
1  Yoast
Knip en plak je tekst in deze tool. Yoast zal je tekst analy-

seren en je heel wat goede tips geven over hoe je hem kan 

verbeteren. 

 www.yoast.com

2  Ubersuggest
Deze gratis online tool helpt je bij het zoekwoordenonder-

zoek. Geef een bepaalde term in en Ubersuggest sugge-

reert je een hoop zoekwoorden, inclusief informatie die je 

helpt om het beste woord te kiezen.

 www.neilpatel.com/ubersuggest

3  Moz
Moz is quasi een must als we het over SEO hebben. Je kan 

er een gratis account aanmaken en zo meteen gebruik ma-

ken van enkele gratis tools. Installeer je de MozBar, heb je 

meteen een Chrome extensie die de SEO-eigenschappen 

van de pagina’s die je bezoekt, analyseert.

 www.moz.com

4  Keywords Everywhere
Deze browser extensie staat bij mij altijd op actief. Key-

words Everywhere voegt rechts van je zoekresultaten in 

Google een lijst related keywords en een lijst people also 

searched for. Dit helpt niet alleen in het zoekwoorden-

onderzoeken maar is ook een inspiratiebron voor nieuwe 

relevante content. 

 www.keywordseverywhere.com

5  Browseo
Je kunt fantastische teksten op je site hebben staan. 

Maar merkt Google ze wel op? Door je url in Browseo in te 

voeren, ontdek je hoe zoekmachines je pagina’s zien en 

indexeren. 

 www.browseo.net

6  Synoniemen
Op zoek naar synoniemen voor je keywords? Je kan hier-

voor de betalende versie van Van Dale online raadplegen. 

Het gratis alternatief Synoniemen vind ik even goed, vaak 

zelfs beter. 

 www.synoniemen.net

7  Screaming Frog
Met de gratis versie van dit programma kan je tot 500 url’s 

van een website laten indexeren. Je krijgt tonnen infor-

matie over de opbouw van de site. Screaming Frog is een 

spannende tool voor gevorderden.

 www.screamingfrog.co.uk

Gratis SEO-tools waarmee
je zelf aan de slag kan gaan. 

VOOR DE BOUW VAN JE EIGEN SITE 
OF OM TE GLUREN BIJ JE CONCURRENTEN. 

Blijf op de hoogte van 
alle tips & tricks 

www.crosscast.be
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