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Checklist Cornerstone Content maken 
 

Deze checklist is onderdeel van de online cursus Cornerstrone Content maken: 

https://intranet.eisma.nl/cursus/cursus-cornerstone-content-maken/  

 

 

De fasen voor de aanpak en planning schrijven cornerstone content 
1. Keuze onderwerpen 

2. Nulmeting 

3. Productie/schrijven 

4. Interne linkstructuur 

5. Inbound linkbuilding 

6. Onderhoud, actualiseren en promotie 

7. Resultaten meten en bijsturen 

 

 

Voorwaarde voor geschikte onderwerpen 
• Moet aansluiten op je zoekwoorden (60 Most Wanted Keywords) 

• Voldoende interesse (zoekvolume) 

• Voldoende kennis aanwezig binnen redactie 

• Lang houdbaar 

• Aansluiten op redactionele strategie 

 

 

Onderwerpen vinden 
Samenstellen 60 Most Wanted Keywords bestaat uit: 

• Voor de hand liggende woorden verzamelen 

• Zoektermen die op je site worden gebruikt (UberSuggest) 

• Alternatieve woorden zoeken (Google Suggest) 

• Zoektermen naar je site toevoegen (Google Search Console) 

• Zoektermen op je site toevoegen (Google Analytics) 

• Zoeksuggestie toevoegen (Google Adwords Keywords Planner) 

• Controleren op betekenis (Google Afbeeldingen) 

• Controleren synoniemen en enkel/meervouden (Google Adwords Keywords Planner) 

• Controleren op maandelijks zoekvolume en concurrentie (Google Adwords Keyword Planner) 

• Bepalen tijdelijk trendwoorden (Google Trends) 

• Schrappen op basis redactionele kennis 

 

Aanvullende methoden: 

• Best gelezen berichten/onderwerpen op je site (Google Analytics) 

• Bekijk de concurrent en doe het beter 

• Zoek onderwerpen waarover de concurrent nog weinig content heeft 

 

Rode punten vormen de verkorte werkwijze, waarbij er minder naar externe bronnen wordt gekeken. 

 

https://intranet.eisma.nl/cursus/cursus-cornerstone-content-maken/
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Contentbronnen 
Op je site 

• De meest uitgebreide artikelen op je site 

• Artikelen waar je trots op bent 

• Pagina’s die Google al belangrijk vindt 

• De beste artikelen op je site 

• Dossiers 

• Webinars en online congressen 

• Gebruik je eigen zoekfunctie 

In je magazine 

• Rubrieken 

• Specials 

• Artikelen 

Externe bronnen 

• Google op de zoekwoorden 

 

 

Nulmeting 
• Gebruik van SEO-tool in ManageWP 

• Nulmeting vastleggen en archiveren 

 

 

Schrijven van gebruiksvriendelijke cornerstone content 
Aandachtspunten: 

• Lengte artikel (tussen 3000 en 10.000 woorden) 

• Prikkelende kop met zoekwoorden 

• Inleiding (pakkend en kort) 

• Klikbare inhoudsopgave met ankerlinks 

• Veel interne en externe links 

• Werk met bulletpoint 

• Afbeeldingen (relevant, geen stockfoto’s) 

• Afsluiting + Call to action 

 

 

SEO voor cornerstone content 
• Bij voorkeur als pagina (geen bericht) 

• Gebruik zoekwoorden in tussenkoppen: bij elkaar en vooraan 

• Zoekwoorden in de tekst (Keyword Density tussen 0,5% en 3%) 

• Tussenkoppen in vraagvorm. 

• Vragen vinden met Google Suggesties en https://answerthepublic.com/ 

• Gebruik de Yoast SEO plugin met cornerstone functie (of Premium met linksuggesties) 

 

 

Plaatsing in je website 
Zo hoog mogelijk in de hiërarchie en navigatie 

https://answerthepublic.com/
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Linkbuilding intern 
• Interne links vanuit berichten naar cornerstone (en evt. visa versa) 

• Links van externe bronnen 

• Linken naar externe bronnen (levert geen voordeel, wel goed voor gebruikerservaring) 

 

 

Onderhoud 
• Controleer dode links (DeadLinkChecker.com)  

• Promotie content (atomiseren en content mapping) 

 

 

Resultaten meten 
M.b.v. SEO-tool in ManageWP, die ook voor de nulmeting is gebruikt. 

 

 

Bijsturen 
Geen verbetering in de Google ranking van je cornerstone content meer? Stel je zelf de volgende 

vragen: 

• Is het juiste onderwerp gekozen? 

• Welke websites scoren hoog op een zoekwoord? Wat doen deze beter? 

• Zoekwoord voldoende gebruikt? (Keyword Density) 

• Zoekwoorden goed gebruikt in tussenkoppen, dus bij elkaar en vooraan? 

• Gebruik je de vraagvorm in tussenkoppen? 

• Staat de cornerstone content hoog genoeg in de hiërarchie van de website? 

• Linken veel andere berichten naar de cornerstone content? 

• Linken andere websites naar jouw content? 

• Geeft de Yoast SEO plugin nog tips? Staat het vinkje voor cornerstone artikel aan? 

• Is de tekst langer dan 3000 woorden? 

• Is de content actueel genoeg? 

• Bevat de tekst dode links? 

• Is de content voldoende gepromoot via je website, nieuwsbrief en social media? 

• Is je cornerstone artikel afgesloten met een duidelijk call-to-action (bijv. om te delen)? 

• Biedt Google Analytics nog aanknopingspunten? 
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https://www.deadlinkchecker.com/website-dead-link-checker.asp
https://intranet.eisma.nl/cursus/cursus-cornerstone-content-maken/

