Noorderkwartier

“De SEO cursus was erg leerzaam. Ik heb veel geleerd en
ben blij dat Noorderkwartier nu beter gevonden wordt.”
Marina de Haan
Noorderkwartier

Werk voor iedereen
Noorderkwartier begeleidt in de Kop van Noord-Holland
zo’n 700 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Zij maakt werk voor iedereen toegankelijk. De
organisatie hecht veel waarde aan de ontwikkeling van
haar werknemers. Daarom biedt zij hen naast passend
werk ook trainingen en opleidingen aan om hun kennis
te vergroten. Door de begeleiding van Noorderkwartier
kunnen werknemers zich op verschillende niveaus
verder ontwikkelen. Zij doen daarmee werkervaring op,
komen in een werkritme en leren nieuwe vaardigheden
en competenties.
Noorderkwartier op internet
Noorderkwartier concurreert op internet met een
aantal andere organisaties die dezelfde naam hanteren.
Het is daarom van belang dat Noorderkwartier goed
gevonden wordt, wanneer naar haar dienstverlening
gezocht wordt. Jan van Hooff: “Ik wil dat onze website
goed gevonden wordt en dat mensen zo min mogelijk
per abuis de verkeerde organisatie benaderen.”

Cursus zoekmachine optimalisatie (SEO)
Omdat Noorderkwartier het ook belangrijk vindt dat de
eigen organisatie meer kennis en kunde opbouwt over
SEO, verzorgde SEO Advies MKB een SEO cursus voor de
communicatiemanager. De cursus bestond uit 3
dagdelen waarin 3 verschillende websites van
Noorderkwartier behandeld werden: 2 WordPress
websites en een one-page website. Onderwerpen
tijdens de cursus waren onder andere: on-page SEO,
linkbuilding, social media, Google Bedrijfsvermelding,
Google Analytics, Google Search Console en de Google
algoritme updates. Tevens werd aandacht besteed aan
de SEO plugin van Yoast en aan SEO PowerSuite.
Meer kennis van SEO
Na elke cursusdag bracht communicatiemanager Marina
de Haan het geleerde in de praktijk. Dit werd bij de
volgende cursusdag besproken en gecontroleerd.
Hieruit bleek dat zij snel in staat was de websites goed
te optimaliseren en daarmee hoog te scoren in Google.
Marina de Haan: “De SEO cursus van SEO Advies MKB
was erg leerzaam. Guus is een echte docent. Hij geeft
veel informatie, legt alles geduldig uit en geeft
opbouwende feedback. Ik heb veel geleerd en ben blij
dat Noorderkwartier nu beter gevonden wordt.”
Bedrijfsprofiel
• Noorderkwartier
• Begeleidt mensen met
arbeidsmarkt
• www.noorderkwartier.nl
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