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Gastbloggen is goed voor je SEO, 
je traffic en je geloofwaardigheid. Zeggen ze. 
Maar in de praktijk is gastbloggen vaak tijdverspilling.

Dat heeft met drie dingen te maken:

1. Niet elke backlink is goed voor je SEO

2. Niet elke gastblog levert je traffic op 

3. Niet elke gastblog genereert leads

Je gaat dus niet zomaar voor elke site gastbloggen.  
Hoe kies je de juiste sites?  
En hoe zorg je ervoor dat al je moeite niet voor niks is?  
Dat ontdek je in deze gids. 

Geen tijd om te 
lezen? Ga dan direct 
naar de checklist 
achteraan en volg mijn 
advies blindelings. 
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1. Hoe voorspel je de 
opbrengst van je gastblog? 

2. Hoe haal je meer traffic naar 
je website met je gastblog? 

3. Hoe haal je de laatste druppel 
linkjuice uit je gastblog?

4. Hoe haal je meer 
leads uit je gastblog?

5. Checklist 



1. Hoe voorspel je de opbrengst 
van je gastblog? 

Hoe meer mensen je gastblog lezen, hoe meer er doorklikken naar 
je website. Die mensen noemen we referral traffic.

Referral traffic is leuk, maar helaas wordt niet iedereen die je 
website bezoekt ook je klant. Dat is nu precies hoe gastbloggen 
werkt: je krijgt een gigantisch bereik en daaruit haal je een handvol 
klanten. 

Is het dan wel de moeite om er tijd of geld in te steken? 

KLANTEN

LEZERS 
GASTBLOG

BEZOEKERS 
WEBSITE
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Dat bereken je met deze formule:

Stel, je gastblog krijgt 3000 lezers, waarvan er 300 (10%1) 
doorklikken naar je website en daaruit haal je 6 klanten (2%2). Met 
een Customer Lifetime Value (CLV)3van 1.000 euro levert je gastblog 
je dus 6.000 euro op. 

Zet die 6.000 euro af tegen je kosten en wat er overblijft is je winst 
(of verlies).

HOE VOORSPEL JE HOEVEEL BEZOEKERS

JE GASTBLOG GAAT KRIJGEN? 

We gaan ervan uit dat je de Customer Lifetime Value van je klanten 
kent en voor je eerste gastblog mik je op 10% referral traffic. 

Nu rest je nog maar één vraag: hoeveel bezoekers gaat je gastblog 
krijgen? 

Je kan het aan je gastheer vragen, maar  die heeft er natuurlijk 
alle belang bij om dat een beetje te overdrijven. Want hoe meer 
bezoekers hij kan voorleggen, hoe meer gastbloggers hij kan 
overtuigen om een bijdrage te leveren aan zijn website. Dat is dan 
weer goed voor zijn SEO, zijn traffic en zijn portemonnee.

1 Waarom 10%? Omdat je een referentiepunt nodig hebt om het succes van je eerste gastblog aan te meten. Wat mij 
betreft is 10% een mooi doorklikratio. Ter vergelijking: dat is evenveel als het derde organische zoekresultaat in Google. 

2 Bekijk hier het gemiddelde conversiepercentage voor B2C-websites in jouw sector.

3 De Customer Lifetime Value is de gemiddelde totale opbrengst van een klant gedurende de gehele zakelijke relatie.

Opbrengst gastblog = 
(Klanten x CLV) – kosten gastblog
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Wil je een objectieve schatting? Gebruik dan de Traffic Analyzer van 
Ubersuggest – je krijgt er 3 gratis opzoekingen of searches per dag. 
Voer de URL’s van drie gastblogs in en haal daar het gemiddelde uit. 
Dat is het aantal bezoekers dat je kan verwachten.

Ook goed om te weten is dat traffic en domeinscore4 nauw 
verbonden met elkaar zijn: websites met een hoge domeinscore 
krijgen ook meer traffic.

Sites met een een DS van 80 tot 89 krijgen 80% minder bezoekers. Sites met een DS van 70 tot 79 krijgen opnieuw 90% 
minder bezoekers. Analyse van meer dan 1000 sites die gastblogs accepteren
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Sites met een domeinscore (DS) van 90+ krijgen veel meer 
bezoekers dan andere sites.

Bron: Neil Patel

Deze grafiek van Neil Patel, de papa van Ubersuggest, laat zien dat websites met een 

domeinscore van 90 en meer, veel meer bezoekers krijgen dan alle andere websites 

tezamen. 

4 De domeinscore of domain authority van een website is een score van 0 tot 100 die 
voorspelt hoe goed een website zal ranken met een bepaald zoekwoord.fjf
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MAAR DAT ZIJN AMERIKAANSE WEBSITES

Nederlandstalige websites hebben doorgaans een veel lagere 
domeinscore dan Amerikaanse websites. De website van Het 
Laatste Nieuws bijvoorbeeld heeft ‘maar’ een domeinscore van 85. 
En dat is de grootste krant van België.

Voor Belgische websites bestaat zulk grootschalig 
onderzoek niet, maar uit het Amerikaanse onderzoek 
vallen wel een paar conclusies af te leiden:

 → Er bestaan geen Belgische websites met een domeinscore hoger 
dan 90%. Daar hoef je dus niet naar op zoek te gaan.

 → In ons land zal deze curve dezelfde exponentiële stijging vertonen, 
maar dan eerder. Dat komt omdat de eerste pagina van Google ook 
bij ons meer dan 90% van alle bezoekers krijgt.

 → Als je voor Amerikaanse websites met een hoge DA kan bloggen 
heb je een streepje voor, want zij geven hun hoge domeinscore 
door aan jouw site. Als lokale handelaar kan je natuurlijk ook op 
die manier proberen om een hogere DA te bereiken. De vraag is 
alleen of dat zo zinvol is. Want met een goede domeinscore alleen 
koop je niks, en de kans dat de 200 Amerikanen die via jouw 
gastblog op een Amerikaanse site bij jou terechtkomen, jouw 
handgemaakte houten krabpalen willen bestellen, is klein. 

Een andere indicator van het aantal bezoekers je gastblog gaat 
krijgen is hoeveel reclame je gastheer maakt. Wordt je blog 
gepromoot op Instagram? Hoeveel volgers heeft dat account? Komt 
er een vermelding in de nieuwsbrief? Hoeveel abonnees heeft de 
gastheer? En ga je ook zelf reclame maken? 
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ONRECHTSTREEKS RENDEMENT

Het aantal bezoekers dat direct klant wordt, is je 
rechtstreekse opbrengst. Daarnaast kan je gastblogs 
ook gebruiken om geld te verdienen op lange termijn:

 → via lead generation (bv. inschrijvingen op je nieuwsbrief)

 → via de Google zoekresultaten (SEO)

 → via andere kanalen (bv. naamsbekendheid en mond-tot-
mondreclame)

Deze doelen bespreken we verderop. 
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2. Hoe haal je meer traffic 
uit je gastblog?

In mijn ervaring zijn er twee factoren die bepalen 
hoeveel lezers doorklikken naar je website: 

1. De plaats van je link

2. De kwaliteit van je artikel

De plaats 
van je link

De kwaliteit 
van je artikel

Opmerking onder dwang van mijn grafisch ontwerpers: met de 
kwaliteit van het artikel bedoel ik óók de lay-out. (Cédric, Mira, 
stoppen jullie nu met staken, please?)
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DE PLAATS VAN JE LINK 

EEN GASTHEER KAN JE LINK OP 
VERSCHILLENDE PLAATSEN ZETTEN:

Nergens

Geen bezoekers. Pech. Doei.

Boven de tekst 

In deze gastblog van Frankwatching staat de auteur, Rogier 
Chang, met naam, foto en link bovenaan de blog. Mensen zien 
hem dus al voor ze zijn blog lezen. Daardoor zullen ze alles wat hij 
schrijft met hem associëren. Dat is dus de beste plaats voor meer 
naamsbekendheid. 
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In de tekst 

Er is maar één linkpositie nog waardevoller dan boven je blog: een 
link in de tekst. Dit mini-onderzoek van Ryan Robinson toont aan 
dat hij 77 keer meer traffic kreeg van gastblogs met een link in de 
tekst dan van gastblogs met een link op een aparte auteurspagina. 

Logisch, want in je tekst kan je mensen zo nieuwsgierig maken dat 
ze niet anders kunnen dan doorklikken.

Maar wat als je gastheer geen links in de tekst toelaat?

Van sommige gastwebsites mag je niet naar je eigen website linken 
in je blog. Als je niet wil dat je link achteraf weggeëdit wordt, vraag 
je dat dus best eerst na. 

Is de gastwebsite onverbiddelijk en mag het echt niet? Dan moet 
je voor jezelf uitmaken hoe belangrijk die referral traffic voor jou 
is. Als je andere doelen hebt, zoals meer naamsbekendheid of 
vriendjes worden met de gastheer, hoeft het geen struikelblok te 
zijn. Anders kies je maar beter voor een andere website voor je 
gastblog.
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Of …

Je vraagt aan iemand anders om je gastblog in te sturen. Die 
persoon doet dan alsof hij de auteur is. (Maar dat heb je niet van 
mij.)

Onder de tekst 

Een link onder je blog bezorgt je weinig traffic en 
naamsbekendheid. Dat komt omdat de meeste mensen je blog niet 
helemaal lezen, laat staan dat ze daarna nog verder scrollen. Hoe 
hoger je link, hoe beter dus. 

Op een aparte auteurspagina 

Auteurspagina’s worden zelden bezocht. Verwacht er dus weinig 
of geen traffic van. En ook voor je SEO is het beter om je link op 
dezelfde pagina als je blog te hebben. Zo leert Google immers 
welke onderwerpen (lees: zoektermen) bij jouw website horen. 

Let op: Dit wil niet zeggen dat het oké is om je auteurspagina te 
verwaarlozen! Mensen die op die pagina komen, zijn actief op zoek 
naar jou. Charmeer ze met een leuke biografie en probeer er een 
link naar je website in te smokkelen. 

13



DE KWALITEIT VAN JE ARTIKEL 

Je gastblog is je eerst indruk. Je hebt maar één kans om het goed 
te doen. Het spreekt voor zich dat je onderwerp relevant is voor je 
doelgroep en dat je lezer niet in slaap valt omdat je tekst te saai is. 

Een goede tekst zorgt ervoor dat mensen nieuwsgierig worden. 
Dat ze doorklikken naar je website, zelfs als je link op slecht 
zichtbare plaats staat. En dat ze als echte privédetectives naar je 
op zoek gaan. Besteed dus de nodige aandacht aan je tekst. Zéker 
aan je titel, de intro en de CTA’s (call-to-actions), want dat zijn de 
belangrijkste elementen van een goede gastblog. Je titel vangt de 
aandacht, je intro zorgt ervoor dat mensen je gastblog willen lezen 
en je CTA bepaalt of ze doorklikken.
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MEET JE RESULTATEN 

Zodra je gastblog online staat, kan je exact meten hoeveel traffic 
via die weg naar je site komt. Alleen zo kom je te weten of deze 
strategie voor je werkt. 

Waar zie je dat? 

1. Open Google Analytics  
(je moet dat wel vooraf geïnstalleerd hebben)

2. Open ‘Acquisitie’ (linkerkolom)

3. Open ‘Alle verkeer’ (linkerkolom)

4. Selecteer ‘Kanalen’ (linkerkolom)

5. Klik op ‘Referral’ (in de tabel)

6. Klik op de gewenste bron (de URL van de gastwebsite)

7. Bij ‘nieuwe gebruikers’ zie je hoeveel mensen voor de eerste keer 
op je site kwamen via je gastblog.

Tip: Standaard zie je het aantal nieuwe gebruikers per 
maand. Je kan je analytics ook instellen op een langere 
periode, bijvoorbeeld vanaf de publicatie van je gastblog. 
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3. Hoe haal je de laatste druppel 
linkjuice uit je gastblog? 

De belangrijkste reden om te gastbloggen is om een hogere 
domeinscore te krijgen zodat je zoekwoorden hoger ranken in 
Google. In dit hoofdstuk geef ik je 8 tips. Want nee, de impact van je 
gastblog op je SEO hangt niet alléén af van de domeinscore van de 
gastwebsite. 

Bron: Referral Rock

82%
54%

82% 68% 61%

20% 23% 9%

Hoe marketeers sites kiezen kiezen om 
voor te gastbloggen

Gebaseerd op de antwoorden van 122 marketeers. Meerdere antwoorden waren mogelijk.

Hoge 
domeinscore

In dezelfde 
niche, 

maar geen 
concurrent

Autoriteit 
in het 

onderwerp

Publiceert 
kwaliteitsvolle 

content

We hebben 
dezelfde 

doelgroep

Veel 
volgers op 

socialmedia

Bestaande 
relatie met 
de gastheer

We ruilen 
gastblogs
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CHECK DE DOMEINSCORE VAN DE GASTWEBSITE 

Niet alle backlinks zijn goed voor je SEO. Links van minderwaardige 
sites kunnen je organische vindbaarheid zelfs negatief beïnvloeden. 
Om de kwaliteit van een potentiële backlink te voorspellen heeft 
elke SEO-tool zijn eigen formule waarmee hij de domeinscore van 
een website berekent.

Dus?

Blog alleen voor websites met een hoge domeinscore. Persoonlijk 
ga ik voor minstens 20. Je kan een uitzondering maken voor sites 
van minder dan twee jaar oud, waarvan je vermoedt dat ze snel 
zullen groeien. 

Hoe controleer je de domeinscore van een site?

Haal de URL van elke potentiële gastwebsites door de gratis 
backlink checker van Ahrefs voordat je er ook maar dénkt om voor 
die website te gaan gastbloggen. 

Let op: een domeinscore is niet heilig 

De domeinscore van een website is een artificiële score, die 
berekend wordt door SEO-tools zoals de eerder genoemde Ahrefs 
(waar het Domain Rate heet) en Ubersuggest (waar het Domain 
Authority heet). De bedoeling is om het algoritme van Google, the 
mother of all algorithms, zo goed mogelijk na te bootsen. 

Je SEO-tool ziet dus niet alles wat Google ziet. Een startpagina die 
alleen dient voor linkbuilding, kan een hoge domeinscore hebben in 
Ahrefs, maar een lage in Google. Bovendien kunnen dit soort sites 
ook tijdelijk goed scoren in Google, totdat ze tegen de lamp lopen 
en een Google penalty krijgen. 
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Dat betekent dat ze door Google gestraft worden omdat ze hun 
oorspronkelijke hoge ranking aan minder frisse praktijken te 
danken hadden. Ik ken mensen die hier het slachtoffer van zijn 
geworden doordat ze in de vlotte praatjes van een SEO-bedrieger 
zijn getrapt. Beoordeel potentiële gastwebsites daarom ook altijd 
zelf, met je eigen ogen en je gezond verstand. 

Hoe?

Vraag jezelf af: zou ik die link ook willen als Google niet bestond? 
Ook zonder Google zou je trots zijn op een backlink van 
uantwerpen.be. Maar zou je even blij zijn met een link van een 
website als persberichten.biz, zelfs met een domeinscore van 26? Als 
het antwoord nee is, verspil er dan geen gastblog aan.
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ZORG ERVOOR DAT JE EEN DO-FOLLOWLINK KRIJGT 

Wanneer een bedrijf je betaalt om een link op je website te 
plaatsen, moet je dat aan Google laten weten. Dat doe je door er 
een code aan toe te voegen: de no-followtag. Die tag vertelt Google 
dat de link niet op een organische manier is ontstaan en dus niet 
veel waarde heeft. 

Jij wil een link waar Google wél veel waarde aan hecht. Een do-
followlink dus. 

Hoe weet je op voorhand wat voor link je gaat krijgen? 

Copy-paste de URL van een bestaande gastblog in de gratis 
linkanalyzertool van Coderduck. Die toont je alle links op een 
webpagina, en laat zien of ze do- of no-follow zijn. 

Screenshot van de resultaten van een eigen blogpost
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LINK ALLEEN NAAR JE EIGEN WEBSITE 

Wist je dat elke webpagina maar een bepaalde hoeveelheid 
linkjuice5 kan doorgeven? Die wordt verspreid over alle links in het 
artikel. Hoe meer links er op de pagina staan, hoe minder linkjuice 
elke link apart krijgt. 

Elke webpagina moet zijn linkjuice eerlijk 
verdelen over het aantal links op de pagina

Bovendien zijn al die verschillende 
links in je blog allemaal verschillende 
uitstapmomenten voor je lezer: in plaats 
van naar je eigen website stuur je hem dus 
naar een andere. 

5  Linkjuice voor je website is zoals spinazie voor Popeye: wanneer een externe webpagina 
naar jouw webpagina linkt ziet Google dat als een aanbeveling. Hoe meer aanbevelingen 
(linkjuice) je pagina krijgt, hoe hoger hij zal ranken in de zoekresultaten. 

Gastblog 

Jouw  
Website

linkjuice

Jouw  
Website

Andere  
Website

Gastblog 

linkjuice
Website 1

Website 3

Website 2

Website 4

Website 5

Gastblog 

linkjuice

20



LINK EENS NIET NAAR JE HOMEPAGINA 

Een groot voordeel aan gastbloggen is dat je niet alleen kiest naar 
welke website je linkt, maar ook naar welke pagina. Je hoeft dus 
niet altijd naar je homepagina te linken. Sterker nog: door ook naar 
onderliggende pagina’s te linken duw je die pagina’s omhoog in 
de zoekresultaten. Google beoordeelt je website immers niet op 
domein-, maar op paginaniveau. 

Bron: Ahrefs 

De juiste manier om naar je website te 
linken in je gastblog

Gastwebsite 1

Jouw website

Gastwebsite 2

Jouw 
gast-
blogs
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LINK EENS NAAR EEN VORIGE GASTBLOG 

Niet alleen directe links naar je website zijn goed voor je SEO. Ook 
een link naar een gastblog die je eerder schreef en die op zijn beurt 
weer naar jouw website linkt, maakt jouw website sterker. 

LINK NIET TERUG NAAR DE GASTWEBSITE 

High five! Je gastblog staat online. Je zet het logo van 
de gastwebsite op je website. Slim, want zo verhoog je je 
geloofwaardigheid. Zet er alleen geen link naar de gastwebsite bij, 
want als twee websites naar elkaar linken gaat er bij Google een 
alarmbel af. 

De zoekmachine veronderstelt dat jullie stiekem linkjes aan het 
ruilen zijn en streept de waarde van de twee links tegen elkaar af. 
Dan zou al je moeite voor niks zijn.

Website 1 Website 2

Gastblog Nieuwe 
gastblog

Jouw
Website

Oude
gastblog

Jouw
Website

linkjuice linkjuice linkjuice
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VARIEER MET JE ANKERTEKST 

Een ankertekst is een stuk klikbare tekst waar een link naar een 
andere pagina onder ligt. Die tekst is een belangrijk signaal voor 
Google. 

Een voorbeeld:

 

Petra schrijft: 

‘Bij Bandoga vind je keramische antischrokbakken  
voor huisdieren.’  

Met deze informatie zorgt Petra ervoor dat Google haar 
bedrijfsnaam ‘Bandoga’ gaat linken met haar website:  
www.bandoga.be. Dat is niet zo slim, want Petra’s website staat al 
op de eerste plaats voor het zoekwoord ‘Bandoga’. Petra kan dus 
beter proberen te ranken met andere relevante zoekwoorden, zoals 
keramische antischrokbakken.
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SCHRIJF MAAR ÉÉN GASTBLOG PER WEBSITE 

Google hecht meer waarde aan twee backlinks van verschillende 
websites dan aan twee backlinks van dezelfde website. Hoe meer 
verschillende websites naar jouw website linken, hoe beter voor 
je SEO dus. Bovendien krijgt je eerste gastblog voor een bepaalde 
website altijd meer bezoekers dan je tweede. Dat komt omdat de 
lezers je dan al kennen.

Toch is het soms een goed idee om meer dan één keer voor 
dezelfde gastsite te bloggen. Zolang je je resultaten maar goed 
opvolgt. Als je eerste gastblog op bijvoorbeeld Medium.com je 
10.600 extra bezoekers opleverde en je tweede ‘maar‘ 4.000, levert 
je dat nog steeds een mooie winst op.
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4. Hoe haal je meer leads 
uit je gastblog? 

Je publiceert je gastblog en je krijgt 2.043 nieuwe bezoekers. 
Goed nieuws? Moah. In principe koop je daar nog geen droog 
brood voor. Jij wil dat die bezoekers klant worden, zodat je dat 
droomvakantiehuisje in de Provence kan kopen. En als dat te veel 
gevraagd is, moeten ze ten minste hun e-mailadres achterlaten. 
Zodat je ze langzaam kan opwarmen met je nieuwsbrief. Of juist 
heel snel, met een stevige korting. Kan ook.

LINK NAAR JE FREEBIE 

Schrijf je een gastblog over reuma bij honden? Link dan niet 
naar je gratis e-book ‘Hoe voed ik mijn puppy op?’, maar naar je 
orthopedische hondenkussen. Kortom: zorg ervoor dat je link 
relevant is voor je lezers – en dat ze hun e-mailadres achterlaten.

SCHRIJF EEN PRIKKELENDE CTA 

Je CTA bepaalt of lezers doorklikken naar je website. Het 
allerbelangrijkste aan een goede CTA is de ‘what’s in it for me’-
factor. Leg je lezer duidelijk uit wat hem te wachten staat na 
de klik. Wees zo specifiek mogelijk. Schrijf niet ‘ontvang nu je 
cadeau’, maar ‘krijg 25% korting op je MediDog orthopedische 
hondenkussen’. 
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5. Checklist

OPBRENGST

Je verwacht voldoende lezers 

TRAFFIC

De op één na beste optie: je link komt 

boven de tekst 

De beste optie: je link komt in de tekst 

De minst interessante optie: je link 

komt onder de tekst

Ook minder interessant: je link komt op 

een aparte auteurspagina

Het onderwerp van je blog is relevant 

voor je doelgroep

Je blog is verrassend en leuk om te 

lezen

Je meet de resultaten 
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LINKJUICE

De gastwebsite heeft een hoge 

domeinscore

Ook zonder Google lijkt dit je een 

waardevolle link

Je krijgt een do-followlink

Je linkt alleen naar je eigen website

Of je linkt naar een vorige gastblog

Je linkt niet naar je homepagina

Je linkt niet terug de gastwebsite

Je varieert met je ankertekst

Je schrijft één gastblog per website

LEADS

Je linkt naar je lead generator 

Je lead generator is relevant voor je 

lezers 

Je CTA is duidelijk, specifiek en maakt 

duidelijk ‘what’s in it for me’
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Hoe meer boxes je kan checken, 
hoe winstgevender je gastblog zal 
zijn. 

Heb je moeite met het schrijven van 
de blog, geen inspiratie of gewoon 
geen tijd? Dan doe ik het met liefde 
voor jou. 

 
PS: Je kan me ook inschakelen voor 
het schrijven van:

 → Je SEO-teksten: blogs, homepagina’s, dienstenpagina’s, 
landingspagina’s … 

 → Je e-mails: nieuwsbrieven, verkoopmails, welkomstmails, 
herinneringsmails …

 → Andere teksten zoals persberichten en e-books.

Kortom: al je strategische teksten met de meetbare resultaten die 
jij voor ogen hebt. Want om te scoren heb ik een goal nodig. Zo 
blijft de uitdaging erin. 

Meer info en prijzen vind je op www.copycabana.be

Sylvie Van den broeck 

SEO-copywriter

© Copycabana, 2022 

BE BTW 0779.964.033  
sylvie@copycabana.be    stuur me een mailtje 
0495 29 27 55
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