Wat is Blogger Outreach?

Om goed te scoren in de Google rankings met je keywords is het belangrijk dat jouw site
links ontvangt van andere websites. Linkbuilding is de SEO methode waarbij je zelf backlinks
plaatst naar je eigen site. Veelgebruikte sites hiervoor zijn artikelen sites, forums, directories
en social bookmarkingsites. Daar kun je zelf een account aanmaken en vervolgens je
backlinks plaatsen. Maar hoe zit het met blogs?
Blogsites zijn het intellectuele eigendom van een blogger. Deze persoon schrijft op eigen titel
en je kunt niet zomaar even een accountje aanmaken en content posten op anderman's
blog. Daarnaast hebben ook veel bedrijven een blog waarbij de content wordt aangeleverd
vanuit het bedrijf zelf. Dit laatste type blog is niet interessant voor het plaatsen van backlinks
omdat bedrijven alleen reklame zullen maken voor zichzelf. Voor het plaatsen van een
backlink is het interessant om bloggers te benaderen voor het plaatsen van een gastblog.
Deze manier van linkbuilding wordt vaak aangeduid met de term blogger outreach. Oftewel
het uitsturen van verzoeken aan een groep bloggers. Hierbij moet je erop letten dat je je aan
bepaalde omgangsregels houdt:






Stuur geen standaard e-mail
Probeer de naam van de blogger te achterhalen
Verdiep je een beetje in de blog
Draai er niet omheen en geef aan dat je wilt gastbloggen

Bloggers anno 2013 weten allemaal dat een gastblog wordt aangeboden met als
tegenprestatie een backlink (in de gastblog zelf of in de bio van de auteur). Veel blogsites
hebben zelfs al aparte pagina's met regels voor gastbloggen. Het heeft dan ook geen zin om
een heel verhaal op te hangen en net te doen alsof je alleen maar een bijdrage wilt leveren
en dat het je niet om die backlink gaat.
Voor wat hoort wat
Als je die link wilt dan zul je een gedegen bijdrage moeten leveren. Het verhaal moet dan
ook relevant zijn. Verdiep je dan ook in de blog en schrijf een verhaal van goede kwaliteit (of
laat het schrijven). Het is zonde van de moeite om een verhaal te schrijven voordat je
uberhaupt een deal hebt met een blogger. Kijk dan eerst naar de inhoud van de blog en
benader de blogger met wat suggesties, of ga gelijk naar de regels voor gastbloggen pagina.
Het plaatsen van een gastblog is feitelijk een zakelijke transactie en je moet je dan ook
professioneel opstellen.

Waar moet ik op letten bij het kiezen van een geschikte blog?
Vanuit een SEO oogpunt is het belangrijk dat links op een blog DoFollow zijn. Is dat niet geval
dan heeft een backlink weinig waarde. Ook is het belangrijk om te kijken naar de PageRank
van de blog homepage. Blogs met PageRank waardes lager dan 2 kun je overslaan. En
tenslotte is er nog de relevantie van de blog waar je op moet letten, waar gaan de andere
blog entries over?
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