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Versiemanagement 
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Hoofdstuk 1: Over deze handleiding 

Deze handleiding is geschreven voor alle OTYS users, die graag willen weten hoe zij content  

voor websites kunnen schrijven. Iedereen kan schrijven. Althans, zinnen op papier zetten. De  

één kan zich schriftelijk beter verwoorden dan de ander. Het schrijven van websiteteksten  

neemt vaak vele vragen met zich mee. Hoe schrijft u correcte teksten, die uw visie uitstraalt  

en de juiste snaar raakt bij uw doelgroep. Teksten op websites hebben dan ook een speciale  

aanpak nodig. Met deze handleiding maken wij het u iets gemakkelijker. Wij geven u een  

aantal tips voor het schrijven van uw content en om uw vindbaarheid op het web te  

verbeteren. We noemen dit SEO.  

 

1.1 Indeling  

Deze handleiding begint met tips waar u rekening mee kunt houden bij het schrijven van uw  

websiteteksten. Gevolgd met SEO tips om de vindbaarheid van uw website te optimaliseren.  

Hierin wordt gerefereerd naar het CMS van uw OTYS systeem. Daarnaast geven we nog extra  

tips waarmee u uw SEO kunt verbeteren door middel van het volgen van trainingen en  

samenwerking met partners van OTYS.  

 

1.2 Commentaar  

Commentaar en reacties op deze handleiding en OTYS zijn welkom. Deze kunt u per e-mail  

kenbaar maken aan OTYS Recruiting Technology: 

handleiding@otys.nl
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Hoofdstuk 2: Tips content schrijven en vullen 

2.1 Maak uw website persoonlijk  

De website zegt wat over u en uw bedrijf. Bezoekers vinden het prettig om zaken doen met  

mensen. Maak uw website persoonlijker door werknemers, consultants, kandidaten,  

detacheerders etc. op uw site te plaatsen door middel van een referentie, een foto en/of een  

citaat.  

 

2.2 Kort en bondig  

Informatie van een website lezen is anders dan vanaf een fysiek blad. Probeer dan ook uw  

teksten kort en bondig te houden met een actieve schrijfstijl en goed geformuleerde zinnen.  

Bent u zelf niet in staat om dit te doen, dan kunt u hulp inschakelen van een  

copywriter/vriend/kennis of de OTYS Marketing afdeling.  

 

2.3 Bedenk goed wat relevante informatie is voor uw doelgroep  

Uw website is een informatiebron met snelle doorklik mogelijkheden en is dus geen  

brochure. Laat een objectief persoon door uw site lopen, zodat u de zoekpaden van uw  

doelgroep kent. Teveel informatie op een pagina brengt onrust. Het is immers digitaal lezen.  

Natuurlijk is het niet erg om relevante teksten vaker te laten terugkomen op uw website.  

 

2.4 Maak de website doorklikbaar  

Probeer op elke pagina een link te plaatsen naar een andere pagina van uw website.  

Hiermee zorgt u ervoor dat een bezoeker niet afhaakt en blijft doorklikken voor meer  

informatie. In OTYS CMS kunt u dit doen door de knop:  
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Wil u ervoor zorgen dat kandidaten hun CV achterlaten of potentiële opdrachtgevers een  

contactformulier invullen, verwijs hier dan vaker naar. Hoe makkelijker u iets voor hen  

maakt hoe meer succes. U kunt er ook voor kiezen om een kruimelpad in te laten stellen. Dit  

is een tekstpad rechts bovenin uw webpagina´s, waardoor uw websitebezoekers kunnen zien  

waar ze zich op uw website begeven. Dit kunt u in laten stellen door het OTYS team.  

Hieronder vindt u een voorbeeld.  

 
 

2.5 Let goed op taalgebruik  

Spreek uw bezoekers op uw website aan met ‘je’ of ‘u’? Probeer deze specifieke  

aanspreekvorm door uw gehele site te gebruiken. Spelfouten zijn not-done dus check uw  

teksten goed en laat het door iemand anders lezen. 

 

2.6 Koppen en titels  

Websitebezoekers navigeren zichzelf onbewust door koppen en titels voordat ze de tekst  

lezen. Deze zijn dan ook uitermate belangrijk. Ook voor uw SEO. Mensen gebruiken vaak de  

titel ‘Home’ op hun homepage. In de menubalk staat dit waarschijnlijk ook aangegeven dus  

vertaal wat er op deze pagina besproken wordt naar een creatieve, maar relevante titel. Doet  

u bijvoorbeeld aan werving- en selectie in de technische branche, dan kunt u SEO technisch  

gebruik maken van de kop: Werving en Selectie in de Techniek.  

 

2.7 Gebruik tussenkopjes  

Korte teksten lezen eenvoudiger op het web, dan enorm lappen tekst. Zorg er dus voor dat u  

telkens een nieuw kopje bij een nieuwe alinea plaatst. 

 

2.8 Gebruik opsommingen  

Bullitpoints zijn geschikt wanneer u een opsomming gebruikt in uw content, zoals bij het  

aangeven van de vakgebieden waar uw organisatie zich op richt. Dit geeft een overzichtelijk  

en rustig effect. Tevens zijn bullitpoints ook belangrijk voor uw SEO. Dit wordt nader  

uitgelegd in dit document.  

 

2.9 De organisatie verandert, dus ook uw website  

De identiteit van uw onderneming moet overeen komen met dat van uw website en  

andersom. Gaat u nieuwe diensten aanbieden? Zorg er dan voor dat dit gemeld wordt op de  

website.  
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2.10 Gebruik nieuwsartikelen  

Hiermee benadrukt u dat de website up-to-date is. Nieuwsartikelen zijn tevens ook goed  

voor uw SEO. Dit onderwerp wordt nader besproken in deze handleiding. OTYS Recruiting 

Technology 12 juni 2012 

 

2.11 KEEP IT SIMPLE  

Verplaatst u zich in uw doelgroep. En stel uzelf de volgende vragen: Waarom wil mijn  

doelgroep dit zien op mijn website? Wat wil ik dat de actie is van mijn doelgroep na het lezen  

van deze pagina? Wat is het doel van mijn doelgroep t.o.v. mijn eigen doel? Als het doel  

helder is, krijgen ze wat ze willen zien? Spreek ik mijn doelgroep aan met mijn website  

teksten? Maak een goede vertaalslag met roulerende zoekpaden en teksten die lekker weg  

lezen.  
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Hoofdstuk 3: SEO met uw OTYS systeem en website  

Zoekmachine-optimalisatie (Engels: search engine optimization) is een onderdeel van  

zoekmachinemarketing en kan worden gedefinieerd als het geheel aan activiteiten bedoeld  

om een webpagina hoog te laten scoren in de reguliere zoekresultaten van een zoekmachine,  

op voor de webpagina relevante trefwoorden of zoektermen. Aangezien de plaatsing in die  

reguliere resultaten gratis is, vormen deze zoekresultaten een interessant alternatief voor  

zoekmachine-adverteren.  

 

Zoekmachines zetten spiders (robots) in die een website bezoekt en deze ‘leest’. Hij leest  

alleen maar tekst en probeert de linkjes op uw webpagina te volgen. Spiders indexeren  

vervolgens de website en worden in de meeste gevallen in zijn geheel opgeslagen op de  

enorme servers van Google, Yahoo etc.  

 

Het OTYS CMS heeft een functionaliteit, die u de mogelijkheid geeft om zelf de SEO van uw  

website in te richten. OTYS Consultants geven daarnaast workshops op het gebied van SEO  

specialisatie.  

 

Hier vindt u alvast wat tips om mee te beginnen:  

 

3.1 Vul de URL van elke pagina in via uw OTYS CMS  

Uw URL is nummer 1 voor Google om op te zoeken. In het CMS van uw OTYS systeem vindt u  

bij het vullen van een webpagina de knop . U komt vervolgens in het onderstaande  

invulscherm. Met URL rewrite kunt u de pagina url wijzigen.  
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3.2 Paginatitels gebruiken  

Elke pagina op uw website kan een paginatitel bevatten. Wanneer uw pagina over uw  

werkwijze gaat kunt u de paginatitel: Werkwijze van BEDRIJFSNAAM, gebruiken. Uw  

paginatitels worden gecheckt door Google. Zie onder een voorbeeld en hoe u de paginatitel  

kunt aanmaken in uw CMS:  

 

 

3.3 Gebruik van link  

Back-Links, retour links, referral links, link building. Een sterk onderschat, maar absoluut  

noodzakelijk onderdeel van het vindbaar maken van uw website. Er zijn twee belangrijke  

redenen om links vanaf andere websites aan te vragen. De eerste is simpel; links op andere  

sites levert u bezoekers naar uw website op. Startpagina's, Directories, Wikipedia en zelfs  

Marktplaats kunnen goed zijn voor een flink aantal bezoekers.  

Maar er is meer... ! Google baseert de waarde die ze aan een website geven namelijk ook op  

het aantal en de kwaliteit van de links die u van andere websites krijgt. Maar lang niet alle  

links tellen mee. Het gaat hier vooral om links die "spontaan" gelegd zijn. Directories en  

betaalde links lijken steeds meer af te vallen. U zult dus zelf op zoek moeten naar verwante  

websites die een link naar uw website willen plaatsen. Zorg dan ook dat de anchor text ( de  

tekst van die link op de andere website) de keywords waarop u gevonden wilt worden, bevat.  

Dus niet laten linken naar www.naam.nl, maar liever naar Product XYZ. 

 

3.4 Content vullen met samengestelde zoekopdracht  

Probeer in de content de omschrijving van uw organisatie, diensten etc. te beschrijven. Als  

iemand in Google op vacature Accountmanager zoekt krijgt hij/zij enorm veel resultaten te  

zien. Als u uw content afstemt op datgene wat uw doelgroep zoekt en waarop ze uw website  
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moeten vinden, dan bent u al een eind op weg. Denk ook aan alternatieve zoekwoorden. Dus  

samengestelde zoekopdracht terug laten komen in: 1) Titel 2) Content 3) Linkjes.  

 

3.5 Effectief gebruik van koppen en titels  

Gebruik kopjes voor titels, deel de tekst op in paragrafen en geef de paragrafen kopjes. In het  

OTYS CMS vindt u twee soorten koppen; h1 tags en h2 tags. Dus voor deze pagina  

<h1>Recruitment systemen</h1>(Pagina Titel) en voor de kopjes van de paragrafen  

<h2>recruitment systemen: OTYS</h2> (Titel Item). Google zoekt op deze koppen. Beschrijf  

in de koppen uw business, naam of vakgebied waar u zich op richt. Zie hieronder een  

voorbeeld. Dus selecteer de beste zoekwoorden!  

 
 

3.6 Gebruik bullitpoints  

Tekst achter bullitpoints worden gezien als op zichzelf staande tekst. In het OTYS CMS vindt  

u een knop om bullitpoints te gebruiken. Gebruik de bullits uit het CMS systeem. En niet de  

opsommingtekens die uit Word komen als u de tekst plakt in het CMS. Google herkent deze  

niet als echte bullitpoints.  

 
 

3.7 Gebruik ALT teksten  

Voorziet uw links en plaatjes van ALT teksten. In het OTYS CMS (zie het onderstaande  

scherm) kunt u ALT teksten invoeren. Bijvoorbeeld: ‘Vacatures in zorg’. Dit geeft een  

zoekmachine informatie over het plaatje. Google traceert deze tekst. Bovendien toont het de  
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tekst ook wanneer de afbeelding niet wordt weergegeven. 

 
 

3.8 Nieuwsartikelen  

Nieuwsartikelen op uw website zorgen ervoor dat spiders u sneller weer komen opzoeken.  

Kortom; de website is actueel. Het OTYS systeem heeft een Nieuws Manager module  

waarmee u nieuwsartikelen kunt opmaken en publiceren op uw website. Maar ook via u  

OTYS CMS kun u artikelen plaatsen. Tevens is dit weer extra content op uw website. Via RSS  

kunt u ook extern branche nieuws of ander nieuws op uw website verkrijgen.  

 

3.9 Referenties/linkjes/tekst van relaties opnemen  

Laat partners, opdrachtgevers, kandidaten/werknemers en collega’s een stukje schrijven op  

uw website, gebruik hun naam of vraag om een inkomende link vanuit hun website. Vooral  

referenties van kandidaten en opdrachtgevers zorgen ervoor dat uw dienstverlening  

‘tastbaar’ wordt. Bezoekers begrijpen waarvoor ze uw organisatie in kunnen zetten. 
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Hoofdstuk 4: Resultaten van optimalisatie bekijken  

4.1 SEO Toolbar  

Wanneer u Mozilla Firefox heeft, verzoeken wij u om met www.seoquake.com de SEO  

Toolbar te downloaden.  

 
 

Dan is het belangrijk dat u alleen de SEO toolbar aanvinkt. In uw Mozilla browser vindt u dan  

meer icoontjes, waarmee u uw SEO rank etc. kunt checken. Het belangrijkste is de  

 knop. Daarmee kunt u zien waar uw website overgaat en waar u op gevonden  

wordt. Het belangrijkste is dat uw diensten, bijvoorbeeld; vacatures techniek het meeste  

voorkomt. Dit kunt optimaliseren door de SEO tips in deze handleiding de handhaven.  

 

4.2 PAGERANK  

Tips om uw pageranking en inkomende, uitgaande links te bekijken:  

http://www.pageranktool.net 

http://www.pageranktool.net 

 

4.3 PAGESTATS  

http://awstats.uwdomein.nl 

Hiermee kunt u zien hoeveel mensen uw website de afgelopen maand(en) hebben bezocht,  

welke ‘spiders’ uw website indexeren, welke trefwoorden/trefzinnen het meest gebruikt  

werden etc. U kunt met uw OTYS gebruikersnaam en wachtwoord inloggen.  
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Hoofdstuk 5: Ontwikkelen in SEO? 

OTYS helpt u om ontwikkeling door te maken in SEO. Daarvoor bieden wij u diverse diensten  

aan.  

 

5.1. Workshop Zoekmachine Optimalisatie (SEO)  

De OTYS Academy staat open voor klanten van OTYS die op ieder niveau hun prestaties willen  

verbeteren. Zo trainen de Academy consultant u uw resultaat bij Google te verbeteren.  

 

Leer hoe uw website optimaal vindbaar wordt. OTYS weet hoe u uw content en vacatures het  

beste kunt aanbieden aan zoekmachines als Google. Daarom is er een uniek instrument in  

uw OTYS gebouwd: de SiteOptimizer. Met een juist gebruik kunt u uw website en uw  

vacatures zo effectief mogelijk aanbieden bij zoekmachines. Uw vacatures komen hoog in de  

zoekresultaten naar voren. In deze workshop wordt u getoond hoe u optimaal gebruik kan  

maken van de SiteOptimizer.  

 

Agenda voor de Workshop Zoekmachine Optimalisatie (SEO)  

 Introductie zoekmachines  

 Website optimaliseren  

 Vacatures optimaliseren  

 Vacaturemarkt tips  

 Statistieken analyse  

 Tips & trucs  

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar www.otysacademy.nl. U kunt ook contact  

opnemen met één van onze Consultants.  

 

5.2. Gathering: Website  

De website van elk van de bezoekers aan de Gathering wordt groepsgewijs tegen het licht  

gehouden. Aan de hand van de concrete voorbeelden wordt besproken hoe en waarom een  

website aantrekkingskracht heeft. Waarom kandidaten bij het ene bedrijf sneller solliciteren  

dan bij het andere. Hoe de conversie verhoogd kan worden. Er wordt gekeken naar de  

"boodschap" die een bedrijf toont aan zijn kandidaten, en er worden oplossingen aangereikt  

om het beter te doen.  

 

Tijdens deze Gathering worden meestal ook een aantal nieuwe "modules" besproken,  

meestal aan de hand van de behoefte eraan bij de bezoekers van de Gathering. De benodigde  

software wordt vervolgens direct door de aanwezige technici geïmplementeerd. Ook kleine  

onvolkomenheden (meestal in de content) aan een website worden direct aangepast.  

Bezoekers leren van de gastheer en van elkaar. Er is ook altijd iemand van de afdeling  

Marketing aanwezig om de bezoekers te helpen met het formuleren van uitingen,  
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persberichten te helpen schrijven, advies te geven over het maken van vacatureprofielen en  

andere marketing gerelateerde zaken. De afdeling marketing van OTYS, de directie en een  

deel van de technische afdeling staan op deze dag dus direct in dienst van de bezoekers van  

de Gathering. Bezoek aan een Gathering is gratis.  

 

Bekijk onze evenementkalender voor exacte data en inschrijven via www.otys2day.nl -> OTYS  

Community -> Events  

 

5.3. Overige Contactmomenten  

OTYS probeert het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. En wil ook organisaties die niet tot  

de kapitaalkrachtigste behoren, de kans geven zich wél net zo snel door te ontwikkelen.  

 

5.4.1 OTYS Gebruikersgroep 

We willen ook graag interactie met onze klanten zonder dat ze daarvoor de deur uit  

hoeven. Daarom hebben we op LinkedIn een gebruikersgroep ingericht. Hier wordt  

gediscussieerd tussen gebruikers onderling en de mensen die dagelijks aan OTYS  

werken. Ook alle OTYS directieleden zijn actief betrokken bij de discussies in deze  

gebruikersgroep. Hier ontstaan vaak leuke, nieuwe ideeën, die vervolgens door OTYS  

worden ontwikkeld en vrijgegeven. Hier geven we vaak ook als eerste een kijkje in nieuwe  

modules of ontwikkelingen. Wij zullen u, na livegang van uw website, een uitnodiging  

sturen voor deze community, zodat u vervolgens deze kunt accepteren.  

 

5.4.2. Walk’inn Friday  

De eerste vrijdagmiddag van de maand zijn alle medewerkers van OTYS voor u aanwezig in  

ons kantoor te Veenendaal. En u kunt gewoon komen binnenwandelen. We leggen u uit 

welke  

medewerkers welke diensten voor u kunnen uitvoeren, u kunt alleen of in een kleine groep  

getraind worden in een onderdeel van het gebruik van de software, we kunnen u helpen een  

specifiek probleem te verhelpen of een bepaald proces in te richten, u kunt even checken 

hoe  

uw SEO ervoor staat of gewoon even een praatje maken met uw account manager of één van  

de directieleden. En omdat we bij OTYS op vrijdag altijd nog even gezellig naborrelen in ons  

nabijgelegen stamcafé, bent u natuurlijk van harte welkom om een drankje mee te drinken.  

Uiteraard op onze kosten. Happy hour bij OTYS dus. Maar dan een hele middag!  

 

5.4.3. OTYS Advice  

Wekelijks stuurt één van onze consultants een korte e-mail met een duidelijke 

instructievideo  

van een specifieke functionaliteit binnen OTYS. Meestal zijn dit onderwerpen of  
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functionaliteiten die zeker niet bij alle gebruikers bekend zijn. Wij zullen u bij livegang van uw  

site abonneren op de OTYS Advice om elke week een beetje meer inzicht krijgen in de  

duizenden specifieke functies, die er binnen het OTYS platform beschikbaar zijn. En u leert 

uw automatiseringsomgeving steeds een beetje beter te gebruiken. OTYS Advice van 

voorgaande weken zijn overigens beschikbaar op deze website. 

 
 

5.4. OTYS partner, Expand Online  

Door te adverteren op Google en haar partner websites worden de juiste werkzoekenden  

bereikt en ontvangt u direct kandidaten op uw site. Expand Online neemt u met eWerving alle  

werk uit handen om advertenties voor uw vacatures in Google en aangesloten sites te  

plaatsen. eWerving is beschikbaar in twee varianten, het eWerving vacaturepakket om  

kandidaten te werven voor uw individuele vacature en het vacaturesite pakket voor het  

genereren van meer verkeer op uw vacature website.  

 

Hoe werkt eWerving?  

1. Uw vacatures direct vindbaar in Google op relevante zoekwoorden…  

2. En aangemeld op duizenden relevante partner websites uit het inhoudsnetwerk (zoals 

Hyves, Marktplaats)  

3. Uit uw plaats of regio (Bijv. regio Veenendaal of Provincie Gelderland)  

4. Nieuwe werkzoekenden via Google op uw website  

5. Alleen betalen voor resultaat (op basis van kosten per klik)  

6. Meetbare resultaten in een overzichtelijke rapportage.  

 

Gebruik maken van eWerving & OTYS 

Zorg dat OTYS uw Expand Online knop aanzet. Wanneer u dan besloten hebt welk pakket  

voor uw vacature het meest geschikt is, klikt u op deze knop vanuit de OTYS vacature.  

Hierdoor wordt het intakeformulier van Expand Online automatisch gevuld met de  

gegevens. Expand Online verzorgt een setup document van de campagne. Na uw  

goedkeuring wordt de campagne technisch geïnstalleerd in Google. Door intensieve  

kwaliteitsbewaking van de campagne wordt de campagne gericht op de meest relevante  

werkzoekenden. U ontvangt vervolgens een overzichtelijke rapportage van de AdWords  

campagne. Zo ziet u direct wat de resultaten zijn! Direct aan de slag? Stuur een supportticket  

met 'Expand Online Aanzetten' in, wij zorgen dat u van start kunt en Expand Online neemt  

contact met u op. 


