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Linkbuilding 

Om goed gevonden te worden in Google is het belangrijk dat u voldoende, kwalitatieve links naar uw 

website heeft. Google ziet het aantal links naar uw website als “stemmen” voor uw website. Hoe meer 

(kwalitatieve) stemmen naar uw website, hoe hoger u komt.  

 

Kwalitatieve links 

Daarbij gaat het niet alleen om het aantal links, maar ook vooral op welke sites u staat. Zorg dat u links 

krijgt op sites die relevantie hebben met de woorden waarop u gevonden wilt worden), bijvoorbeeld 

op de website van uw branche vereniging en op sites die zelf ook hoog in Google staan (en dus 

relevanter en belangrijker zijn. 

 

Linkpagina’s 

Er zijn talloze websites waarop u uw website (gratis) kunt aanmelden. De bekendste is wel 

startpagina.nl met dochtersites per onderwerp: http://www.startpagina.nl/dochters/  

U kunt uw website aanmelden bij deze pagina’s, meestal vraagt men een link terug, zgn. “linkruil”. 

U kunt deze link terugplaatsen op een pagina “linkpartners”, een link naar deze pagina vindt u terug 

onderaan uw website. Om de plaatsing te versnellen kunt u alvast een link terug plaatsen voordat u de 

aanvraag doet. 

 

Googlen naar linkpagina’s 

Maar u kunt nog veel meer linkpagina’s vinden als u googled op “link aanmelden”. 

Om sneller sites te vinden die ook een relevant onderwerp hebben met uw website, kunt u ook gelijk 

googlen op “link aanmelden + onderwerp”, bijv. “link aanmelden makelaar”. Vergeet ook de link 

pagina’s die een lokaal karakter hebben niet, bijv. “link aanmelden +woonplaats” 

 

Betaalde links 

Sommige pagina’s zijn erg populair en vragen dan een vergoeding om een link op te krijgen. 

Als deze pagina’s op belangrijke woorden hoog in Google staan, kan het aantrekkelijk zijn om een 

betaalde link te krijgen. Google waardeert links die op een site staan die hoog in Google zwaarder. 

 

Titel van uw link 

De titel van de link is ook belangrijk voor Google. Zorg bij het aanmelden van uw link dat de woorden 

in de titel terugkomen, dus in de tekst waarop men klikt. 
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