
	  
	  
3.1 Gevonden worden. 
 
Welkom. Welkom bij module 3 met 3 nieuwe afleveringen en die gaan vooral online 
plaatsvinden. Want je wil dat je video gezien wordt. En dat begint met het geven van een 
goede titel aan je video.  
 
Als jij gevonden en gezien wil worden met jouw video(s) en dat wil je neem ik aan, dan moet 
Google jouw video dus ook kunnen vinden. Google moet weten waarover jouw video gaat, 
waarover je boodschap gaat, zodat Google die kan indexeren en laten zien aan mensen die 
daarnaar op zoek zijn. En of dat nu gaat om een video die je gemaakt hebt via prezi, of 
camtasia of zelf opnames gemaakt, dat maakt voor Google allemaal niet uit, het is gewoon 
een video en jij wil dat die video hoger in de zoekresultaten komt.  
 
Google is eigenaar van YouTube en ze zijn druk met spraakherkenningstechnologie; dat 
betekent dat tekst die je uitspreekt in je video herkend wordt en geïndexeerd wordt, alleen: 
die ontwikkeling is sterk gaande voor de engelstalige markt. Dus voor hier in Nederland heb 
je er nog niet zoveel aan, en dat betekent bij dat je bij het uploaden van je video in YouTube 
(zie ook bonus 1) je de goede woorden moet meegeven aan zowel je titel, als de 
beschrijving, als de zogenaamde “tags” (sleutelwoorden). Want dat zijn belangrijke woorden 
voor indexatie, voor de match tussen datgene dat jij aanbiedt aan content en degene die dat 
zoekt. De zogenaamde zoekrelevantie waar Google veel waarde aan hecht.  
 
Stel je maakt een video over “leren tekenen”. Dan is het wel heel prettig als jij bovenin de 
zoekresultaten komt voor iemand die dat zoekt.  
 
Welke titel geef je jouw video die je gemaakt hebt? Om je daar bij te helpen, kun je een 
oefening doen. Een oefening waarbij je woorden opschrijft waarvan je denkt dat de klant 
daarop zoekt als het gaat om de inhoud van jouw video. Er moet wel een relatie zijn met de 
inhoud van je video. Die woorden kun je zelf bedenken, maar ik zou het zeer zeker checken 
want denken voor een ander is altijd heel tricky. Maak dus een lijst van korte zinnetjes 
(mensen zoeken vaak op 1 of 2 of 3 woordjes) en dat kan er bijvoorbeeld zo uit zien: [lijst met 
3 willekeurige expertises: blogexpert, makkelijker afvallen, assertiviteitstraining]. Deze 
voorbeeldlijst zet je op het spoor, die helpt je, om die oefening zelf te doen voor jouw video.  
 
Je kunt in Google ook woorden intoetsen en dan zie je daaronder een aantal suggesties 
verschijnen, dus die kun je nog toevoegen aan je lijstje. Wat ik nu wil doen is stap 2: naar de 
Google Keyword Tool gaan. Een tool die je helpt om te kijken in hoeverre die woorden al 
gebruikt worden, zowel aan de aanbiederskant als aan de klant kant. Dus als je Google 
Keyword Tool intoetst, kom je bij de Google Adwords omgeving uit en dan ga ik daar met je 
naar de volgende stap. Hier zie je zoekwoorden vinden en in dat veld kun je je eigen 
woorden intoetsen. Bij de opties voor zoekwoorden zou ik “exact” aanvinken, je kan namelijk 
breed en smal zoeken en bij exact zoekt hij precies op die woorden. Bij “locaties” vink ik 
Nederland aan en dat zie je, als ik bijv. Het woord assertiviteit intoets, een vrij algemeen 
woord nog, en ik klik op “zoeken” (het kan zijn dat je eerst nog een code moet overtypen 
voordat het systeem voor je gaat zoeken), dan zie je een lijst verschijnen. Bovenin zie je dus 
het woord assertiviteit staan, en daaronder een aantal termen die in de buurt komen en waar 
ook op gezocht wordt. Hier zie een kolom staan waar boven staat: hoge, midden of normale 
concurrentie. Dat is de aanbiederskant. Terwijl aan de andere kant, de vragerskant, staat 
hoeveel gemiddeld  per maand op die zoekterm gezocht wordt. Het omdraaien van woorden 
kan soms al een behoorlijk verschil in resultaten geven.  



Via Google Insights krijg je statistieken te zien die interessant voor je kunnen zijn: als je 
Nederland aanvinkt, en op zoeken klikt, dan krijg je een tabel met de populariteit van die 
zoekterm (ook naar geografie uitgesplitst).  
Bij de Keyword Tool is er geen formule die zegt: als je zoveel zoekopdrachten hebt met dit 
type concurrentie dan zit je altijd goed voor dat zoekwoord. Lage concurrentie is natuurlijk 
prettig maar je moet wel voldoende zoekopdrachten hebben: 6600 (in dit voorbeeld) is in de 
regel nog weinig, maar uiteindelijk gaat het erom dat je een deel van die 6000 naar jou 
toetrekt. Ik heb dan liever een 0,5 % of 1% van die 6600 dan van 210 of 480 bijvoorbeeld. 
Het is zoeken en spelen met deze cijfers. 
 
Als je nu naar Google gaat , dan zie je op “assertiviteit” een aantal hits natuurlijk. Je ziet dit 
woord veel, het woord “assertief’ zie je minder in de titels. Als ik nu naar video ga kijken, 
waare kom ik dan op uit?  Dan krijg je een paar videohits, niet veel met het woord “assertief” 
en scroll je naar beneden dan zie je al snel irrelevante hits. De score voor het woord 
“assertief” was hoger dan voor “assertiviteit”, dus dat biedt opties om mee verder te gaan.  
 
Ik ga nu naar YouTube, ook hier zie je veel meer hits met assertiviteit in de titel. De bovenste 
3 (muv advertentie hits) zijn van dezelfde aanbieder. Ik klik op de 1e hiervan. Als je dan op het 
symbooltje voor statistieken klikt, dan kun je de statistieken inzien van deze video, die zijn 
kennelijk niet afgeschermd. Dat geeft inzicht voor deze video, welke de zoektermen zijn die 
gebruikt zijn via welke mensen op deze video uitkwamen. Dat kan je input geven voor je 
eigen titelkeuze. Hier staat bijvoorbeeld “beperkende overtuigingen” in de titel, waarvan ik 
verwacht dat daar niet veel op gezocht wordt. Dat kun je dan dus weer checken in de 
Google Keyword Tool. Heel weinig dus voor deze woorden.  
 
Ik laat een video van mezelf over videomarketing zien, met de titel: wat is videomarketing. 
Dat heeft geleid tot een plek onder de betaalde advertenties, in die zin op de eerste plaats in 
YouTube. Er staan er nog meer van mij op die pagina. Titel is belangrijk dus, maar ook niet 
allesbepalend. Als je eenmaal op een eerste pagina staat, wil overigens niet zeggen dat je 
daar altijd blijft staan. Het blijft aandacht vergen.  
 
De titel, samenvatting: gebruik je belangrijkste keyword, gebruik een prikkelend vervolg (paar 
woorden) en herhaal het keyword. Wel zodanig dat het een naturel geheel vormt! Zie 
voorbeelden in dit lijstje. Tot slot nog een laatste dingetje: je kunt bij Google zoekopdracht 
“allintitle” (all in title) toevoegen bij je keyword. Google telt dan hoeveel websites er zijn met 
die woorden in de titel van de pagina. Dat geeft je ook nog een indicatie, kijk hier in dit 
voorbeeld naar moeiteloos bloggen. Je ziet dat alle hits hierboven van een en dezelfde 
persoon zijn, dus die heeft goed gescoord hierop.  
 
Nu kun je één en dezelfde video verschillende titels geven en ze op verschillende 
videosharingsites plaatsen, dus niet alleen op YouTube maar bijvoorbeeld ook Vimeo. In de 
volgende aflevering laat ik je zien welke sharingssites er zijn, nu even door naar de 
beschrijving, want ook die is belangrijk voor je zoekresultaten.  
 
De beschrijving, datgene dat je hier vermeld bij het uploaden naar YouTube. Maak daar een 
soort mini verhaaltje van, een mini blog bijna. Waarin je de keywoorden laat terugkomen die 
je al gevonden had. En ook de url van je site  (je www adres) vermeld je hier met http:// 
ervoor (is dat meteen klikbaar en levert traffic naar je site op). Zet die url in het begin van je 
omschrijving want niet alle tekst van je omschrijving is direkt helemaal zichtbaar, zeker bij 
lange teksten niet. Dus maak er een miniblog van, maar wel logische natuurlijke teksten.  
 
Dan de tags, de sleutelwoorden. Hoewel de titel het allerbelangrijkste is, besteed ook hier 
aandacht aan. Hier kun je ook de keywords invullen of de combinatie van een paar woorden 
en zet ze tussen aanhalingstekens (“).  
 
Dit zijn kleine afbeeldingkjes, de thumbnails. Die verschijnen in de zoekresultaten. Als jij je 
video upload en YouTube is klaar met uploaden, dan verschijnen er 3 kleine afbeeldingkjes 
in beeld, daaruit kun je kiezen. Je kunt dat (nog) niet helemaal regisseren, YouTube kiest 



voor jou, ongeveer uit het begin, midden en eind van je video. Kies er eentje die contrast in 
zich heeft, die aanspreekt, die er uit springt en niet vlak, grijs is. Dan klikken mensen er 
sneller op, dat helpt je om gezien te worden.  
 
Dit was aflevering 3.1 van module 3 over zoekoptimalisatie voor je video. De basis. In de 
volgende aflevering ga ik kijken naar het verspreiden van je video’s, ook sociale media en 
naar interactie. Ik zie je daar.  
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