelance-seo-tekstschrijver/
https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/seo-tekstschrijver-inhuren/
https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/tekstschrijver-website-seo/
https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/tekstschrijver-seo-teksten/

SEO webteksten
500 https://website.nl/kennisbank/seo-webteksten/
500 https://website.nl/kennisbank/seo-webteksten/seo-webteksten-laten-schrijven/

Hoofdzoekterm

Aanvullende zoektermen

Interne links voor SEO

seo teksten
seo teksten schrijven
seo vriendelijke teksten
seo tekst voorbeeld
seo tekst homepage

seo teksten kopen, seo teksten wat is dat
seo teksten laten schrijven, schrijven van seo teksten, teksten schrijven voor seo
<geen aanvullende zoektermen>
<geen aanvullende zoektermen>
<geen aanvullende zoektermen>

https://website.nl/kennisbank/seo-teksten/seo-teksten-schrijven/, https://website.nl/kennisbank/seo-teksten/seo-vriendelijke-teksten/, https://website.nl/kennisbank/seo-teksten/seo-tekst-voorbeeld/, https://website.nl/kennisbank/seo-teksten/seo-tekst-homepage/
https://website.nl/kennisbank/seo-teksten/, https://website.nl/kennisbank/seo-teksten/seo-tekst-homepage/, https://website.nl/kennisbank/seo-teksten/seo-vriendelijke-teksten/
https://website.nl/kennisbank/seo-teksten/, https://website.nl/kennisbank/seo-teksten/seo-teksten-schrijven/, https://website.nl/kennisbank/seo-teksten/seo-tekst-voorbeeld/
https://website.nl/kennisbank/seo-teksten/, https://website.nl/kennisbank/seo-teksten/seo-vriendelijke-teksten/, https://website.nl/kennisbank/seo-teksten/seo-tekst-homepage/
https://website.nl/kennisbank/seo-teksten/, https://website.nl/kennisbank/seo-teksten/seo-tekst-voorbeeld/, https://website.nl/kennisbank/seo-teksten/seo-teksten-schrijven/

seo tekstschrijver
wat is een seo tekstschrijver
freelance seo tekstschrijver
seo tekstschrijver inhuren
tekstschrijver website seo
tekstschrijver seo teksten

seo tekstschrijver gezocht, tekstschrijver seo
<geen aanvullende zoektermen>
<geen aanvullende zoektermen>
<geen aanvullende zoektermen>
<geen aanvullende zoektermen>
<geen aanvullende zoektermen>

https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/wat-is-een-seo-tekstschrijver/, https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/freelance-seo-tekstschrijver/, https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/seo-tekstschrijver-inhuren/, https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/tekstschrijver-website-seo/, https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/tekstschrijver-seo-teksten/
https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/, https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/tekstschrijver-seo-teksten/, https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/freelance-seo-tekstschrijver/
https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/, https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/wat-is-een-seo-tekstschrijver/, https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/seo-tekstschrijver-inhuren/
https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/, https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/freelance-seo-tekstschrijver/, https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/tekstschrijver-website-seo/
https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/, https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/seo-tekstschrijver-inhuren/, https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/tekstschrijver-seo-teksten/
https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/, https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/tekstschrijver-website-seo/, https://website.nl/kennisbank/seo-tekstschrijver/wat-is-een-seo-tekstschrijver/

seo webteksten
seo webteksten laten schrijven

webteksten seo
seo webteksten schrijven

https://website.nl/kennisbank/seo-webteksten/seo-webteksten-laten-schrijven/
https://website.nl/kennisbank/seo-webteksten/

1000
500
500
300
300
300
500
300

Tekstschrijven
https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/
https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/website-teksten-laten-schrijven/
https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/tekst-schrijven-tips/
https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/teksten-schrijven-voor-bedrijven/
https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/seo-teksten-schrijven-voorbeeld/
https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/overtuigende-tekst-schrijven/
https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/goede-teksten-schrijven/
https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/over-ons-tekst-schrijven/

tekst schrijven
website teksten laten schrijven
tekst schrijven tips
teksten schrijven voor bedrijven
seo teksten schrijven voorbeeld
overtuigende tekst schrijven
goede teksten schrijven
over ons tekst schrijven

teksten laten schrijven, schrijven van teksten
tekst schrijven voor website
hulp bij tekst schrijven, teksten schrijven zo doe je dat
<geen aanvullende zoektermen>
<geen aanvullende zoektermen>
<geen aanvullende zoektermen>
goede tekst schrijven
<geen aanvullende zoektermen>

https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/website-teksten-laten-schrijven/, https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/tekst-schrijven-tips/, https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/teksten-schrijven-voor-bedrijven/, https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/seo-teksten-schrijven-voorbeeld/, https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/overtuigende-tekst-schrijven/, https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/goede-teksten-schrijven/, https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/over-ons-tekst-schrijven/
https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/, https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/over-ons-tekst-schrijven/, https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/tekst-schrijven-tips/
https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/, https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/website-teksten-laten-schrijven/, https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/teksten-schrijven-voor-bedrijven/
https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/, https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/tekst-schrijven-tips/, https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/seo-teksten-schrijven-voorbeeld/
https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/, https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/teksten-schrijven-voor-bedrijven/, https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/overtuigende-tekst-schrijven/
https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/, https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/seo-teksten-schrijven-voorbeeld/, https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/goede-teksten-schrijven/
https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/, https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/overtuigende-tekst-schrijven/, https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/over-ons-tekst-schrijven/
https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/, https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/goede-teksten-schrijven/, https://website.nl/kennisbank/tekst-schrijven/website-teksten-laten-schrijven/

1000
1000
300
300
500
300
300
300
300

Hoger in Google
https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/
https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/website-hoger-in-google/
https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/webwinkel-hoger-in-google/
https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoog-in-google-zonder-adwords/
https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoger-in-google-ranking/
https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoog-in-google-met-seo/
https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoger-in-google-wordpress/
https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoger-in-google-tips/
https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoe-kom-ik-hoog-in-google-zoekresultaten/

hoger in google
website hoger in google
webwinkel hoger in google
hoog in google zonder adwords
hoger in google ranking
hoog in google met seo
hoger in google wordpress
hoger in google tips
hoe kom ik hoog in google zoekresultaten

hoog in google, hoger scoren in google, hoger in google komen, hoe hoger scoren in google
hoe krijg ik mijn site hoog in google, website hoog in google, site hoog in google, hoe komt mijn website hoog in google, hoe komt je website hoger in google
<geen aanvullende zoektermen>
<geen aanvullende zoektermen>
hoe kom je hoog in google ranking, hoe kom ik hoger in google ranking
<geen aanvullende zoektermen>
<geen aanvullende zoektermen>
<geen aanvullende zoektermen>
<geen aanvullende zoektermen>

https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/website-hoger-in-google/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/webwinkel-hoger-in-google/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoog-in-google-zonder-adwords/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoger-in-google-ranking/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoog-in-google-met-seo/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoger-in-google-wordpress/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoger-in-google-tips/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/h
https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoe-kom-ik-hoog-in-google-zoekresultaten/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/webwinkel-hoger-in-google/
https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/website-hoger-in-google/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoog-in-google-zonder-adwords/
https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/webwinkel-hoger-in-google/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoger-in-google-ranking/
https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoog-in-google-zonder-adwords/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoog-in-google-met-seo/
https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoger-in-google-ranking/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoger-in-google-wordpress/
https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoog-in-google-met-seo/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoger-in-google-tips/
https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoger-in-google-wordpress/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoe-kom-ik-hoog-in-google-zoekresultaten/
https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/hoger-in-google-tips/, https://website.nl/kennisbank/hoger-in-google/website-hoger-in-google/

1000
500
500
500
300
500
300
500

Zoekmachineoptimalisatie
https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/
https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-bureau/
https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-seo/
https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-kosten/
https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/wordpress-zoekmachine-optimalisatie/
https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-website/
https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-proces-stappen/
https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-advies/

zoekmachine optimalisatie
zoekmachine optimalisatie bureau
zoekmachine optimalisatie seo
zoekmachine optimalisatie kosten
wordpress zoekmachine optimalisatie
zoekmachine optimalisatie website
zoekmachine optimalisatie proces stappen
zoekmachine optimalisatie advies

zoekmachine optimalisatie google, zoekmachine optimalisatie nederland, google zoekmachine optimalisatie, wat is zoekmachine optimalisatie, hoe zorg je voor zoekmachine optimalisatie
zoekmachine optimalisatie specialist, zoekmachine optimalisatie uitbesteden
seo zoekmachine optimalisatie
zoekmachine optimalisatie tarieven, zoekmachine optimalisatie offerte
<geen aanvullende zoektermen>
website zoekmachine optimalisatie
<geen aanvullende zoektermen>
zoekmachine optimalisatie tips, zoekmachine optimalisatie blog

https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-bureau/, https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-seo/, https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-kosten/, https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/wordpress-zoekmachine-optimalisatie/, https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-website/, https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-proces-stap
https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/, https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-advies/, https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-seo/
https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/, https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-bureau/, https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-kosten/
https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/, https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-seo/, https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/wordpress-zoekmachine-optimalisatie/
https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/, https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-kosten/, https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-website/
https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/, https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/wordpress-zoekmachine-optimalisatie/, https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-proces-stappen/
https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/, https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-website/, https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-advies/
https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/, https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-proces-stappen/, https://website.nl/kennisbank/zoekmachine-optimalisatie/zoekmachine-optimalisatie-bureau/

500
300
1000
1000
500
500

Online vindbaar
https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/
https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/lokale-vindbaarheid/
https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/vindbaarheid-google/
https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/website-vindbaar-in-google/
https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/vindbaarheid/
https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/site-beter-vindbaar-maken/

online vindbaar
lokale vindbaarheid
vindbaarheid google
website vindbaar in google
vindbaarheid
site beter vindbaar maken

online vindbaarheid, beter vindbaar online, online vindbaarheid vergroten
<geen aanvullende zoektermen>
betere vindbaarheid google, beter vindbaar worden op google, vindbaarheid op google, vindbaar op google, google vindbaarheid tips
website vindbaar maken, vindbaarheid website, website vindbaar maken google, website goed vindbaar maken, google vindbaarheid website
vindbaar worden, betere vindbaarheid
seo vindbaarheid

https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/lokale-vindbaarheid/, https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/vindbaarheid-google/, https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/website-vindbaar-in-google/, https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/vindbaarheid/, https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/site-beter-vindbaar-maken/
https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/, https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/site-beter-vindbaar-maken/, https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/vindbaarheid-google/
https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/, https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/lokale-vindbaarheid/, https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/website-vindbaar-in-google/
https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/, https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/vindbaarheid-google/, https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/vindbaarheid/
https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/, https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/website-vindbaar-in-google/, https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/site-beter-vindbaar-maken/
https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/, https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/vindbaarheid/, https://website.nl/kennisbank/online-vindbaar/lokale-vindbaarheid/

tekst internet

internet teksten, internet tekst

<geen interne links voor SEO>

Tekst internet
500 https://website.nl/kennisbank/tekst-internet/tekst-internet/

Toelichting bij contentplan
Dit contentplan bevat URL- en zoektermsuggesties voor 45 pagina's. Goed geschikt voor een kennisbank, gegroepeerd per (sub)onderwerp.
Per pagina geeft het aan wat de ideale URL moet zijn, welke hoofdzoekterm belangrijk is en welke aanvullende zoektermen er bij de pagina horen. Ook de interne links voor SEO staan aangegeven.
Tip: alle pagina's geschreven en gepubliceerd? Iedere aanvullende zoekterm (kolom D) biedt de mogelijkheid voor een verdiepende eigen pagina.
Op die manier is het contentplan geschikt voor nog eens 60 pagina's met verdiepende content.

