Gaat Blogger Outreach traditionele linkbuilding
vervangen?

In de afgelopen twee jaar lijkt het erop dat ' traditionele linkbuilding ' veel van haar impact
op keyword rankings heeft verloren . Veel artikelen en directory sites zagen een daling in
PageRank en met de Panda en Penguin updates het is duidelijk dat Google heel serieus is
met het belonen van kwaliteits content op authoriteits sites. Het verkrijgen van backlinks
door middel van Blogger Outreach is in principe een goed idee. Maar voordat je helemaal
overstapt van het traditionele linkbuilden naar blog baiting zijn er een paar zaken waar je
rekening mee moet houden.
No cure no pay → no links
Het traditionele beloningssysteem voor linkbuilders was betaling per geplaatste link. Met
Blogger Outreach werkt dit niet zo goed. Op dit moment hebben veel Blogger Outreach
projecten een 'no cure no pay' karakters, dat wil zeggen dat een linkbuilder alleen betaald
krijgt als een gastblog bericht geplaatst wordt. Stel dat een linkbuilder in een maand 20 uur
werkt aan een project (het vinden van blogs, onderhandelen met bloggers, het aanleveren
van de gastblog post) maar dat de gastblogs pas de volgende maand geplaatst worden.
Vanuit het perspectief van de werkgever is het onredelijk als de linkbuilder een factuur
stuurt want.....er zijn geen links geproduceerd. Maar er is wel gewerkt. Het kan gebeuren dat
een blogger de boel op houdt en de gastblog pas weken later plaatst. Het kan ook zijn dat er
een vertraging wordt opgelopen omdat de tekst voor de gastblog op zich laat wachten. Een
aantal van deze factoren liggen buiten de invloedssfeer van de linkbuilder. In tegenstelling
tot het traditionele linkbuilden waarbij je aan het eind van iedere maand een lijstje kreeg
met geplaatste links gaat het bij blogger outreach veel langer duren en moet je als
werkgever langer op resultaten wachten. Het is dan ook zaak om hele duidelijke afspraken
met te maken met je linkbuilder over de betaling. Het beste betalingssysteem in deze is een
uurloon voor het vinden van blogs en het onderhandelen met bloggers. Deze activiteiten
kunnen prima bijgehouden worden met documentatie en via oDesk kun je controlleren wat
iemand precies heeft gedaan in de tijd die men heeft gelogd in het systeem. Daarnaast moet
er een commissie systeem zijn, iedere keer als een blog geplaatst wordt krijgt de linkbuilder
een bonus betaling. Op die manier hebben linkbuilders er belang bij dat blogs geplaatst
worden en daarnaast is er de zekerheid dat je iedere maand betaald krijgt.

Op één paard wedden
Blogger outreach als complete vervanging van het traditionele linkbuilden wordt veel
gehyped vandaag de dag. Veel SEO bedrijven beweren dat dit de heilige graal van
linkbuilding is en klanten die hier wel eens iets over gehoord hebben vragen inmiddels om
Blogger outreach omdat 'traditioneel linkbuilden' dood zou zijn. Maar is dat wel zo? Google
kijkt niet alleen naar relevantie van je links maar ook naar je linkprofiel. Een website met
alleen maar blog backlinks wordt gezien als onnatuurlijk, je hebt ook linkvariatie nodig. Denk
daarbij aan links van forums, sociale media, artikelen sites en directories. Nu is het
inderdaad zo dat vele webdirectory en artikelensites door Google zijn gedevalueerd maar er
zijn er nog steeds een groot aantal goede sites over en een ervaren linkbuilder weet welke
sites wel en niet veilig zijn om links op te plaatsen. Wil je hoge rankings voor je keywords
bewerkstelligen dan heb je backlinks nodig van hoge impact sites. Blogs met een hoge
domain authority, een hoge pagerank en relevantie zijn daarom ook het meest waardevol
om links op te plaatsen. Traditionele linkbuilding blijft echter ook waardevol. Ten eerste zijn
backlinks van (veilige) directorie en artikelensites handig om je zoekwoorden 'op de kaart te
krijgen' in de google index. Je zult er niet mee op pagina 1 komen maar het plaatsen van
backlinks op webdirectories en artikelensites kunnen je vaak wel op de 2e pagina krijgen.
Vervolgens een paar goed geplaatste backlinks op blogs kunnen dan die extra push naar
pagina 1 geven. Puur en alleen uit één vijver vissen kan averechts werken. Als je alleen maar
hoge kwaliteit blog backlinks hebt naar je site dan is dat verdacht en val je tzt door de mand.
Net zoals Google met de Panda update(s) sites bestrafte die puur en alleen werden gebruikt
voor het plaatsen van backlinks ligt het in de lijn der verwachting dat Google in de nabije
toekomst ook heel kritisch naar blogs gaat kijken die tegen betaling gastblog posts
accepteert.

