Datum

Wat

Uren

26-feb

Marug conferentie

9

27-feb

Voortgangsblog + foto

3,5

27-feb

Mini onderzoek naar concurrenten en social media
kanalen, afbeeldingen, potsts etc

3

27-feb

Marug blog

2

27-feb

Google Analytics beginner

6

10-mrt

Google analytics gevorderede

6

12-mrt
Week 11
mrt -17
mrt

Google Analytics indivual

3

Handboek Facebook Marketing gelezen

3

16-mrt

Vergelijken social media kanalen concurrentie en
vastleggen. Kijken wat zij plaatsen en hoe. Met of
zonder afbeelding. Welke # etc.

3

19-mrt

Onderzoek naar hoe je het beste een SEO-pagina
schrijft. Waar let je op. Hoe kies je de beste
zoekwoorden. Waar vind je de beste zoekwoorden.
Hoeveel zoekwoorden doe je in een teskt.

1

19-mrt

Eerste pagina aangepast op basis van SEO. Welke
woorden scoren het beste. Wat voor pagina's maken de
concurrenten. Kan ik het beter? Wat voor soort
informatie gebruiken zij.
https://www.weeningservices.nl/diensten/rioolreiniging
optimaliseren (bounce percentage 47,83). Nieuwe SEO
woorden gezocht. Oude pagina gedownload. Nieuwe
pagina opgemaakt.

3

25-mrt

Voor 8 pagina's nieuwe SEO-tekst opgemaakt. Nieuwe
stockfoto's gezocht. En bewerkt waarnodig om in
stramien website te passen. Maar ook gelijk te zijn aan
andere headers. Zoals witte achtergrond. En nieuwe
zoekwoorden opgezocht met Google
zoekwoordenplanner.

9

28-mrt

Contentkalender mei

3

29-mrt

Content (afbeeldingen) maken ter aanvulling van
berichten

8

30-mrt

Hootsuite installeren op social media kanalen. En
vergelijkingspagina's voor concurrenten indelen.

1

30-mrt

Inplannen content

2

23-apr

Voortgangsblog algemeen

3

23-apr

Voortgangsblog Intervisie gesprek

3

23-apr

Google zoekwoorden instellen. Dagelijks in de gaten
houden voor relevante nieuwsartikelen. Wanneer
interessant is zoekwoorden zoeken met google
zoekwoorden planner en delen op timeline

1

25-apr

Website updaten. Sinds 2016 geen nieuwe software
geinstalleerd. Back-end geupdate. Nieuwe pluggings
geinstalleerd en gecheckt of alle functionaliteiten nog
werken: denk aan routeplanner, contactformulier en
belknop

1,5

25-apr

Keurmerken bijwerken. Logo's kleiner gemaakt. Vielen
nu buiten het hokje. Gecontroleerd of alle logo's nog up
to date waren. Waar nodig betere kwaliteit gezocht.

1

25-apr

Artikel over opstellen Contentkalender

2

26-apr

Pagina's aanmaken voor keurmerken met uitleg wat het
inhoudt

2

26-apr

Koningsdag post maken. Tekstschrijven. Zoekwoorden
zoeken en content maken voor bij de post

0,5

29-apr

Inlezen over Facebookadvertentie op Google, maar ook
handbpel Facebook marketing van Karel Kolb

3

29-apr

Meerder veries van Facebookadvertentie gemaakt.
Werd telkens afgekeurd. Geleerd: in de foto van
advertentie mag geen tekst

4

29-apr

Twee doelgroeppen samenstellen voor advertenties
Facebook

1

29-apr

Social media planning maken

2

29-apr

Bericht plaatsen facebook

0,5

01-mei

Content maken week 18 en 19. Schrijven berichten.
Zoekwoorden zoeken. Ontwerpen van afbeeldingen.

2

03-mei

Pagina Mierenplaag aanpassen. Zoekwoorden zoeken.
Tekst schrijven. SEO-instellingen aanpassen en nieuwe
header afbeelding

2

03-mei

Facebookadvertenties. Resultaten bekijken en
vergelijken. Mensen die posts geliked hebben
uitnodigen om pagina leuk te vinden. Bekijken welke
advertentie door zetten in week 19 op basis van bereik
maar ook opbrengst (likes)

0,5

08-mei

Gastcollege over SEA/SEO en social marketing en blog
hier over schrijven/ content maken

3

07-mei

Google Ads training

4

09-mei

Google Ads certificaat

1,5

09-mei

Artikel horeca gelegenheden met begeleidend bericht
gedeeld op Facebook

0,2

09-mei

Berichten ingepland Facebook. Afbeeldingen gemaakt
en tekst. Zoekwoorden gezocht.

1

12-mei

Twee Google ad advertenties maken

2

12-mei

SEO tekst houtworm aanpassen, zoekwoorden
bijzoeken, nieuwe tekst. Pagina aanpassen

2

11-mei

Foto's maken houtworm

2

14-mei

Voortgangsblog Facebookadvertentie

3

14-mei

Voortgangsblog Google ads

2

15-mei

Logo en slogan maken EvelynWeening.nl

2

15-mei

Website leeghalen en nieuwe kopjes maken
EvelynWeening.nl

2

14-mei

SEO tekst Rattenbestrijiding aanpassen. Nieuwe
zoekwoorden zoeken. Informatie zoeken.
Concurrentenpagina bekijken die hoogst aangeschreven
staat Google.

1

14-mei

Rioolcamera inspectie. Nieuwe zoekwoorden
opgezocht. Concurrentiepagina's bekeken met deze
zoekwoorden. Nieuwe tekst geschreven. En nieuwe
header foto toegepast met alt-tekst.

1

14-mei

Houtaantastende insecten. Nieuwe zoekwoorden.
Nieuwe foto. Geheel nieuwe tekst.

2

14-mei

Bewerken foto boktor voor header. En doorzichtig
maken. Achtergrond wegsnijden zodat in stramien
website past.

1

19-mei

Landingspagina rioolreiniging heerenveen aanpassen
aan feedback Google Search. Opnieuw ingediend en
goedgekeurd.

1

19-mei

Naar veiling google ads gekeken en vergeleken met
concurrent. Daarop advertenties aangepast.

1

19-mei

Ingelezen op Google over extenties toevoegen website.
Fimpjes op Google gekeken over Google ads extenties
(recensies etc). En overlegd met Geert Jan over hoe toe
te passen op AnalyticsNiet kunnen toepassen achteraf
bleek dat je dit alleen kan toepassen als je meer dan 150
recensies hebt.

2

19-mei

Redigeren Renske haar Look-a-like artikel

1

20-mei

Google Business site offline gehaald. Concureerde met
eigen website hierdoor liepen ze veel klanten mis.

0,5

21-mei

Alle advertenties bijwerken met derde kopregel en
tweede bijschrift toevoegen. Afgelopen jaren is dit niet
bijgehouden en veel kon worden aangepast. Ik heb
gezocht naar relevante zoekwoorden in de
zoekwoordenplanner en links die niet meer goed waren
aangepast. Gaat om 4 campagnes met 10-30
onderhangende advertenties.

8

22-mei

Alle advertenties bijwerken met derde kopregel en
tweede bijschrift toevoegen. Afgelopen jaren is dit niet
bijgehouden en veel kon worden aangepast. Ik heb
gezocht naar relevante zoekwoorden in de
zoekwoordenplanner en links die niet meer goed waren
aangepast. Gaat om 4 campagnes met 10-30
onderhangende advertenties.

8

23-mei

Informatie gezocht over exentie mogelijkheden Google
ADS. Gekeken naar relevante extenties. Meer
informatie gezocht over hoe je een 5-sterren extentie
toevoegd aan advertenties. Zelf gezocht naar knop in
ADS. Eindstand je kan niet toevoegen aan Weening
Services aangezien ze verre van genoeg ingevulde
recensies hebben.

2

27-mei

Inplannen en maken content voor komende week.

1

27-mei

In overleg budgetten van campegnes verhoogd die
Weening Services belangrijk.

0,5

27-mei

Branded Campagne scoorde het laagst volgens de
inzichten. Alle advertenties nagelopen. Waar nodig
derde kop en tweede bijschrift toegevoegd. Ook twee
extra advertenties aangemaakt. Hierdoor scoort hij
hoger in de veiling.

3

27-mei

Udemy cursus SEO teksten schrijven.
https://www.udemy.com/gratis-cursusseo/learn/lecture/12405370#overview

1

27-mei

E-mail handtekening maken met social media kanalen
erin verwerkt. Voor Weening Services.

1

02-jun

SEO cursus bij MOZ.
https://www.udemy.com/whiteboardseo/learn/lecture/6659488#overview

4

04-jun

Voortgangsblog SEO

1

04-jun

Facebook inzetten als tool cursus Udemy

5

04-jun

Voortgangsblog Facebook als tool

1

16-jun

Wespen advertenties in ADS maken aangezien Wespen
seizoen er aan komt. Zoeken op #.

5

05-jun

Content kalender maken juni. Zoeken op inhakers.
Onderscheid maken tussen verschillende diensten.
Kijken of het evenredig is verdeeld.

2

05-jun

Content maken aan de hand van contentkalender. Zelf
afbeeldingen maken. Teksten en inplannen op
Facebook. Zoeken op # die beste scoren.

5

College Tour Stenden Geoffrey Moore

2

16-jun

Portfolio gemaakt

10

17-jun

Pagina indeling Facebook Weening Services aanpassen.
Onrelevante items uit 'menu' van pagina halen. En
diensten toevoegen in diensten menu.

1

190,2

