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Dankwoord 
Door Marc de Groot 
 
Begin 2014 startte ik een reis met een project van bescheiden 
omvang. Al jaren speelde ik met de gedachte een boek te 
schrijven over e-commerce en online marketing. Het zou een 
startpunt worden voor webwinkeliers en voor ondernemers en 
managers in het MKB die aan de slag willen gaan met hun online 
ambities… en dat is het ook geworden! 
 
Het project groeide mij al snel boven het hoofd. Ik realiseerde me 
dat ik niet alle wijsheid zelf in huis had en dus verzamelde ik de 
beste specialisten om mij heen. Het resultaat… “Succes met e-
commerce”, een boek, een luisterboek en diverse online extra’s 
geschreven door negen auteurs, waaronder ikzelf. 
 
In de eerste plaats dank ik mijn levenspartner Selena Lindemann 
voor haar steun tijdens dit proces en de prachtige vormgeving 
van de cover. Daarnaast bedank ik mijn mede auteurs Marjolein 
Bongers, Isua Botman, Ted Daamen, Laszlo Graven, Michael 
Linthorst, Robert Mares, Christian Slagter en Rick de Vlieger voor 
hun fantastische bijdragen. René C.W. Boender bedank ik voor 
zijn inspirerende voorwoord. En niet te vergeten bedank ik onze 
redactrice Herke Sanders voor het opsporen en elimineren van 
alle vergeten leestekens, d’tjes t’tjes en stijlfouten. 
 
Wil je reageren, een vraag stellen, complimentjes geven? 
 
Mail je reactie naar marc@dgoc.nl of stuur een tweet met hashtag 
#sme naar @succesmet. 
 
Veel plezier en succes! 
 
Marc de Groot 
De Groot Online Consultancy – www.dgoc.nl 
  

mailto:marc@dgoc.nl
http://www.dgoc.nl/
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Voorwoord 
Door René C.W. Boender 
 
Meer verdienen, minder uitgeven? Wie wil dat niet … 
 
We staan aan de vooravond van de grootste (retail) verandering 
aller tijden! Het leven wordt makkelijker, leuker en vooral ook 
comfortabeler. Zeker als Generatie Z (de generatie die niet beter 
weet dan dat internet er altijd is) de werk- en vooral ook 
aankoopvloer op loopt. Maar ook de BI (before internet) boomers 
ontdekken nu het gemak van online! Want waarom zou je ’t 
moeilijk doen als het ook makkelijk kan? De APP maakt ons 
leven een stuk leuker.  Het is een ‘shortcut’ naar contact maken.  
Maar je zal meer moeten doen dan alleen dat … Maar wie heeft er 
gelijk? Wat kan je doen? Of wat moet je doen om in de race te 
blijven … 
 
Om te beginnen adviseer ik je dit boek te gaan lezen. Want de 
belofte klinkt goed: MEER verdienen en MINDER uitgeven met 
Online Marketing. Maar let op: Marketing is meer dan alleen 
maar online. Het is “all the time on the line!” Net als in een 
winkel zal je warmte moeten toevoegen om fans te creëren. Die 
keer op keer bij je terug willen komen om hopelijk weer te kopen. 
Blijf dus vooral verrassen, veranderen en durf te veroveren. 
 
Veel lees plezier en doe met de tips waar ze voor bedoeld zijn: ze 
interpreteren! Anders is het zonde van je tijd geweest en had je 
beter online kunnen blijven ronddwalen ... 
 
René C.W. Boender 
 
Keynotespreker & auteur van Generatie Z, Great to Cool en Cool 
is Hot. 
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Inleiding 

Door Marc de Groot 
 
Je bent begonnen aan het lezen van dit boek. De eerste stap op 
weg naar meer online omzet met minder kosten. Of het nu gaat 
om zoekmachine marketing of webinars, web analytics of e-
mailmarketing, we geven de belangrijkste stappen weer die je 
moet nemen om meer online resultaat te behalen. 
 
Het avontuur houdt niet op na het lezen van dit boek. In de 
online bonusmaterialen zijn tal van extra documenten te vinden, 
waaronder uitbreidingen op de hoofdstukken, video’s en praktijk 
cases. 
 
Boek registratie 
 
Om toegang te krijgen tot alle online bonusmaterialen en hiermee 
het maximale te halen uit de inhoud van dit boek surf je naar 
www.dgoc.nl/boek-registratie/.  

http://www.dgoc.nl/boek-registratie/
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Even voorstellen: Marc de Groot 
 

 
 
De eerste twee hoofdstukken van dit boek zijn geschreven door 
Marc de Groot, de initiatiefnemer van het “Succes met e-
commerce” project, waarvan dit boek onderdeel is. 
 
Marc is veelgevraagd spreker, trainer, coach en consultant op het 
gebied van online marketing. Marc brengt ruim 10 jaar ervaring 
in de e-commerce sector mee en zorgt bij vele organisaties voor 
een frisse blik op de online marketing activiteiten. 
 
Via De Groot Online Consultancy is Marc te boeken voor in-
company trainingen, lezingen en consultancy op maat. 
 
Website: www.dgoc.nl 
  

http://www.dgoc.nl/
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Hoofdstuk 1 – Zoekmachineoptimalisatie 
Door Marc de Groot 
 
Wanneer bedrijven aan de slag gaan met online marketing is 
zoekmachineoptimalisatie vaak een van de eerste dingen die aan 
bod komt. Termen als “bovenaan in Google” en vragen als 
“Waarom ben ik niet vindbaar op dit woord?” vliegen al snel 
over tafel. Dit hoofdstuk is geschreven met de gedachte om orde 
te scheppen in de wirwar van informatie die over dit onderwerp 
te vinden is. Er zijn letterlijk 1001 dingen die je zou kunnen doen, 
maar laten we bij de basis beginnen. 
 
SEO, SEA en SEM 
 
De Engelse term voor zoekmachineoptimalisatie is Search Engine 
Optimization (SEO) en de Engelse term voor zoekmachine 
adverteren is Search Engine Advertising (SEA). Deze twee 
afkortingen worden nagenoeg door iedereen gebruikt en ook in 
dit boek zullen wij hiernaar verwijzen. De verzamelnaam van 
deze twee vormen van online marketing is Search Engine 
Marketing (SEM). 
 
Het verschil tussen SEO en SEA. SEO gaat altijd over de 
natuurlijke zoekresultaten. Dit zijn de posities waarvoor je niet 
hoeft te betalen. SEA gaat altijd over de betaalde advertenties. In 
Google worden deze bovenin en aan de rechter zijde 
weergegeven. 
 
Bouw een merk 
 
Voordat we de diepte ingaan wil ik even stilstaan bij de vraag 
waarom je aan SEO doet? Het meest gestelde antwoord op deze 
vraag is: “Mijn concurrent staat boven mij in de resultaten”. Op 
een goede tweede plaats wordt genoemd “Ik wil meer bezoekers 
naar mijn website genereren”. 
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Met name de wens om meer bezoekers te genereren, is iets 
waarmee we concreet aan de slag kunnen gaan. Om iets aan de 
hogere positie van de concurrentie te doen, zul je moeten 
vaststellen om welke zoekwoorden het gaat. Vervolgens zul je 
per zoekwoord moeten bekijken wat hier aan te doen is. 
 
Het bovenstaande voorbeeld toont aan hoe er vaak naar SEO 
wordt gekeken. Er wordt gezocht op enkele belangrijke 
zoekwoorden en daaruit worden direct allerlei conclusies 
getrokken. Meestal zijn deze conclusies onvolledig en soms slaan 
ze zelfs helemaal de plank mis. 
 
Wat veel mensen vaak niet beseffen, is dat zoekresultaten 
persoonlijk zijn. Je moet je dus altijd afvragen op welke PC er is 
gezocht en of je daarop ingelogd was bij Google op het moment 
van zoeken. Wanneer je ingelogd bent en zoekt op een bepaalde 
term verschijnen bovenin sites die je al eerder bezocht hebt.  
Google heeft namelijk vastgesteld dat deze sites waarschijnlijk 
relevant voor je zijn. Wanneer je uitgelogd bent en nogmaals op 
hetzelfde zoekwoord zoekt, krijg je deels andere resultaten te 
zien. 
 
Tijdens een van mijn lezingen stelde een bezoeker mij de 
volgende vraag: “Hoe kan het dat ik zo weinig bezoekers krijg op 
mijn website, terwijl mijn zoekterm op positie één staat?” Dit 
gebeurt wanneer je als gebruiker bent ingelogd en je altijd vanaf 
dezelfde PC met hetzelfde IP adres zoekt. 
 
Als jij  jouw website hoger in de natuurlijke zoekresultaten wilt 
laten verschijnen zul je altijd de eindgebruiker voorop moeten 
stellen. 
 
Google “beloont” namelijk goed gedrag. Dat wil zeggen dat de 
zoekmachine technieken ondersteunt die bijdragen aan een 
positieve gebruikerservaring. Zorg er voor dat de dingen die je 
doet er vooral op gericht zijn om de bezoeker zo snel en 
eenvoudig mogelijk te helpen vinden wat men zoekt. 
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Aanpassingen die alleen tot doel hebben je SEO te verbeteren, 
worden vaak minder “beloont” door Google. 
 
Google mythen 
Rondom Google zijn vele mythen ontstaan. Wat werkt wel en 
wat werkt niet? In de bonusmaterialen op www.dgoc.nl kun je 
een filmpje bekijken met de visie van Matt Cutts van Google 
hierop. 
 
  

Bekijk de video van Google over mythen  op 
www.dgoc.nl op de bonusmaterialenpagina. 
#videoh01-1 

 
De technische basis 
 
Alles valt of staat met de basis. Is de basis niet in orde, dan hoef je 
naar de rest van dit hoofdstuk (nog) niet te kijken. Begin je net 
met een webwinkel? Dan heb je gelukkig de keuze uit vele 
aanbieders die de technische basis al helemaal voor je op orde 
hebben. Denk aan partijen als SEOshop, Biedmeer en 
Mijnwebwinkel. Gebruik je eigen software of een open source 
systeem? Loop de onderstaande punten dan even goed na. 
 
Titel en omschrijving 
Elke pagina op je website heeft een titel en omschrijving. De 
technische termen hiervan zijn “title tag” en “meta description 
tag”. In de meeste website pakketten kun je deze tegenwoordig 
per pagina aanpassen. Sla dit nooit over, dit is een van de 
belangrijkste stappen uit het SEO proces. 
 
Wanneer je een advertentietekst schrijft, bijvoorbeeld voor 
Google AdWords, denk dan goed na over de tekst. Je wilt immers 
dat er zoveel mogelijk mensen op jouw advertentie klikken en 
jouw website bezoeken. Zo werkt het ook voor de pagina’s die te 

http://www.dgoc.nl/
http://www.dgoc.nl/
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vinden zijn in de natuurlijke zoekresultaten. Behandel deze 
pagina’s dan ook als advertenties. 
 
Maak gebruik van koppen en tussenkoppen 
Koppen (H1) en tussenkoppen (H2, H3, H4, etc.) helpen de 
Google robot om te bepalen wat belangrijk is op een pagina. Een 
tekst die in de kop of in een tussenkop staat heeft meer gewicht 
dan de tekst daaronder. In koppen en tussenkoppen gebruik je 
dan ook altijd de zoekwoorden waarvoor je de betreffende 
pagina wilt optimaliseren. 
 
Zorg voor voldoende tekst 
Het is niet zo dat er een vastgesteld minimum aantal woorden 
nodig is. Pagina’s met 50 woorden worden gewoon opgenomen 
in de zoekresultaten, net zoals pagina’s met 10.000 woorden. 
Natuurlijk is het wel zo dat de relevantie van een pagina door 
Google eenvoudiger vast te stellen is wanneer er wat meer tekst 
aanwezig is. Denk bij het schrijven van je pagina simpelweg aan 
wat er belangrijk is voor de gebruiker. 
 
Geef afbeeldingen een naam 
Afbeeldingen kun je een beschrijving meegeven (alt tag) en een 
titel (title tag). De alt tag is belangrijk voor SEO. Hierin geef je een 
beschrijving van wat er op de afbeelding te zien is. Deze 
beschrijving is uiteraard leesbaar voor de zoekmachine robot en 
is ook bedoeld voor het beschrijven van de afbeelding op 
apparaten waarop de afbeelding niet weergegeven kan worden. 
De tekst is dan een alternatief op de afbeelding. De title tag wordt 
tegenwoordig steeds vaker gebruikt. Hoewel deze geen SEO 
functie heeft is hij zeker nuttig. Bijvoorbeeld om extra informatie 
mee te geven over een afbeelding, of om copyright te vermelden.  
 
Javascript in externe bestanden 
Plaats Javascript en andere html code zoals Cascading Style 
Sheets (CSS) zo veel mogelijk in externe bestanden. Google 
beloont schone, goed leesbare pagina’s. Hoe minder code 
tegenover leesbare tekst, hoe beter. 
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Zoekwoorden in de meta tag 
Hoewel Google al in 2009 middels een video uitleg gaf over het 
niet gebruiken van de meta tag “keywords” blijven vele website 
eigenaren deze toch invullen. Hoewel het geen kwaad kan, voegt 
het ook niets toe. Deze ouderwetste opsomming van 
zoekwoorden wordt niet door Google gebruikt en is op geen 
enkele manier nuttig. Dus vul je deze zoekwoorden nog in? Weg 
ermee! 
 
  

Bekijk de video van Google over het niet 
gebruiken van de meta tag keywords via 
www.dgoc.nl op de bonusmaterialenpagina. 
#videoh01-2 
 

 
Duplicate content 
Zorg ervoor dat je geen duplicate content publiceert. Met 
duplicate content worden twee of meer pagina’s met dezelfde 
inhoud bedoeld. De pagina’s buiten het origineel bieden geen 
toegevoegde waarde en worden zelfs door Google bestraft met 
een lage ranking. Duplicate content komt erg vaak voor bij 
product omschrijvingen. Wil je helemaal geen duplicate content 
hebben, dan zit er maar één ding op. Voor alle pagina’s, ook de 
productpagina’s, unieke omschrijvingen maken. 
 
Linkbuilding 
 
Linkbuilding is de afgelopen jaren sterk veranderd. Waar het 
vroeger genoeg was om alle startpagina’s, dochterpagina’s en 
hun klonen af te gaan, en via een contactformulier een link aan te 
vragen is dat nu geen logische strategie meer. Ik kan me 
herinneren dat ik rond 2004/2005 opdrachten kreeg om voor een 
project 500 links aan te vragen. Daar had ik dan een week de tijd 
voor, fulltime. Dan begon je bij startpagina.nl en ging je alle 
relevante dochterpagina’s af en deed je vervolgens hetzelfde bij 
link overzichtpagina’s als startkabel.nl, boogolinks.nl, b9.nl, 

http://www.dgoc.nl/
http://www.startkabel.nl/
http://boogolinks.nl/
http://www.b9.nl/
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startbewijs.nl, coolbegin.nl en zo kan ik nog wel even doorgaan. 
Geen idee of deze sites nu allemaal nog bestaan overigens. 
 
Linkbuilding anno nu vergt een heel andere aanpak. Het is nog 
steeds zinvol om bij startpagina.nl de relevante dochter pagina’s 
op te zoeken en daar een link voor aan te vragen. Alle 
soortgelijke pagina’s mag je links laten liggen. Wat werkt er dan 
wel? 
 
Gastbloggen 
In essentie is een link naar jouw website op vele manieren te 
leggen. Het schrijven van blogs voor anderen en deze blog 
voorzien van een link naar jouw domein is een prachtige manier 
om een win-win situatie te creëren. De blogpartner wint omdat 
deze mooie en unieke content van jou krijgt. Jij wint omdat hierin 
een kwalitatieve mooie link naar jouw site opgenomen wordt. 
 
Deelnemen aan discussies 
Het kan zeer nuttig zijn om deel te nemen aan discussies op fora. 
Je weet wel, die online verzamelplaatsen van “vroeger” waar 
mensen vragen stellen en, op het oog willekeurige, andere 
mensen deze beantwoorden. Zo willekeurig als het lijkt is dit 
niet. Zo beantwoord ik zelf vragen op fora als 
webwinkelforum.nl en webwinkelsoftware.nl/forum. Hier geef 
ik antwoord op vragen van webwinkeliers. Omdat in de 
handtekening van mijn profiel een link naar dgoc.nl is 
opgenomen ontstaan zo vele links, die bovendien een hoge 
relevantie hebben. Om deel te kunnen nemen aan fora gelden de 
volgende regels: 
 

 Zorg er altijd voor dat je meerwaarde geeft en bijdraagt 
aan de discussie; 

 Maak geen reclame; 
 Wees constant aanwezig, dus niet ineens heel veel reacties 

en berichten, maar regelmatig een paar. 
 
 

http://www.startbewijs.nl/
http://coolbegin.nl/
http://webwinkelforum.nl/
http://www.webwinkelsoftware.nl/forum
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(advertentie) 

  

https://getindexed.com
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Contentmarketing 
 
Contentmarketing is een van de meest belangrijke onderdelen 
van SEO. Niet voor niets hebben wij hier dan ook een volledig 
hoofdstuk aan gewijd, geschreven door de specialist op dit 
gebied, Christian Slagter. “Content is King” staat nog steeds hoog 
in het vaandel. In aanvulling op het verhaal van Christian wil ik 
graag enkele zaken benoemen die van belang zijn bij het 
schrijven voor het web. 
 
Verlies- en winstteksten 
Uit onderzoek van ConsumPsy is naar voren gekomen dat 
mensen eerder in actie komen bij gebruik van een verliestekst 
dan bij gebruik van een winsttekst. Een verliestekst is een tekst 
waarbij je gebruik maakt van de menselijke angst om iets niet te 
krijgen of om iets mis te lopen. Om deze stelling van ConsumPsy 
te toetsen hebben wij op de website van 123luisterboek.nl een test 
gedaan, zie onderstaande afbeelding. 
 

 
 
Het resultaat van deze test was dat er bij het gebruik van 
verliestaal vier keer zoveel inschrijvingen waren. Kortom, een 
groot succes. 
 

http://www.consumpsy.nl/
http://www.123luisterboek.nl/
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Op de website van ConsumPsy is het 
oorspronkelijke artikel te lezen. Surf naar 
www.consumpsy.nl/blog/2013/nieuwsbrief-loss-
aversion/ 
 

 
Schrijf volgens het AIDA model 
Het is een klassieker, maar wanneer je een tekst schrijft met deze 
gedachte komt hij er over het algemeen een stuk scherper uit dan 
wanneer je dit niet doet. 
 
A = Action (titel / headline) 
I = Interest (voordeel) 
D = Desire (kenmerken / bewijzen) 
A = Action (concreet aanbod) 
 
Zorg altijd voor een pakkende titel zodat de aandacht direct 
gegrepen is en de lezer gemotiveerd is om verder te lezen 
(Action). Benoem in de eerste alinea van je tekst een uniek 
voordeel van jouw product (Interest). Ga hiermee verder in de 
volgende alinea’s en kom met specifieke kenmerken en bewijzen 
(Desire). Eindig je tekst met een concreet aanbod en zorg ervoor 
dat de lezer in actie komt (Action). 
 
Hulpwerkwoorden en twijfelwoorden 
Bij het schrijven van teksten voor het web is het van belang om 
hulpwerkwoorden en twijfelwoorden te vermijden. Ze 
verzwakken de tekst en maken een positieve boodschap minder 
krachtig. Hulpwerkwoorden geven de lezer een reden om iets 
niet te doen en twijfelwoorden laten een tekst minder 
overtuigend overkomen. 
 
Voorbeelden van hulpwerkwoorden: 

 blijken, hoeven, kunnen, lijken, moeten, mogen, schijnen, 
voorkomen, willen 

 

http://www.consumpsy.nl/blog/2013/nieuwsbrief-loss-aversion/
http://www.consumpsy.nl/blog/2013/nieuwsbrief-loss-aversion/
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Voorbeelden van twijfelwoorden: 

 misschien, eventueel, eigenlijk, toch 
 
De rol van Google+ 
 
Google+ is in 2011 gelanceerd en is in Nederland nog altijd niet 
echt van de grond gekomen. Hoewel Google er alles aan doet om 
het platform populair te maken, is er maar  een beperkt aantal 
mensen echt actief met het platform aan de slag gegaan. Niet 
geheel toevallig zijn vooral online marketeers zwaar 
vertegenwoordigd op Google+. 
 
De kans is vrij groot dat ook jij een Google+ account hebt, maar je 
daar niet bewust van bent. Enige tijd na de lancering van 
Google+ zijn alle Google accounts omgezet naar een Google+ 
account. Vele diensten van Google, zoals Gmail en YouTube zijn 
ook aan Google+ gekoppeld. 
 
Voorlopig is Google+ nog geen vervanging voor een platform als 
Facebook. Waarom is dit platform dan toch belangrijk? Heel 
simpel, het platform is van Google. Het betreft een Google dienst. 
Kortom, Google zal deze dienst belangrijk maken. Het is bij 
voorbeeld al zo dat de content vanuit jouw Google+ profiel 
wordt weergegeven in de zoekresultaten van mensen die jouw 
pagina volgen. Deze resultaten staan bovendien vrij hoog op de 
pagina. Het is voor een herhaaldelijke interactie met jouw merk 
dan ook zeer nuttig om Google+ volgers te genereren. 
 
Ook voor zoekmachine advertenties heeft Google+ een enorme 
toegevoegde waarde, maar daarover meer in het volgende 
hoofdstuk. 
 
Recente ontwikkelingen 
 
Wanneer je schrijft over een onderwerp als 
zoekmachineoptimalisatie is het altijd zaak om naast de basis ook 
naar de meest belangrijke ontwikkelingen te kijken. Lees je dit 
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boek in 2016 of later? Dan zijn sommige van deze ontwikkelingen 
wellicht alweer achterhaald. De basis is echter al jaren 
grotendeels hetzelfde gebleven. 
 
Van http naar https 
In een blogbericht van Google kwam naar voren dat https een 
ranking factor zal worden. Google gaat voorrang geven aan sites 
die beveiligd zijn met een SSL certificaat. Een SSL certificaat is 
een protocol voor het creëren van een versleutelde verbinding 
tussen een webserver en een internetbrowser. Deze verbinding 
verzekert dat alle gegevens die tussen de webserver en browser 
worden verstuurd geheim blijven voor buitenstaanders en niet 
gestolen kunnen worden. Het aanvragen van zo’n certificaat doe 
je bij je eigen hosting provider. 
 
  

Op het officiële Webmaster Central Blog van Google 
is het hele artikel te lezen. Surf naar 
googlewebmastercentral.blogspot.be/2014/08/https
-as-ranking-signal.html 
 

 
Focus op mobiel 
Omdat steeds meer mensen op hun mobiele telefoon surfen, en er 
steeds meer aankopen via de smartphone worden gedaan is het 
belangrijk om je site te optimaliseren voor mobiel gebruik. Ook 
raad ik je aan om mobiele SEO toe te passen. Immers, steeds meer 
zoekopdrachten vinden ook plaats op de mobiele telefoon. 
 
Snelheid van de pagina 
Mensen zijn niet geduldig en Google ook niet. Het wordt steeds 
belangrijker om de laadtijd van pagina’s te optimaliseren. Hoe 
sneller je pagina laadt hoe beter. Gebruik bij voorbeeld geen hoge 
resolutie afbeeldingen, maar comprimeer deze zo veel mogelijk. 
Hoe lichter de pagina is, hoe sneller deze zal laden. 
 

http://googlewebmastercentral.blogspot.be/2014/08/https-as-ranking-signal.html
http://googlewebmastercentral.blogspot.be/2014/08/https-as-ranking-signal.html
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Wil je weten hoe snel je pagina nu laadt? Doe dan de test op: 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/  
 
Handige tips 
 
Tot slot van dit hoofdstuk geef ik je  enkele handige tips die je in 
Google kunt uitvoeren ter analyse van jouw SEO situatie. 
 

 De zoekopdracht “link:www.jouwsite.nl” geeft een 
overzicht van links naar jouw website. Je kunt deze link 
ook gebruiken om op de domeinen van je concurrenten te 
zien waar hun links vandaan komen. 

 Nagenoeg hetzelfde doe je met de zoekopdracht 
“link: www.jouwsite.nl”. Het verschil zit hem in de spatie 
tussen de : en www. Met spatie worden alleen de interne 
links weergegeven en niet de externe links.  

 Met de zoekopdracht “site:www.jouwsite.nl” krijg je een 
overzicht van alle door Google geïndexeerde pagina’s van 
de betreffende site. 

  

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
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Hoofdstuk 2 – Zoekmachine adverteren 
Door Marc de Groot 
 
Wanneer wij het hebben over het adverteren in de zoekmachines 
hebben wij het eigenlijk exclusief over het adverteren met behulp 
van Google AdWords. Natuurlijk hebben de andere 
zoekmachines, zoals Bing, ook mogelijkheden om op 
vergelijkbare manieren te adverteren, maar het aandeel van deze 
zoekmachines in de markt is inmiddels zo klein dat we ons daar 
in dit hoofdstuk niet op zullen richten. De gangbare term voor 
zoekmachine adverteren is Search Engine Advertising, oftewel 
SEA. Dit hoofdstuk behandelt de basis van SEA en geeft 
praktische toepassingen waarmee je direct aan de slag kunt. 
 

  
Wil je een stap voor stap hulpprogramma met 
video uitleg? Kijk dan achterin het hoofdstuk 
voor een exclusieve lezersaanbieding. 

 
Accountinstellingen 
 
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de 
accountinstellingen. Na het aanmaken van je Google AdWords 
account krijg je de optie om een campagne aan te maken. Bij een 
nieuwe campagne moet je altijd eerst het e.e.a. instellen. Waar 
moet je op letten? 
 
Aparte campagne per type advertentie 
Je kunt verschillende typen campagnes aanmaken onder het 
kopje “Type”, bijvoorbeeld een campagne voor het zoeknetwerk, 
voor het display netwerk of voor een combinatie van beide. Kies 
er altijd voor om aparte campagnes aan te maken en laat de 
combinatie optie links liggen. Waarom? Met aparte campagnes is 
het eenvoudiger om de resultaten van je werk door te meten. 
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Begin met het zoeknetwerk van Google 
Wanneer je een zoekcampagne aanmaakt, vind je onder het kopje 
“Netwerken” de optie om de advertenties alleen bij de Google 
zoekresultaten weer te geven of in het hele netwerk van Google 
en haar zoekpartners. Kies hier eerst altijd voor weergave bij de 
zoekresultaten van Google zelf. Hiermee beperk je het bereik van 
de campagne, maar kun je het beste aansturen op kwaliteit. Op 
het moment dat je campagne volledig draait en goede resultaten 
oplevert loont het zich om ook het zoeknetwerk van Google 
partners in te schakelen. 
 
Weergeven op alle apparaten? 
Een nieuwe campagne wordt standaard weergegeven op alle 
typen apparaten. Onder het kopje “Apparaten” kun je de keuze 
maken of je dit zo wilt houden, of dat je jouw biedingen voor 
mobiel adverteren wilt aanpassen. Heb je nog geen mobiel 
geoptimaliseerde site? Pas je bod voor mobiele apparaten dan 
aan naar -100%. 
 
Waar wil je jouw advertenties weergeven? 
Richt jij je alleen op Nederland? Zorg er onder “Locaties” dan 
voor dat je de advertenties alleen daar weergeeft. Je kunt hier ook 
de “Taal” instellen. Kies hier niet alleen voor Nederlands, maar 
selecteer ook Engels. De taalinstelling wordt bepaald op basis van 
de systeemtaal van de bezoeker die een zoekopdracht uitvoert. In 
Nederland zijn enorm veel PC’s en laptops in het Engels 
ingesteld. 
 
Biedstrategieën 
 
Er zijn verschillende soorten biedstrategieën beschikbaar en 
afhankelijk van je wensen en de tijd die je beschikbaar hebt kun je 
hierin de keuzes maken die voor jou het beste werken. Hieronder 
een overzicht. 
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Richten op klikken, handmatige maximum CPC-biedingen 
Bij deze methode betaal je per klik. Dat noemen we CPC, Cost Per 
Click. Dit is de meest gebruikte instelling en ik raad je aan voor 
deze instelling te kiezen. Je biedt zelf op zoekwoorden en past 
deze handmatig aan. Op deze manier hoef je geen rekening te 
houden met de automatiseringsopties die Google je aanbiedt. Zo 
heb je zelf de meeste controle en zit je aan het stuur van de 
campagne. 
 
AdWords biedingen laten instellen 
Het is ook mogelijk om biedingen in te laten stellen door Google 
AdWords zelf. Deze optie is bedoeld om zoveel mogelijk clicks te 
genereren zonder dat je zelf de campagne heel actief hoeft te 
monitoren. Gebruik deze optie alleen wanneer je erg weinig tijd 
hebt. Wanneer je de controle uit handen geeft aan Google ben je 
vaak duurder uit. 
 
Richten op conversies met CPA biedingen 
CPA staat voor Cost Per Aquisition. Wanneer je een campagne 
hebt lopen voor een webwinkel kun je er voor kiezen om deze 
automatisch te optimaliseren op basis van een maximaal budget 
per verkoop, de CPA. Deze optie werkt alleen bij wat hogere 
volumes, denk aan minimaal 10 bestellingen per dag. Bij lagere 
volumes heeft Google te weinig data om mee te rekenen. Ook 
hier geldt dat je enige controle uit handen geeft. 
 
Winnende advertentieteksten schrijven 
 
Na het opzetten van je campagne en alle juiste instellingen is het 
zover, je mag advertentieteksten gaan schrijven. Maar welke 
factoren zorgen ervoor dat mensen op jouw advertentie gaan 
klikken en niet op die van je concurrent? 
 
Natuurlijk gelden bij teksten voor Google AdWords grotendeels 
dezelfde spelregels als bij alle andere soorten teksten, zoals die 
van blogs, sociale media en met name de titels en omschrijvingen 
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van je webpagina’s voor SEO doeleinden. Toch zijn er een aantal 
dingen waarbij je in Google AdWords het verschil kan maken. 
 
De gouden regel van minimaal 4 advertenties 
Wanneer je eenmaal advertenties hebt draaien is het van groot 
belang dat je deze blijft optimaliseren. Mijn stelregel is dat je voor 
elke advertentiegroep altijd minimaal 4 advertentieteksten 
tegelijk moet hebben draaien. Zorg er hierbij voor dat je de 
advertenties hebt ingesteld op een gelijkmatige weergave waarbij 
alle advertenties evenvaak worden weergegeven. Vervolgens 
loop je minimaal een keer per maand de advertentiegroepen na. 
Verwijder de twee minst presterende advertenties en voeg twee 
nieuwe advertenties toe. De advertentieprestatie bepaal je 
bijvoorbeeld door te kijken naar het CTR percentage (aantal 
klikken) en het aantal conversies (verkopen). 
 
De titel van je advertentie 
Zorg altijd voor een pakkende titel. Iets dat direct de aandacht 
grijpt en er voor zorgt dat mensen in actie komen. Twee dingen 
die altijd goed werken zijn: Keyword insertion en vraagstelling.  
Het maken van een vraag, kortom een titel die eindigt met een 
vraagteken. Hiernaast kun je gebruik maken van keyword 
insertion. Met keyword insertion voeg je de zoekopdracht van de 
gebruiker toe aan jouw titel. De titel die je invult geldt dan als 
alternatieve titel mocht de zoekterm qua aantal tekens niet in de 
advertentie passen. 
 
De formule voor keyword insertion: {KeyWord:Jouw alternatief}? 
 
Vul na de dubbele punt jouw alternatieve zoekwoord in. 
 
De tekst van je advertentie 
De tekst van je advertentie maakt het verschil. Geef de zoeker dus 
een duidelijke reden om op jouw advertentie te klikken. Dit noem 
je een call-to-action. Voorbeelden hiervan zijn: aanbiedingen, 
kortingen, speciale voordelen, et cetera. 
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Meer lezen over het schrijven van advertentie-
teksten? Lees dit artikel van Frankwatching: 
www.frankwatching.com/archive/2013/05/06/adw
ords-ontdek-10-winnende-formules-voor-
advertentieteksten/ 
 

 
Zoekwoordtargeting 
 
Het allerbelangrijkste onderdeel binnen Google AdWords is de 
zoekwoordtargeting. Wat zijn de termen waar jouw klanten op 
zoeken, hoe kom je hier achter en waarop wil jij gevonden 
worden en dus adverteren? En natuurlijk, hoe zorg je voor een 
optimaal rendement uit de binnengehaalde clicks. We kijken om 
te beginnen naar de verschillende soorten zoekwoorden. 
 
Brede zoekwoorden 
De brede zoekwoorden zijn de zoekwoorden die alles opvangen. 
Buiten de zoekterm om worden ook synoniemen, soortgelijke 
woorden en meervouden en enkelvouden getoond. Dit type 
zoekwoord wordt nauwelijks meer gebruikt, omdat er te veel 
vervuiling optreedt. 
 
Voorbeeld honden knuffels 
 
Wel: 
puppy knuffel 
hond knuffel bestellen 
hondenknuffel 
pluche honden 
 
Brede zoekwoorden met modifier 
In plaats van de standaard brede zoekwoorden raden wij het 
gebruik van brede zoekwoorden met modifier aan. De modifier is 
in dit geval een + voor het zoekwoord. Dit type toont, net als de 

http://www.frankwatching.com/archive/2013/05/06/adwords-ontdek-10-winnende-formules-voor-advertentieteksten/
http://www.frankwatching.com/archive/2013/05/06/adwords-ontdek-10-winnende-formules-voor-advertentieteksten/
http://www.frankwatching.com/archive/2013/05/06/adwords-ontdek-10-winnende-formules-voor-advertentieteksten/
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brede zoekwoorden, verschillende varianten, maar dan minder 
extreem waardoor er minder vervuiling optreedt.  
 
Voorbeeld +honden +knuffels 
 
Wel: 
honden knuffels kopen 
knuffels honden bestellen 
 
Niet: 
puppy knuffels 
pluche honden kopen 
 
Woordgroepen 
Gebruik woordgroepen als je de omvang van je zoekwoorden 
verder wilt beperken. Een woordgroep voer je in door voor en na 
het zoekwoord een dubbel aanhalingsteken “ te plaatsen. Je 
verplicht Google hiermee de advertentie alleen te tonen indien 
alle zoekwoorden die binnen de woordgroep geplaatst zijn in de 
zoekopdracht voor komen. 
 
Voorbeeld "honden knuffels" 
 
Wel: 
honden knuffels 
honden knuffels kopen 
hondenknuffels kopen 
 
Niet: 
puppy knuffels 
honden kopen 
 
Exacte zoekwoorden 
De laatste stap waarmee je het net van zoekwoorden kunt 
verkleinen zijn de exacte zoekwoorden. Exacte zoekwoorden vul 
je in tussen vierkante haakjes [ ]. Hiermee verplicht je Google de 
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advertentie alleen te tonen indien de zoekopdracht exact 
overeenkomt met de door jou opgegeven term tussen haakjes. 
 
Voorbeeld [honden knuffels] 
 
Wel: 
honden knuffels 
 
Niet: 
hondenknuffels kopen 
honden knuffel bestellen 
 
Google AdWords Zoekwoordplanner 
Het meest nuttige hulpprogramma van Google AdWords is de 
Zoekwoordplanner. Hiermee kun je suggesties vinden voor 
zoekwoorden voor jouw site. Je kunt er de huidige zoekvolumes 
van zoekwoorden mee opzoeken en je kunt er de hoeveelheid 
concurrentie mee in kaart brengen. 
 

  
Aan de slag met de Google Zoekwoordplanner? 
Surf naar 
https://adwords.google.nl/KeywordPlanner 

 
Uitsluitingswoorden 
Naast het toevoegen van zoekwoorden is het ook mogelijk om 
zoekwoorden waarop je niet gevonden wilt worden uit te sluiten. 
Je voert het zoekwoord dan in met een minteken ervoor. Je vraagt 
je wellicht af waarom je op bepaalde woorden niet gevonden wilt 
worden. Een duidelijk voorbeeld is dat van 123luisterboek.nl. 
 
Op 123luisterboek.nl kun je downloadbare luisterboeken in mp3 
formaat kopen. Net als bij films en muziek heeft deze site te 
maken met het probleem van illegale verspreiding. In google 
wordt dan ook regelmatig gezocht op een term als “luisterboek 
torrent”. Als adverteerder wil je in dit geval wel gevonden 

https://adwords.google.nl/KeywordPlanner
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worden op zoekopdrachten met daarin het woord luisterboek, 
maar niet op zoekopdrachten met daarin het woord torrent, 
omdat mensen die dit woord invoeren niet op zoek zijn naar 
betaalde downloads. Torrent is dus een heel logisch 
uitsluitingswoord voor de site van 123luisterboek.nl. 
 
Advertentie-extensies 
Advertentie-extensies zijn de toevoegingen die je bij advertenties 
ziet staan. Er zijn verschillende soorten extensies. De 
belangrijkste zullen we hier bespreken. Je kunt de advertentie-
extensies in Google AdWords beheren onder het gelijknamige 
tabblad. 
 
Sitelinks 
Sitelinks zijn de blauwe extra linkjes onder je advertentietekst. Je 
kunt zelf bepalen welke linkjes hier komen te staan en welke 
tekst je hier gebruikt. Zorg ervoor dat je de sitelinks laat 
aansluiten op je campagne. 
 

 
 
Locatie-extensies 
Met een locatie-extensie geef je de locatie van je bedrijf aan. 
Vooral erg handig voor retailers die online actief zijn en waar de 
consument ook naar binnen mag wandelen. 
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Oproep-extensies 
Oproep-extensies zijn ideaal voor mobiel gebruik. Stel dat jouw 
mogelijke klant door de stad loopt en zich afvraagt of jouw 
winkel nog een bepaald type product op voorraad heeft? Vanuit 
de advertentie kan de klant jou direct bellen en de juiste 
informatie krijgen. 
 
Advertentieplanning 
 
Een handige tool binnen Google AdWords is de 
advertentieplanning. Deze planning kun je beheren via de 
campagne-instellingen. Hiermee bepaal je wanneer jouw 
advertenties mogen worden weergegeven. Kopen jouw klanten 
bijvoorbeeld nooit tussen 23:00u en 07:00u, schakel dit tijdvak 
dan uit. Kopen jouw klanten juist vaker op vrijdagavond, stel dan 
een hogere bieding in tijdens deze uren, om meer bezoekers en 
dus meer verkopen te realiseren. 
 

 
 
 
 
 



32 

Landingspagina’s 
 
De meeste website eigenaren behandelen hun homepagina als de 
allerbelangrijkste pagina op hun website. Maar de homepagina 
wordt lang niet door alle bezoekers van je website bekeken. De 
allerbelangrijkste pagina van je website, is de landingspagina. Dit 
is de pagina waarop je klanten binnen komen. Vergelijk het met 
een voetbaltrainer wiens team over een maand een grote 
wedstrijd moet spelen, maar  nu een minder belangrijke 
wedstrijd gaat spelen. De trainer zal altijd zeggen dat hij nog niet 
met die grote wedstrijd bezig is, maar dat de wedstrijd die ze nu 
gaan spelen de allerbelangrijkste is. En gelijk heeft hij, want als je 
op de landingspagina niet de aandacht van je bezoeker pakt, dan 
is hij alweer weg. 
 
Wanneer je adverteert voor een bepaald product, laat de link in 
de advertentie dan ook direct verwijzen naar dat product en niet 
naar een minder relevante pagina. Als iemand zoekt op de naam 
van het product is hij in het koopproces immers al zo ver dat hij 
het product zelf wil zien. Laat je bezoeker dan niet op de 
homepagina binnen komen, want voor je het weet haakt hij af. In 
vakjargon spreekt men dan over een conversie killer. 
 
Breed oogsten, exact converteren 
 
Breed oogsten, exact coverteren is een strategie die je in kunt 
zetten bij elk type campagne met een direct conversiedoel. Sinds 
de introductie van de brede zoekwoorden met modifier wordt 
deze strategie steeds vaker gebruikt. Stel je wilt een campagne 
opstarten voor een aantal producten in je webwinkel, dan zou je  
als volgt te werk kunnen gaan: Gebruik in je campagne alleen 
zoekwoorden waar je de + modifier voor plaatst; vervolgens 
maak je een kopie van je campagne via de functie CTRL + C en 
plak je deze op dezelfde plek, het campagne overzicht, via CTRL 
+ V. Deze kopie campagne geef je een andere naam of dezelfde 
naam met een term als “exacte versie” erachter. Als laatste stap 
verwijder je alle zoekwoorden uit de nieuwe campagne. 
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Vervolgens laat je de brede campagne enige tijd draaien. 
Wekelijks monitor je welke zoekwoorden conversies opleveren. 
Telkens wanneer er een conversie is geweest sluit je het 
betreffende woord in de campagne uit en activeer je deze in de 
schaduwcampagne op het exacte zoekwoord niveau. Het 
resultaat is dat je na verloop van tijd een hele scherpe campagne 
hebt opgebouwd en de brede zoekwoordencampagne kunt 
afsluiten. 
 
  

Bekijk de proefles uit het Google AdWords 
Winst Programma over breed oogsten, exact 
converteren via www.dgoc.nl. 
#videoh02-1 
 

 
Mobiel adverteren 
 
Steeds meer van onze online tijd besteden we op een mobiele 
telefoon. Ook steeds meer aankopen vinden plaats via de mobiel. 
Daarom wordt het steeds belangrijker om hier ook specifiek op in 
te spelen. Wanneer je in Google AdWords aan de slag gaat met 
mobiel adverteren, zorg er dan voor dat je hier een aparte 
campagne voor aanmaakt. Net zoals bij de andere typen 
campagnes kun je op deze manier het beste de resultaten 
monitoren. 
 
Teksten aangepast voor mobiel gebruik 
De advertentieteksten kun je aanpassen zodat deze beter passen 
bij mobiel gebruik. Bij voorbeeld bij 123luisterboek.nl zouden we 
in de advertentietekst kunnen plaatsen “Bestellen en direct op je 
mobiel luisteren”. Hiermee spelen we in op het feit dat de 
gebruiker op zijn of haar mobiele toestel actief is. 
 
Oproep-extensie 
De eerder besproken oproep-extensie leent zich ook uitstekend 
voor mobiel gebruik. Vanuit de advertentie kan men direct op het 

http://www.dgoc.nl/
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telefoonnummer klikken en jou bellen. De bel-actie wordt dan als 
click geregistreerd bij Google. 
 
Tablet een mobiel apparaat? 
In de statistieken van Google AdWords is te zien dat een tablet 
onder mobiel verkeer valt. Je kunt je afvragen of dit juist is. De 
meeste aankopen via de tablet vinden namelijk plaats bij mensen 
thuis. Een tablet wordt vooral gebruikt als vervanger van de 
laptop en toont in de meeste gevallen de volledige browserversie 
van jouw website, ook als er een mobiele versie is. Waar deel jij 
de tablet in? Mobiel of als toevoeging in de rij bij PC of laptop? 
 
Een App promoten 
Heb je een App gemaakt en wil je deze promoten? Ook daar is 
een mobiele campagne het juiste middel voor. Door middel van 
het instellen van een App-extensie kun je in de advertentie direct 
linken naar de download pagina van de App, bijvoorbeeld in de 
Google Play Store of de iTunes Store van Apple. 
 
Recensie-extensie 
De recensie-extensie is uitermate geschikt voor horeca bedrijven. 
Loop je onderweg in een onbekende stad en wil je een hapje gaan 
eten, maar ken je de restaurants niet? Even zoeken in Google en je 
weet direct een hoop meer. De recensies die je als eetgelegenheid 
(of elke andere gelegenheid) hebt gekregen, kunnen bij de 
advertentie worden weergegeven op de smartphone. Hiermee 
vergroot je de kans op klandizie. 
 
Google Shopping 
 
Lang niet iedereen die met Google AdWords actief is denkt aan 
Google Shopping. Toch is dat zonde, want hier ligt een enorme 
kans voor elke webwinkelier. In de zoekresultaten en bij de 
advertenties geeft Google steeds vaker hun Google Shopping 
resultaten weer. In tegenstelling tot de standaard 
tekstadvertenties worden bij Google Shopping naast 
zoekresultaten ook productafbeeldingen getoond. De 
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advertenties vallen dus veel meer op dan de rest en zullen, zeker 
op dit moment, dan ook voor een flinke stijging in het 
webverkeer zorgen. 
 
Google Merchant account en product feeds 
Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die Google 
Shopping biedt, heb je een Google Merchant account nodig. 
Daarnaast dien je te beschikken over minimaal één product feed 
die aan de eisen van Google voldoet. De meeste webwinkel 
software bedrijven bieden een dergelijke feed standaard aan. 
Geen idee wat een product feed is? Maak dan eerst een Google 
Merchant account aan en raadpleeg de online informatiebronnen 
binnen het account. 
 

  
Een Google Merchant account aanmaken? Surf 
naar https://www.google.nl/merchants/ 

 
Hulpprogramma’s 
 
Binnen Google AdWords zijn diverse hulpprogramma’s 
beschikbaar om het werk wat eenvoudiger te maken. Naast de al 
besproken Zoekwoordplanner is er ook de Display Planner, de 
Wijzigingsgeschiedenis en de Advertentievoorbeeld en -diagnose 
tool. Naast deze tools vind je onder het kopje 
“Hulpprogramma’s” verwijzingen naar Google Analytics, Google 
Merchant Center en kun je Conversies instellen. 
 
Display Planner 
De Display planner doet in essentie hetzelfde als de 
Zoekwoordplanner, maar dan gericht op beeldadvertenties. Je 
kunt middels deze tool ideeën ophalen over doelgroepen, 
interesses, posities waar geadverteerd kan worden en 
zoekwoorden waarop je je kunt richten. 
 
Wijzigingsgeschiedenis 

https://www.google.nl/merchants/
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De wijzigingsgeschiedenis bied je een overzicht van alle 
wijzigingen die jij ooit hebt doorgevoerd. Zelfs een wijziging in 
de CPC bieding op een individueel zoekwoord wordt 
weergegeven. Deze tool kan op verschillende momenten heel 
nuttig zijn. Zo kun je bijvoorbeeld zien welke wijzigen collega’s 
hebben uitgevoerd (handig wanneer je in een team werkt). Je 
kunt achterhalen wanneer je bepaalde wijzingen hebt 
doorgevoerd. Je kunt wijzigingen die je hebt doorgevoerd zelfs 
tot op zekere hoogte ongedaan maken. 
 
Advertentievoorbeeld en diagnose 
Via deze tool kun je bekijken hoe je advertentie er uit komt te 
zien. Je kunt hem ook gebruiken om je positie op Google vast te 
stellen op basis van de huidige instellingen. Dit is een prima 
manier om de zoekresultaten neutraal te bekijken, ervan 
uitgaande dat iemand niet is ingelogd bij Google. 
 
Google+ 
 
Steeds vaker worden bij advertenties Google+ vermeldingen 
geplaatst. Deze vermeldingen worden weergegeven als sociale 
vermelding. Ze bieden het grote voordeel dat clicks op deze links 
geen geld kosten als ze naar de Google+ pagina verwijzen. Je 
betaalt dus niet voor dit extra bezoek. Alleen al om die reden is 
het zeer nuttig om Google+ aandacht te geven en hier een rijk 
profiel op te bouwen. 
 
Wanneer clicks verwijzen naar de landingspagina van de 
adverteerder, kosten ze wel geld. 
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Remarketing 
 
Heb je ooit meegemaakt dat je een bepaalde webwinkel bezocht 
en dat je in de dagen daarna ineens OVERAL hun banner 
advertenties tegen kwam? Dat is nu precies wat remarketing 
doet. Het is een methode waarmee je eerdere bezoekers van jouw 
website opnieuw kunt benaderen. In de praktijk levert dit vaak 
extra sales op, dus het is zeker een traject om mee aan de slag te 
gaan. De kracht van herhaling is hier van toepassing. 
 

 

 
Bekijk de PDF over het opzetten van een 
remarketing campagne via www.dgoc.nl. 
#pdfh02-01 

 
Display Advertenties 
 
Naast zoekwoord adverteren is het ook mogelijk om te 
adverteren in het Display netwerk van Google AdWords. Hierin 
kun je tekst- en beeldadvertenties plaatsen. 
 
Anders dan het zoeknetwerk raad ik het gebruik van het display 
netwerk alleen aan voor branding doeleinden en niet voor directe 
conversie doelen. Wanneer je met display aan de slag gaat is het 
verstandig om hier een apart budget voor te reserveren. De 
meeste directe sales haal je waarschijnlijk uit het zoeknetwerk. 
Display advertenties kunnen hier prima een ondersteunende rol 
in spelen. 
 
Meten is weten 
 
Zonder het meten van je resultaten heb je geen idee of je 
advertenties goed presteren of niet. Stel doelen die voor jou 
belangrijk zijn en meet je verkopen door via conversie meting. 
Leg ook een koppeling tussen Google AdWords en Google 

http://www.dgoc.nl/
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Analytics. Een uitleg hierover vind je in hoofdstuk 4, web 
analytics. 
 
Google AdWords Winst Programma 
 
Er is te weinig ruimte in dit boek om alles te behandelen wat je 
met Google AdWords kunt bereiken. Heb jij behoefte aan meer 
informatie, voorbeelden en een stap voor stap visuele uitleg? 
Bestel dan de videocursus. De normale prijs is €497,-, exclusief 
BTW maar  lezers van dit boek” kunnen de 20 videolessen 
bekijken voor slechts €97,- euro exclusief BTW via de volgende 
kortingscode “SMEADW14”. 
 

 Les 1 – Account instellingen 
 Les 2 – Biedstrategieën 
 Les 3 – Winnende advertentieteksten 
 Les 4 – Advertentieplanning 
 Les 5 – Zoekwoordtargeting 
 Les 6 – Advertentie extensies 
 Les 7 – Kosten besparen met uitsluitingswoorden 
 Les 8 – Landingspagina’s 
 Les 9 – De basis van Display Advertenties 
 Les 10 & 11 – Video advertenties 
 Les 12 – Breed oogsten, exact converteren 
 Les 13 – Mobiel adverteren 
 Les 14 – Google Shopping 
 Les 15 & 16 – Hulpprogramma’s 
 Les 17 – Google+ en Google AdWords 
 Les 18 – Remarketing 
 Les 19 – AdWords Editor 
 Les 20 – Meten is weten 

 
  

Wissel jouw unieke kortingscode “SMEADW14” 
hier in: http://www.dgoc.nl/product/google-
adwords-winst-programma/ 

http://www.dgoc.nl/product/google-adwords-winst-programma/
http://www.dgoc.nl/product/google-adwords-winst-programma/
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Expert case: Eenkadovoor.nl 
 
Naast het CPC adverteren binnen de zoekmachines zelf kan het 
lonend zijn om te adverteren op zogenaamde shopping portal 
websites. Eenkadovoor.nl is hier een voorbeeld van. Op deze 
website, waar dagelijks nieuwe kado tips voor alle feestelijke 
gelegenheden worden gegeven, laten consumenten zich graag 
inspireren voorafgaand aan de verschillende feestdagen. Voor 
webshops kan dit een mogelijkheid op een geheel nieuwe 
doelgroep betekenen. De CPC tarieven zijn veelal lager dan bij 
het adverteren binnen Google AdWords, met name op de hoog 
concurrerende zoekwoorden. 
 
Geheel onafhankelijk van de populariteit van zoekwoorden 
betaal je bij een platform zoals Eenkadovoor.nl tussen de 11 en 15 
cent per klik. Zeer betaalbaar en daarom een aantrekkelijke 
aanvulling op het adverteren binnen Google AdWords. 
 
Geluksmuntjes.nl 
Neem als voorbeeld de webshop www.geluksmuntjes.nl, waar 
geluksmuntjes verkocht worden. Als iemand een kado voor 
moederdag zoekt, dan zal men niet zo snel naar een 
geluksmuntje op zoek gaan. Via de zoekfilters van 
Eenkadovoor.nl kan men enkele zoek criteria aangeven, zoals 
prijs en doelgroep. Als suggestie voor het moederdag kado komt 
dan bijvoorbeeld het geluksmuntje ‘Mom I love you’ 
tevoorschijn. Een perfect kado voor moederdag! 
 
Zonder Eenkadovoor.nl was deze consument nooit op het idee 
om een geluksmuntje te kopen gekomen. Shopping portals als 
Eenkadovoor.nl zijn dan ook raadzaam om in te zetten om over 
het geheel lagere CPC kosten te realiseren en om een breder 
publiek aan te trekken. 
 

http://www.geluksmuntjes.nl/
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(advertentie)

 

http://www.activeants.nl
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Even voorstellen: Christian Slagter 
 

 
 
Het volgende hoofdstuk over contentmarketing is geschreven 
door Christian Slagter. Christian is een West-Friese (Noord-
Hollandse) boerenzoon en internet ondernemer. Op Slagter 
Media worden tips & adviezen gegeven hoe jij succes kunt 
hebben met contentmarketing. 
 
Slagter Media werd in 2010 opgericht en gaf Christian de kans 
om zijn passie met het ondernemerschap te combineren. Verder 
is hij partner van de webshop Make-up Your Stash. 
 
Website: www.slagtermedia.nl 
 
 
  

http://www.slagtermedia.nl/
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Hoofdstuk 3 – Contentmarketing 
Door Christian Slagter 
 
Een introductie in contentmarketing 
 
Contentmarketing heeft de afgelopen jaren flink aan 
naamsbekendheid gewonnen door de opkomst van het internet 
en sociale media in ons dagelijks leven. Contentmarketing is 
echter niet nieuw, maar wordt al eeuwen toegepast. 
 
Een van de eerste contentmarketing initiatieven die tot dusver 
bekend is werd al in 1867 gelanceerd. Hartford Steam Boiler 
Inspection (HSB) en Insurance Company gaven toen de eerste 
editie van The Locomotive uit, een publicatie met daarin 
technische informatie om mensen te helpen bij het oplossen van 
mogelijke problemen van hun locomotief. 
 
Nog altijd wordt The Locomotive uitgegeven, maar inmiddels is 
het veranderd van een papieren magazine naar een online editie. 
Deze is te vinden op de website van de Duitse verzekeraar 
Munich Re, waar HSB tegenwoordig onderdeel van is. 
The Locomotive laat echter nog altijd zien wat de kern van 
contentmarketing is, namelijk het oplossen van problemen door 
handvatten te bieden. Met je producten en diensten streef je 
(hoop ik althans) hetzelfde na. Dit boek probeert bijvoorbeeld 
jouw probleem op te lossen om met e-commerce (meer) succes te 
hebben. 
 
Contentmarketing moet je wel zien als een strategie voor de 
langere termijn. Google beloont bijvoorbeeld je website/webshop 
namelijk niet direct met een hogere positie in de zoekresultaten 
(en daarmee meer bezoekers, leads en hopelijk ook omzet), maar 
je moet jezelf bewijzen door structureel waardevolle en unieke 
content te publiceren. Dat zal er ook toe bijdragen dat andere 
websites naar je gaan verwijzen (backlinken), wat ook weer van 
invloed is op je rangschikking in de zoekresultaten. Op deze 
manier bouw je naamsbekendheid en autoriteit op. 
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Een autoriteit wordt je echter niet direct bij de eerste content die 
je publiceert, maar pas als je vaker een bepaalt onderwerp 
behandelt. Ieder hoofdstuk van dit boek is bijvoorbeeld 
geschreven door mensen die als expert worden gezien binnen 
hun vakgebied, een status die zij verworven hebben door over 
een langere periode hun kennis te delen en te laten zien hoe zij 
dit succesvol toepassen. Je zult dus niet direct de effecten van 
contentmarketing zien, maar als je geduld hebt zal dit zeker 
worden beloond. 
 
Wat is contentmarketing? 
 
Contentmarketing kan het beste als volgt worden gedefinieerd: 
 
“Een strategische marketingtactiek waarbij waardevolle, relevante en op 
consistente wijze content wordt gecreëerd en gedistribueerd. Het 
voornaamste doel hiervan is om zo een specifiek publiek aan te trekken 
dat uiteindelijk converteert tot klanten.” 
 
Het grootste verschil met veel traditionele marketingtactieken is 
dat je jouw producten en/of diensten niet op een opdringerige 
manier aan je doelgroep onder de aandacht brengt (push), maar 
je juist waardevolle informatie levert die je doelgroep helpt bij 
hun beslissingsproces en hen zodoende aan je bedrijf bindt (pull). 
Op deze manier creëer je naamsbekendheid, vertrouwen en 
uiteindelijk de gewenste doelstelling. 
 
Er zijn verschillende soorten content die kunnen worden ingezet 
voor contentmarketing: 
 

 Tekst/artikelen 
 Video’s 
 Infographics 
 (Digitale) Magazines 
 Podcasts 

 Webinars 
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Er zijn echter drie valkuilen waardoor veel bedrijven falen met 
contentmarketing:  
 

1. Ze hebben geen plan 
2. Ze investeren niet in kwalitatieve content 
3. Ze doen niet aan promotie en optimalisatie van de content 

 
In de komende pagina’s zal ik hier dieper op in gaan en je helpen 
om wel te slagen met contentmarketing. 
 
Maak een plan 
 
Zonder strijdplan geen succes. Want als je van tevoren niet weet 
wat je exact wilt realiseren, hoe wil je dan überhaupt gaan meten 
hoeveel succes je strategie heeft opgeleverd? 
 
De meeste bedrijven die met contentmarketing beginnen, falen 
echter omdat ze geen lange adem hebben. Zie het creëren van 
content bijvoorbeeld als sporten en fit worden. Je weet dat het 
belangrijk is, maar na een aantal weken stop je er al mee omdat je 
niet direct het gewenste effect ziet. Dit komt omdat je geen plan 
hebt opgesteld en je je daar dus ook niet aan kunt houden. 
 
Voordat je aan de slag gaat met contentmarketing is het daarom 
van belang om jezelf de volgende vragen te stellen:  
 

 Wie is mijn doelgroep/publiek? 
 Welke problemen/uitdagingen spelen er bij mijn 

doelgroep? 

 Op welk gebied wil ik als autoriteit en expert gezien 
worden? 

 Welke content consumeert mijn doelgroep en waar zijn zij 
aanwezig? 

 Hoe kan ik waardevolle en unieke content creëren? 
 
De antwoorden op deze vragen kun je meenemen in je plan. 
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Wie is je doelgroep/publiek 
 
Het bepalen van je doelgroep is altijd een belangrijke stap. Bij de 
inzet van contentmarketing is dit niet anders, met het verschil dat 
je de content niet richt op een doelgroep maar op een publiek. 
Het is daarom belangrijk om na te gaan voor wie je jouw content 
creëert, anders is het zinloos om er überhaupt aan te beginnen. 
 
Door na te gaan wie je publiek is weet je direct waar zij in 
geïnteresseerd is. Welke informatie zij interessant vindt en op wat 
voor manier zij deze content tot zich wil nemen. Vraag jezelf nu 
af op welke wijze jij als bedrijf relevant voor hen kunt zijn?  
 
Het kan zijn dat je nog niet precies weet wie je publiek is, maar 
dat je wel weet wat hun interesses zijn. Mensen die bijvoorbeeld 
bepaalde websites graag bezoeken en tegelijkertijd van dieren 
houden. Dit helpt je om te bepalen waar je publiek aanwezig is en 
hoe jij hen kunt bereiken. 
 
Uiteraard zit je publiek in verschillende fases van het 
beslissingsproces voor een mogelijke aankoop van je product of 
dienst. Om je te helpen heb ik hieronder voor een aantal fases 
opgeschreven hoe jij hierop kunt inspelen. 
 

 Educatie over een nog bij hen onbekend probleem 

 Educatie over hoe je een probleem kunt oplossen 
 Educatie over welke oplossingen er zijn 
 Demonstratie van je expertise 
 Laten zien hoe oplossingen verschillen van elkaar 
 Laten zien waarom jouw product of dienst werkt  

 
Op basis hiervan kun je vragen opstellen die in iedere fase leven 
en daar content voor creëren. Houd er daarbij rekening mee dat 
jouw publiek bestaat uit individuen, die niet behandeld willen 
worden als een nummer. Ze hebben geen behoefte aan een 
verkooppraatje, maar willen graag met je in contact komen. 
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Sociale media hebben er namelijk voor gezorgd dat deze barrières 
zijn weggenomen. 
 
Om in contact te komen met je publiek moet je daarom voor hen 
de content creëren en niet voor jezelf. Hoe specifieker je jouw 
content richt op een individu, hoe beter je content uiteindelijk zal 
worden.  
 
Zoektocht naar ambassadeurs 
 
Zoals gezegd is het belangrijk om te weten wie je publiek is en 
hoe je dat publiek kunt bereiken. Een andere belangrijke factor is 
om te weten wie er binnen jouw branche een invloedrijke positie 
heeft. Want zeg nu zelf, wat is sneller? 100 personen overtuigen 
om iets te kopen, of 1 persoon overtuigen die 99 mensen kent die 
bijna blind zijn advies opvolgen?  
 
Consumenten baseren hun aankopen namelijk voor een groot 
deel op de mening van anderen, oftewel via mond-tot-mond 
reclame. Daarbij gaan mensen vaak af op de mening van 
invloedrijke personen binnen een branche, die gelden als een 
expert of autoriteit. Dit kunnen mensen binnen je eigen bedrijf 
zijn, kennisleiders binnen je branche of consumenten. 
 
Zorg er daarom voor dat je een band opbouwt met deze 
invloedrijke personen. Dit kan op verschillende manieren, 
bijvoorbeeld via sociale media. Ga op zoek naar invloedrijke 
personen en begin hen te volgen via Twitter. Deel vervolgens 
content van hen via je eigen kanalen. Hierdoor verhoog je de 
gunfactor.  
 
Pas als je een band hebt opgebouwd met invloedrijke personen is 
het tijd voor de volgende stap; hen actief benaderen om te kijken 
of er een vorm van samenwerking mogelijk is. Wellicht staan zij 
open om jouw content te delen, een product en/of dienst van jou 
te beoordelen of zelfs een samenwerkingsverband aan te gaan, 
bijvoorbeeld door voor elkaar een gastblog te schrijven.  
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Maak tegelijkertijd lijsten van websites waarop deze invloedrijke 
personen actief zijn. Je kunt bijvoorbeeld gastblogs of reacties 
plaatsen. Maar je kunt ook uitzoeken welke mensen zij weer 
volgen via sociale media. Op deze manier krijg je een helder 
beeld hoe jouw markt er online uit ziet en hoe anderen actief zijn 
op de diverse kanalen. Hierdoor leer je tegelijkertijd wat 
succesvol is en blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 
binnen je branche, wat je status als expert weer verhoogt.  
 
Op deze manier kun je bij een nieuw publiek onder de aandacht 
komen, terwijl je tegelijkertijd aan je eigen publiek laat zien dat je 
gewaardeerd wordt door invloedrijke personen binnen je 
branche. 
 
Welke kanalen zet ik in 
 
Welke kanalen je inzet is vooral afhankelijk van waar je publiek 
aanwezig is en wat voor soort content zij het liefst consumeert. 
 
Ga na waar jouw publiek vaak aanwezig is. Als je niet zeker van 
je zaak bent, is het goed om eens bij je concurrenten te kijken. 
Vaak staan er op hun websites verwijzingen naar hun sociale 
mediakanalen. Kijk hoe actief zij daarop zijn. Bekijk hoeveel 
volgers en fans zij hebben en wie die volgers en fans zijn. Je kunt 
hiervan profiteren door je te mengen in hun discussies. Probeer 
in ieder geval te focussen op slechts een aantal platforms, 
afhankelijk van de capaciteit en tijd die je hiervoor vrij maakt. Je 
moet voldoende tijd hebben om je sociale mediakanalen bij te 
houden. Vergeet vooral niet te reageren op de interactie die 
volgers met je zijn aangegaan. De kans bestaat dat zij jouw niet 
reageren verkeerd interpreteren. Zij kunnen denken dat je hen 
negeert, of dat je boos bent, met alle gevolgen van dien. 
 
Zorg er in ieder geval voor dat de focus op je eigen website en 
blog ligt. Hier heb je namelijk zelf alle touwtjes in handen. Ik ben 
geen voorstander van het plaatsen van originele content op 
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andere platformen zoals sociale media, waarvan de voorwaarden 
onduidelijk zijn.  
 
Het is het handigst om je content zo te maken dat hij past bij het 
platform waar je het deelt. Zorg er voor dat je tegelijkertijd de 
verbinding met je website behoudt. Sociale media zijn hier een 
goed voorbeeld van. 
 
Deel bijvoorbeeld via sociale media een link naar een artikel op je 
blog en voeg daaraan iets toe dat de discussie kan starten. Betrek 
andere personen erbij, door hen in het bericht te vermelden en 
hen te vragen naar hun mening. Of deel je mening via sociale 
media en verwijs daarbij naar een artikel, waar mensen meer over 
dit specifieke onderwerp kunnen lezen. 
 
Paid, Owned en Earned media 
 
In het verlengde hiervan is het goed om uit te leggen hoe je onder 
de aandacht komt bij je publiek. Dit kan door te adverteren, maar 
ook door zelf als uitgever te fungeren of door anderen aandacht 
aan jou te (laten) besteden. 
 
Paid 
Allereerst is daar de Paid oftewel betaalde media. Dit is media 
die je koopt zoals reclame, advertenties, banners, advertorials en 
gesponsorde links. Het kan hier ook gaan om gesponsorde 
content, dus artikelen die je in eigen beheer creëert maar 
waarvoor je betaalt om geplaatst te laten worden. Hierdoor heb je 
de controle over de content. 
 
Owned 
Owned staat voor eigen of relationele media en is content die je 
zelf uitgeeft en waar je dus de controle over hebt. Denk hierbij 
aan je websites, blogs, videokanalen als YouTube en de sociale 
mediakanalen die je zelf beheert. Let wel op, want hoewel je de 
controle hebt over de content die je plaatst op sociale media, 
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kunnen gebruikersvoorwaarden ervoor zorgen dat de platformen 
jouw content weer kunnen hergebruiken. 
 
Earned 
Earned media is content die je verdient, dus aandacht die 
anderen genereren voor je bedrijf. Denk hierbij aan bloggers of 
consumenten die een bericht over jouw bedrijf verspreiden. Dit 
soort aandacht kun je als bedrijf natuurlijk wel beïnvloeden, maar 
niet controleren. 
 
Vertel een verhaal 
 
Ieder bedrijf heeft zijn eigen verhaal en het is de kunst om dit zo 
goed mogelijk te vertellen. Dit wordt storytelling genoemd.  
 
Storytelling is geen verkooppraatje, maar een methode om een 
sterke relatie met je publiek op te bouwen. Via storytelling kun je 
op langere termijn een loyale klantengroep opbouwen. De 
bedoeling van storytelling is dus om je publiek te boeien met 
jouw verhaal, betrokkenheid te creëren en uiteindelijk te binden 
aan jouw producten of diensten.  
 
Dat de populariteit van storytelling de afgelopen tijd een vlucht 
heeft genomen is niet echt verwonderlijk. Het biedt een 
alternatief voor commerciële boodschappen en geeft de 
mogelijkheid om je verhaal te vertellen.  
 
Door het verhaal van je bedrijf te vertellen kun je jouw bedrijf tot 
leven brengen bij je publiek. Een verhaal blijft namelijk veel beter 
hangen dan een advertentie. Maar hoe vertel je een goed verhaal? 
 
Als je de vijf punten hieronder opvolgt, ben je in staat een goed 
verhaal te schrijven. 
 
Persoonlijkheid. Door het verhaal persoonlijk te maken betrek je 
jouw publiek er veel sneller bij. Je woordkeuze is hier bepalend 
in, net als de zinnen die je gebruikt en de thema’s die je 
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behandelt. Schrijf in je eigen stijl. Probeer niet iemand te 
kopiëren, maar wees uniek. Op deze manier vertel je jouw eigen 
verhaal. 
 
Eerlijkheid. Wees eerlijk in de verhalen die je vertelt. Iedereen 
maakt fouten, dus deel bijvoorbeeld je grootste blunders. 
Hiermee laat je de persoon achter het verhaal zien, zonder dat je 
hier iemand mee beschadigt. Mensen kunnen leren van jouw 
fouten en zullen je zo eerder zien als iemand die zij kunnen 
vertrouwen. Dat zorgt voor een stukje menselijkheid. 
 
Interactie. Een goed verhaal zorgt meestal uit zichzelf voor 
interactie. Mensen zullen reageren op jouw verhaal of dit delen 
met hun netwerk. Op deze manier vergroot je jouw 
naamsbekendheid. Mensen zullen hierdoor eerder geneigd zijn 
terug te keren naar je website/winkel om meer te weten te 
komen over jouw verhaal. 
 
Focus. Probeer in je verhaal jouw publiek goed voor ogen te 
hebben. Als je voor iedereen probeert te schrijven zal jouw 
verhaal nooit succes hebben, omdat het dan vaak te algemeen 
wordt. Probeer daarom jouw ideale klant voor ogen te krijgen en 
schrijf voor hem/haar een uniek verhaal. 
 
Begrijpbaar. Goede verhalen maken moeilijke begrippen of 
concepten begrijpelijk. In je verhaal probeer je iets uit te leggen, 
waardoor jouw publiek beter begrijpt waar je mee bezig bent. 
 
Je verhaal moet uiteraard boeien. De traditionele fictiepiramide 
die al eeuwen bestaat, is hierbij nog altijd van toepassing: 
 

 Introductie 
 Incident/probleem 
 Opbouw 
 Climax 
 Afbouw 
 Oplossing en conclusie 
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 Call-to-action 
 
Op basis hiervan begint je verhaal al bij de titel. Dit is namelijk 
het eerste wat jouw publiek ziet, dus zorg ervoor dat deze hen 
aanzet om verder te lezen. 
 
Bijna net zo belangrijk is de introductie die daarop volgt. 
Hiermee houd je de aandacht van je publiek vast. In de 
introductie vertel je over het onderwerp dat je gaat behandelen. 
Geef waar nodig extra informatie. Aan het einde van de 
introductie onthul je vervolgens het incident. Hierdoor zijn je 
lezers bekend met het probleem en wordt hun nieuwsgierigheid 
gewekt om erachter te komen hoe jij dit hebt opgelost. 
 
Vervolgens ga je aan de slag met de opbouw van je verhaal. 
Hierin geef je details over het incident en de situatie. Gebruik 
onderzoeken, feiten en quotes om je verhaal te onderbouwen. 
Houd er echter vooral rekening mee dat je de lezer blijft boeien, 
zodat deze niet afhaakt. 
 
Werk vervolgens toe naar de climax, het hoogtepunt van je 
argument, idee of theorie. Probeer je publiek te overtuigen dat dit 
probleem ook op hen van toepassing kan zijn. 
 
Nu je de aandacht van jouw publiek hebt weten vast te houden, 
geef je hen suggesties voor de oplossing van het probleem, 
zonder direct een salespitch te doen. 
 
Tot slot deel  je jouw conclusie en mening met je publiek. Dit is 
een goed moment je publiek te vragen om actie te ondernemen. Je 
hebt je publiek namelijk weten te overtuigen van de oplossing 
voor hun probleem. Mensen zijn nu nog betrokken bij het 
onderwerp en willen het vaak afronden, omdat dit een voldaan 
gevoel geeft. Dit is het moment waarop je bijvoorbeeld je publiek 
kunt vragen om een e-mail adres achter te laten, zodat je hen op 
de hoogte kunt blijven houden. Je zou je publiek ook een 
uitgebreid ebook kunnen aanbieden, waarmee zij direct aan de 
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slag kunnen om het probleem op te lossen. Maak in ieder geval 
duidelijk dat zij door actie te ondernemen bijdragen aan de 
oplossing van hun probleem. 
 
Content creatie 
 
Om een goed overzicht te krijgen welke content waar en wanneer 
geplaatst wordt, is een redactionele kalender noodzakelijk. Dit 
kun je gemakkelijk maken via een Excel sheet, maar er zijn ook 
diverse CMS oplossingen en handige plug-ins beschikbaar. 
 
In de redactionele kalender maak je de volgende kolommen: 
 

 Datum van publicatie 
 Waar het is gepubliceerd 

 Wie de auteur is 
 Onderwerp / Titel 
 Status (idee, in behandeling of geplaatst) 
 Gebruikte zoekwoorden 
 Wat voor content het is (artikel, video, infographic, 

webinar etc.) 
 
Op deze manier zorg je voor structuur in de publicatie van je 
content. Je weet welke onderwerpen je gaat behandelen en 
wanneer deze gepubliceerd worden. Hierdoor zorgt je er voor 
dat je een structuur creëert, zodat  je weet wanneer je aan de slag 
moet. 
 
Een bijkomend voordeel is dat je publiek deze structuur zal 
waarderen. Als je bijvoorbeeld iedere maandag nieuwe content 
publiceert, zullen zij hierop anticiperen en er reikhalzend naar 
uitkijken. 
 
Creëer vervolgens de daadwerkelijke content. Je weet inmiddels 
wie je doelgroep is, welke vragen zij hebben en op welke kanalen 
zij aanwezig zijn. Onthoud dat je doelgroep op meerdere kanalen 
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actief kan zijn en dat het belangrijk is om je content af te stemmen 
op het specifieke kanaal. 
 
Als je bijvoorbeeld een artikel schrijft, kun je dit ook in een video 
opnemen. Of je kunt een webinar uitschrijven tot een artikel. Ik 
raad je zeker aan om de content die je creëert te hergebruiken. 
Bundel bijvoorbeeld artikelen die je hebt geschreven tot een e-
book of whitepaper.  
 
De gecreëerde inhoud is de basis van je contentmarketing. De 
belangrijkste vraag die je jezelf daarbij dient te stellen is of je de 
content zelf gaat creëren, of dat je dit uitbesteedt. Vervolgens heb 
je een aantal verantwoordelijkheden binnen het creatieproces. 
 
Allereerst zijn er de mensen die de content bedenken. Wat wordt 
er vertelt en in welke vorm wordt dit verteld? Dit is de eigenlijke 
bron van je content. Vervolgens zijn er de producenten, de 
mensen die de content creëren. Denk hierbij aan tekstschrijvers 
en journalisten, maar ook aan videoproducenten en designers. 
Tot slot zijn er mensen die dit gehele proces overzien en waar 
nodig bijsturen. 
 
Een andere optie is om content te cureren. Je verzamelt hierbij 
content van anderen en voegt er jouw waarde aan toe door 
bijvoorbeeld commentaar te geven. Ook kun of je eigen originele 
content toevoegen. Denk er altijd aan om je bron te vermelden in 
de content die je plaatst. Niet alleen voorkom je hiermee dat je 
plagiaat pleegt, maar ook verhoog je hiermee de gunfactor. 
Anderen waarderen het namelijk als jij hen citeert en zullen 
eerder geneigd zijn jouw content weer te delen met hun netwerk. 
 
Of je de content zelf gaat creëren of liever uitbesteedt, hangt af 
van de beschikbare tijd die je hebt en je budget. Mocht je het 
willen uitbesteden, dan zijn er inmiddels voldoende freelance 
tekstschrijvers en online marketeers die voor jou aan de slag 
kunnen om unieke en waardevolle content te creëren. 
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Monitoren / meten 
 
Meten is weten wordt er vaak gezegd en dat geldt ook voor 
contentmarketing. Stel dus aan het begin van je proces vast hoe je 
de ROI (Return On Investment) van je content gaat meten. 
 
Om dit helder te krijgen, wil je weten waar jouw doelgroep de 
interactie aangaat met jouw content in het beslissingsproces van 
hun aankoop. 
 
Stel dat je als e-commercebedrijf content plaatst op je eigen blog, 
via sociale media kanalen of als (gesponsorde) content op andere 
websites. De content wordt dan gedeeld en verder verspreid, 
waardoor de (naams)bekendheid van je bedrijf, diensten en/of 
producten toeneemt.  
 
Het is echter niet zo dat een bepaald artikel, video of andere 
vorm van content direct zorgt voor meer verkoop van je product 
of afname van je dienst. Rand Fishkin van Moz heeft hierover het 
volgende model gemaakt. 

 
In tegenstelling tot wat veel bedrijven denken is het dus niet zo 
simpel. Het ziet er eerder zo uit: 
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De content die je produceert kan de eerste stap zijn in de relatie 
die je opbouwt met je potentiële klant. Deze band kun je 
versterken door continu waardevolle content te leveren. Zie 
daarom ieder stukje content dat je produceert als onderdeel van 
de relatie die je opbouwt. 
 
Uiteraard kun je er niet blind vanuit gaan dat je content werkt en 
dat je een relatie opbouwt, daarom is het belangrijk om de ROI te 
meten. Hiervoor zijn een aantal meeteenheden te benoemen. 
 
Consumptie 
 
Consumptie is de meest fundamentele meeteenheid en een van 
de meest gemakkelijke data om grip te krijgen op de Return On 
Investment (ROI). Vragen die je hiermee wilt beantwoorden zijn 
hoeveel mensen je content hebben geconsumeerd, oftewel 
gelezen, gehoord, gedownload etc.  
 
Hier volgen een aantal meeteenheden, met daarachter mogelijke 
hulpmiddelen die je daarvoor kunt inzetten: 
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Paginaweergaves – Gebruik hiervoor Google Analytics of een 
soortgelijk meetprogramma 
 
Videoweergaves – YouTube Insights (of soortgelijk) kan deze 
data weergeven 
 
Downloads – Denk aan ebooks of white papers. Dit kan ingezien 
worden met Google Analytics of eigen CRM software. 
 
Deelbaarheid 
 
Het meten van de deelbaarheid van je content is de meest sociale 
meeteenheid. Hiermee krijg je inzicht hoe vaak je publiek jouw 
content deelt met anderen. De opkomst van sociale media heeft 
dit naar een nieuw niveau gebracht. Denk aan het aantal tweets 
via Twitter of likes via Facebook dat een bericht heeft vergaard.  
 
Hier volgen een aantal meeteenheden, met daarachter mogelijke 
hulpmiddelen die je daarvoor kunt inzetten: 
 
Likes, tweets etc. – Te meten via de individuele platformen zelf 
(zoals Facebook Insights), maar ook te vergaren via Google 
Analytics of speciaal daarvoor ontworpen software (Coosto, 
OBI4WAN). 
 
Inkomende links – Met bepaalde software en/of plug ins is te 
zien hoeveel links er naar een stuk content verwijzen, maar ook 
hoe vaak er op een link is geklikt. Bijvoorbeeld als je een link van 
een pagina verandert in een Bit.ly link (zie www.bitly.com) en 
deze via sociale media verspreidt. 
 
De deelbaarheid van je content kun je stimuleren door bij je 
content sociale mediaknoppen neer te zetten. Hierdoor krijg je 
meestal direct per platform te zien hoe vaak bepaalde content is 
gedeeld. Zo weet je welke content op welke plek het populairst is. 
 
 

http://www.bitly.com/
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Leadgeneratie 
 
Leadgeneratie is een meeteenheid die bepaalt of je 
contentmarketing inspanningen de broodnodige euro’s 
opleveren. Het geeft antwoord op de vraag hoe vaak een 
consument van je content verandert in een lead. Dit kan onder 
meer op de volgende manieren: 
 
Contactformulieren – Door een contactformulier direct te 
koppelen aan bepaalde content, is het mogelijk om te meten hoe 
vaak een bezoeker dit invult na het consumeren van je content. 
 
E-mail inschrijvingen – Heb je een nieuwsbrief? Dan is het vaak 
mogelijk om inschrijfformulieren te maken, waardoor jouw 
publiek zich kan abonneren op je nieuwsbrief. Dit kan ook door 
een e-book of whitepaper beschikbaar te stellen in ruil voor een e-
mail adres. 
 
Het aantal leads kun je bevorderen door aan het einde van je 
content een call-to-action neer te zetten, bijvoorbeeld om zich in 
te schrijven voor je nieuwsbrief of om contact met je op te nemen. 
 
Verkopen 
 
Als bedrijf wil je natuurlijk met je content meer bereiken dan 
alleen naamsbekendheid of het genereren van leads. Uiteindelijk 
gaat het om de verkoopcijfers. Je wilt weten hoe vaak je 
bezoekers je klant worden.  
 
Er zijn twee meeteenheden die je hiervoor kunt gebruiken: 
 
Online sales – Het is mogelijk om te achterhalen hoe vaak een 
bezoeker, na het consumeren van bepaalde content, besluit om 
direct over te gaan tot het afnemen van een product of dienst. 
 
Offline sales – Dit is erg moeilijk om te meten, want hoe bepaal 
je hoe iemand van online naar offline is gegaan? Sommige CRM 
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software bieden hier wel handige oplossingen voor. Het beste is 
om een sterke call-to-action te integreren in je content. 
Bijvoorbeeld door online een aanbieding te doen die alleen offline 
te verzilveren is.  
 
Niet alleen harde cijfers 
 
Het succes van je contentmarketing strategie is echter niet alleen 
vast te pinnen op harde cijfers. Het is uiteraard afhankelijke van 
de doelstellingen die je hebt vastgelegd in je contentmarketing 
plan. 
 
Onthoud dat contentmarketing uiteindelijk als doel heeft om 
relaties op te bouwen en dat de ROI als doel heeft om de kracht 
van deze relaties te meten. Conversies zijn natuurlijk belangrijk, 
maar slechts een onderdeel van een relatie die continu doorgaat.  
 
Succesvolle voorbeelden 
 
Inmiddels zijn er zowel internationaal als nationaal een aantal 
voorbeelden te noemen waarbij contentmarketing succesvol is 
ingezet.  
 
Electronica 
Denk bijvoorbeeld eens aan de diverse uitlegvideo’s die er online 
te vinden zijn. Het is een relatief gemakkelijke manier om mensen 
bij je diensten en producten te betrekken, zeker als je een 
nicheproduct verkoopt. Ook in Nederland zijn hiervan een aantal 
goede voorbeelden te vinden. Een goed voorbeeld is Coolblue, 
die bij bijna ieder product een videoreview plaatst om uit te 
leggen hoe het product werkt en waar je het kunt kopen. 
 
Make-up 
Een echt nichevoorbeeld van hoe contentmarketing succesvol 
wordt ingezet is de webshop Make-up Your Stash, waar ik zelf 
deels bij betrokken ben. Via deze webshop worden make-up 
organizers verkocht.  
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De beautywereld is een van de markten die online verkoop met 
open armen heeft omarmd en daar plukken zij nu de vruchten 
van. Zo zijn er beauty bloggers die gratis hun producten 
beoordelen. Uiteraard zullen zij het product eerlijk en objectief 
beoordelen, aangezien zij niet hun eigen reputatie willen 
beschadigen en ook niet optreden als affiliate. Op deze manier 
worden zij ambassadeurs van Make-up Your Stash en zullen hun 
fans eerder geneigd zijn om deze webshop te bezoeken en de 
producten aan te schaffen. 
 
Zwembaden 
Mocht je meer willen weten over hoe contentmarketing succesvol 
wordt ingezet in de Verenigde Staten, dan raad ik je zeker aan 
Marcus Sheridan te gaan volgen. Via zijn website “The Sales 
Lion” vertelt hij hoe hij contentmarketing succesvol inzet voor 
zijn eigen bedrijf. 
 
Sheridan is namelijk al jarenlang verkoper van bubbelbaden in de 
Verenigde Staten. Via zijn bedrijf River Pools bracht hij jarenlang 
succesvol zwembaden aan de man. Door de financiële crisis die 
in 2008 losbarstte, kwam het bedrijf echter in zwaar weer terecht. 
Klanten die zwembaden ter waarde van $50.000 hadden besteld 
trokken hun order in. Op dat moment gaf River Pools jaarlijks 
$250.000 uit aan advertenties op radio, televisie en PPC (Pay Per 
Click). Dit budget werd teruggeschroefd tot ongeveer $25.000 en 
de focus kwam te liggen op het genereren van omzet via 
contentmarketing. Marcus ging via de website van River Pools 
informatieve artikelen schrijven, waarin veel gestelde vragen van 
klanten over zwembaden werden behandeld en oplossingen 
werden geboden. Op deze manier heeft hij inmiddels zijn 
recordomzet van vóór de crisis ruim overtroffen, terwijl hij 
tegelijkertijd zijn kosten heeft verlaagd. 
 
Conclusie & Tips 
 
Plannen, uitvoeren, meten, optimaliseren en dit proces continu 
herhalen; contentmarketing is zoals al eerder gememoreerd iets 
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waar je een lange adem voor nodig hebt. Maar als je eenmaal de 
kracht ziet van contentmarketing, dan zul je blij zijn dat je er ooit 
mee begonnen bent. Contentmarketing kan namelijk een van de 
meest effectieve en efficiëntste manieren zijn om online publiek te 
genereren. 
 

 

 
Bekijk de PDF met de 15 belangrijkste 
contentmarketing tips via www.dgoc.nl. 
#pdfh03-01 

 
  

http://www.dgoc.nl/
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(advertenties) 

 

 

http://www.checklistwebwinkel.nl
http://www.eenkadovoor.nl
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Even voorstellen: Laszlo Graven 
 

 
 
Het hoofdstuk over web analytics is geschreven door Laszlo 
Graven. Laszlo is al meer dan veertien jaar een enthousiaste en 
gedreven professional in de online branche. 
 
Vanuit zijn huidige functie als Salesmanager bij Ivengi.com 
adviseert Laszlo klanten over de vele mogelijkheden die het 
internet biedt en het maximale rendement dat daarmee behaald 
kan worden via actieve monitoring en (bij)sturing.  
 
Laszlo is gespecialiseerd in Google Analytics en sinds zes jaar 
Google Certified Advertising Professional. 
 
Website: www.ivengi.com  

http://www.ivengi.com/
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Hoofdstuk 4 – Web analytics 
Door Laszlo Graven 
 
De wereld is in de afgelopen jaren sterk veranderd qua 
technologie. Een kwart eeuw met ontwikkelingen die zijn 
weerslag nog niet eerder gezien heeft. Communicatie, 
informatievoorziening en koopgedrag zijn enkele voorbeelden 
die ingrijpend veranderd zijn door de komst van het internet. 
 
Het internet in haar huidige vorm bestaat al ruim 25 jaar. Ook in 
het medialandschap is de impact groot. Waren vroeger tv, radio 
en dagbladen de belangrijkste informatiekanalen, tegenwoordig 
wordt informatie “gepushed” via apps en zijn mensen vrijwel 
“realtime” op de hoogte van ontwikkelingen in de wereld. 
 
Het internet heeft veel voordelen qua interactie, communicatie  
en functionaliteit met zich meegebracht. Een niet te 
onderschatten voordeel is dat de techniek van het internet het 
mogelijk maakt om de werking en het gebruik van online 
toepassingen, zoals websites en webshops te meten. 
 
Internet en meetbaarheid 
 
Hierbij rijst de vraag; waarom zou je iets willen meten? 
 
Bij traditionele media is het vaak heel moeilijk om resultaten te 
meten, waardoor de effectiviteit van een advertentie of campagne 
moeilijk beoordeeld kan worden. De investering is kostbaar en 
slechts door een juiste beoordeling van het resultaat kun je 
concluderen of een campagne of advertentie succesvol was of 
niet. Niet alleen het beoordelen, maar vooral de vervolgstap; het 
verbeteren van de campagne of advertentie om zo meer 
rendement te behalen is lastig bij traditionele media. 
 
Op zijn best kunnen globale cijfers inzage geven in het aantal 
lezers, luisteraars of kijkers. Voor het “concreet” meten wordt 
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vaak verwezen naar een stijging in het aantal bezoekers van de 
website, of een (mogelijke) stijging in het aantal online verkopen. 
 
Kijkend naar de digitale wereld kan met statistieken zeer 
waardevolle informatie verkregen worden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan: 
 

 Hoe goed een website loopt; 
 Wat het resultaat is van een online marketingcampagne; 
 Hoe meer omzet behaald kan worden; 
 Waar je doelgroep op zoekt; 

 
Bruikbare informatie 
 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat ondernemers nog (te) vaak 
geen of een zeer beperkt beeld hebben van de wijze waarop hun 
online activiteiten presteren. Dit zijn echt gemiste kansen. Veel 
websites en webshops maken wel gebruik van statistieken, maar 
de informatie die wordt bekeken, beperkt zich vaak tot 
bezoekersaantallen of het aantal hits. Vooral bij de opkomst van 
het internet werd er vaak geschermd met aantallen hits, een 
totaal nietszeggend gegeven. 
 
 “Er zijn afgelopen maand 645 unieke bezoekers geweest” is 
bijvoorbeeld een gegeven waarmee een ondernemer vrijwel niets 
kan. Het geeft wel een beeld van de hoeveelheid bezoekers, maar 
de ondernemer weet niet wat een bezoeker gedaan heeft, of hij de 
juiste informatie heeft gevonden, en of de aankoop gelukt is. 
 
Het is veel interessanter om te weten dat bijvoorbeeld 20% van de 
gebruikers de website via de smartphone bekijkt en sneller 
afhaakt, omdat de website niet voor een mobiel apparaat is 
geoptimaliseerd. Een ander voorbeeld is dat bezoekers de 
gewenste informatie van een bepaald product niet kunnen 
vinden. Door deze essentiële informatie kan de website/ 
webshop verbeterd worden, om zo een beter resultaat te behalen. 
 



65 

Kritieke Prestatie Indicatoren 
 
De basis voor het verkrijgen van interessante en bruikbare 
informatie ligt bij het stellen van doelen. Deze worden vaak 
geformuleerd in KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren). Het stellen 
van KPI’s geeft je objectieve houvast om te bepalen of je doelen 
echt bereikt worden. Middels KPI’s verzamel je belangrijke 
informatie, waardoor je je online prestaties kunt meten en 
beoordelen. Daardoor weet je of je op de goede weg bent. Zorg 
dat bij het opstellen van een KPI, dat deze snel te gebruiken, 
eenvoudig en relevant is! 
 
Enkele concrete (online) doelstellingen die bruikbaar zijn als KPI: 
 

 7% meer verkoop in het komend half jaar; 
 50 downloads in 4 maanden tijd; 
 Minimaal 500 unieke bezoekers per maand; 
 10% meer verkopen van een product; 
 8% meer inschrijvingen op de nieuwsbrief in het komend     

kwartaal. 
 
Met deze doelstellingen en de verkregen informatie uit 
statistieken, kan gekeken worden waar en hoe de website of 
webshop aangepast dient te worden. Dit proces van meten en 
optimaliseren kan middels onderstaand schema/model in een 
aantal stappen worden beschreven. 
 

1) Definiëren; de eerste stap in dit proces is het definiëren 
van meetbare doelen. Op basis van deze doelen kan er 
gekeken worden in welke mate de gestelde doelen 
worden behaald. 

2) Meten; de doelen uit stap 1 worden in Google Analytics 
ingesteld en gemeten. 

3) Analyseren; de resultaten uit het meetproces worden 
getoetst met de gestelde doelen om te kijken waar 
bijgestuurd dient te worden. In deze fase kunnen acties 
bepaald worden om verbeteringen te realiseren. 
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4) Optimaliseren; de acties uit de analysefase kunnen hier 
doorgevoerd worden om zo een effectieve verbetering 
door te voeren. 

 

 
Door het volgen van dit gestructureerd proces kan het resultaat 
verbeterd worden. Hierdoor kunnen de gestelde doelen/KPI’s 
behaald en wellicht overstegen worden. Zoals de afbeelding 
aangeeft is dit een continu proces! 
 
Soorten meetprogramma’s 
 
Om goede feedback/informatie te verkrijgen omtrent het gebruik 
van een website of webshop zijn programma’s om statistieken in 
te zien onmisbaar. Er zijn verschillende mogelijkheden en 
varianten om deze informatie te verzamelen. 
 
Onderstaande opsomming toont de belangrijkste categorieën met 
voorbeelden van software die deze functionaliteit biedt. Je kunt 
uiteraard meerdere producten tegelijk gebruiken, waardoor de 
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combinatie extra (en meer diepgang in) bruikbare informatie 
oplevert. 
 
Webstatistieken 
Met dit type software is het mogelijk om het gedrag van 
bezoekers op de website of webshop te bekijken. Hierdoor wordt 
inzichtelijk hoe bezoekers je website hebben gevonden, welke 
pagina’s het meest bezocht worden, vanaf welke externe websites 
bezoekers zijn doorverwezen, het bouncepercentage  en nog veel 
meer. 
 
Voorbeelden: AWstats, Sitestat en Google Analytics 
 
Mousetracking 
Dit type software volgt muisbewegingen van bezoekers. Hiermee 
kan achterhaald worden waar mogelijke problemen zitten m.b.t. 
functionaliteit en usability. Zo kan bekeken worden op welke 
plaatsen bezoekers proberen te klikken (ook wanneer dit nog een 
effect sorteert), of hoe ver bezoekers op een pagina omlaag 
scrollen. Deze tooling is dus meer technisch en functioneel 
ingericht en kan informatie per individuele bezoeker weergeven. 
De software is minder gericht op het gedrag van bezoekers 
binnen de website. 
 
Voorbeelden: Mouseflow, Clicktale en Crazy Egg 
 
A/B en multivariate testen 
Met dit type software is het mogelijk om voor een selecte 
doelgroep twee of meer varianten te laten zien. Hierdoor kan 
inzichtelijk worden gemaakt welke variant beter scoort en dus 
een hogere conversie heeft. Als bijvoorbeeld via A/B testing een 
button getest dient te worden, ziet 50% een rode vierkante button 
en 50% een ronde groene button. Met A/B en multivariate testing 
kunnen niet alleen onderdelen maar ook gehele pagina’s getest 
worden. 
 
Voorbeelden: Optimizely, Visual Website Optimizer 
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Online feedback 
Met feedback-software is het mogelijk om waardvolle feedback 
van je bezoekers te verzamelen. Dit gebeurt bij voorbeeld via 
pop-up schermen waarbij aan bezoekers vragen worden gesteld 
waarom ze je website verlaten, waarom ze niets hebben gekocht 
in je webshop enz. Kortom je kunt ermee achterhalen waar 
bezoekers obstakels ervaren en waarom ze dus niet kopen. Aan 
de hand van deze feedback kun je je website en/of webshop 
verbeteren. 
 
Voorbeelden: The Feedback Company, Uservoice, Mopinion en 
iPerceptions 
 
Eyetracking / heatmaps 
Middels Eyetracking kan er onderzocht worden wat het “oog” 
gedrag is van bezoekers. Hier wordt feitelijk gekeken naar het 
kijkgedrag van een bezoeker. Dit gedrag kan vervolgens vertaald 
worden naar een heatmap op je scherm. Middels Eyetracking kan 
de usability van een website of webshop aanzienlijk vergroot 
worden. Deze categorie is een beetje een vreemde eend in de bijt, 
daar dergelijke tooling niet eenvoudig ingezet kan worden. 
Hiervoor is speciale apparatuur nodig, waardoor dit soort 
onderzoeken voornamelijk door gespecialiseerde 
onderzoeksbureaus worden uitgevoerd. 
 
Google Analytics? 
 
Google heeft haar eigen online programma (Google Analytics) 
ontwikkeld om geavanceerde statistieken te verkrijgen van 
websites, webshops en zelfs Apps. Via deze tool is veel 
informatie te verkrijgen, die verder gaat dan veel concurrerende 
software. Dit is te danken aan de continue doorontwikkeling en 
optimale integratiemogelijkheden van diverse andere (Google) 
functionaliteiten en toepassingen. Denk hierbij aan Google 
Adwords, Google Webmaster tools, Google Website Optimizer 
en meer. Door deze functionaliteiten in combinatie met het grote 
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marktaandeel, is er voor gekozen om in de komende 
hoofdstukken verder in te zoomen op Google Analytics. 
 
Over Google Analytics is veel informatie online te vinden. Er zijn 
zelfs tweedaagse trainingen te volgen, waarin je alle geheimen 
van dit programma leert kennen. Dit deel van het boek is met 
name bedoeld voor mensen die nog geen ervaring hebben met 
Google Analytics. Hieronder vind je een hands-on introductie in 
enkele (belangrijke) basisfunctionaliteiten. 
  
Installatie Google Analytics 
 
Indien je gebruik wenst te maken van Google Analytics dien je 
een aantal stappen te doorlopen. De moeilijkste stap is het 
toevoegen van een stukje code aan je website of je webshop. 
Hiervoor heb je waarschijnlijk de hulp van een webmaster of je 
ICT leverancier nodig. 
 
Google Analytics account aanmaken 
 
Het aanmaken van een gratis account doe je via 
www.google.com/analytics/. 
 
Vervolgens kun je in drie stappen Analytics activeren, zoals 
Google het zelf zegt in onderstaande afbeelding. Wij gaan echter 
nog een stapje verder en voegen er nog drie extra stappen aan 
toe. 
 
Stap 1: inloggen met je bestaande Google account  
 
Heb je die niet, dan ben je verplicht er een aan te maken. Na het 
invullen van enkele basisgegevens, waaronder een e-mailadres 
en een vraag waarmee je bewijst geen “robot” te zijn, is het 
Google account aangemaakt. 
 
 
 

http://www.google.com/analytics/
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Stap 2: Maak het Google Analytics account aan 
 
Hierbij geef je vooraf aan of je een website of een mobiele app 
wilt monitoren. Vervolgens dien je enkele vragen in te vullen, 
waaronder de URL van de website of webshop en op welke wijze 
je data met Google wenst te delen.  
 
Stap 3: Plaatsing tracking ID 
 
Google Analytics geeft je een tracking code. Dit stukje code dien 
je op iedere pagina in je website te plaatsen die je wenst te 
monitoren. Het plaatsen van de code zal meestal door de 
webmaster of webbouwer verzorgd worden. Na een korte 
periode heeft Google de code verwerkt en kun je de eerste 
resultaten bekijken. 
 
Stap 4: Aanvullende mogelijkheden activeren 
  
Het is wenselijk om nog een aantal aanvullende opties te 
activeren om meer statistieken te kunnen verzamelen. Denk 
hierbij aan de geavanceerde instellingen om “demografische” en 
“interesse” rapporten mogelijk te maken. Ook de in-page 
Analytics is een must om aan te zetten. Deze zijn bij “Property-
instellingen” te vinden onder “Beheer”. Zet de optie bij het kopje 
“Functies voor adverteerders in het Display Netwerk” op aan en 
doe hetzelfde voor de “In-Page analyse”. 
 
Stap 5: Koppeling met Google Webmaster Tools 
 
Google Webmaster Tools is een gratis online omgeving van 
Google, die je van zeer interessante informatie voorziet omtrent 
de werking van je website. Google Webmaster Tools is eenvoudig 
aan Google Analytics te koppelen, wat absoluut aan te bevelen is. 
Hieronder wordt stap voor stap uitgelegd hoe deze koppeling in 
zijn werk gaat. 
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Enkele functies die Webmaster Tools biedt: 
 

 Bekijken of Google fouten op je website heeft gevonden; 
 Bekijken op welke zoekwoorden je bezoekers hebben 

gezocht; 

 Zien hoeveel pagina’s Google van je website heeft 
geïndexeerd; 

 Een sitemap voor Google toevoegen van je website; 
 Controleren of Google beveiligingsproblemen op je site 

heeft gevonden (malware); 

 Het aantal vertoningen en klikken op je site bekijken. 
 
Om hier gebruik van te maken dien je een account aan te maken 
en deze te koppelen aan Google Analytics. 
Ga naar http://www.google.nl/intl/nl/webmasters/ en meld je 
aan via de knop “Aanmelden bij Webmasterhulpprogramma’s”. 
 
Nadat je je Google wachtwoord nogmaals hebt ingevuld, kom je 
op het welkomstscherm terecht. Nu kun je je website aanmelden. 
Na het invullen van de URL dien je te verifiëren dat de code 
correct is geplaatst. Indien dit geslaagd is kom je op het 
“dashboard” terecht, waarin direct zichtbaar is of er crawlfouten 
zijn ontdekt, hoeveel zoekopdrachten er zijn geweest met het 
aantal vertoningen en clicks en de mogelijkheid om een sitemap 
te plaatsen. Dit is handig als de website of webshop een lastige 
structuur heeft, die het Google moeilijk maakt om alles goed te 
indexeren. 
 
Google Webmaster Tools is nu correct aangemaakt, maar nog niet 
gekoppeld aan Google Analytics. Dit kan je zowel via Webmaster 
Tools als via Google Analytics doen. Wij beschrijven de optie via 
Google Analytics. Ga hiervoor naar Google Analytics en 
vervolgens naar het tabblad beheerder. Klik hier op “Property 
instellingen” en scroll naar beneden. Hier staat een kopje 
“Instellingen voor Webmasterhulpprogramma's”. 
 

http://www.google.nl/intl/nl/webmasters/
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Klik op bewerken en selecteer de website die je wenst te 
koppelen. Na het opslaan kom je bij de property-instellingen uit 
in Google Analytics. Onderaan bij “Instellingen voor 
Webmasterhulpprogramma's” zie je of de koppeling geslaagd is. 
Als dit zo is, word je website vermeld en krijg je een ingeschakeld 
profiel te zien. Bovendien zal er bij Google Webmaster Tools een 
melding komen dat de site aan Google Analytics is gekoppeld. 
 
Houd er rekening mee dat in het begin de gegevens in de 
Webmaster Tools leeg zijn, of “nog niet beschikbaar” en dat dit 
opgebouwd dient te worden door Google. Het kan een paar 
minuten tot een paar uur duren voordat de gegevens zichtbaar 
worden. 
 
Stap 6: Koppeling met Google AdWords 
 
Het is mogelijk om uw bestaande AdWords campagne te 
koppelen aan Analytics. Hierdoor kan er extra inzicht verkregen 
worden in de activiteit van bezoekers.  Zo krijg je inzicht in de 
hoeveelheid verkeer die er vanuit AdWords gegenereerd wordt, 
en zie je tevens hoeveel verkopen hieruit afkomstig zijn. Zo is het 
mogelijk je campagnes en website of webshop verder te 
optimaliseren. 
 
Via het hoofdmenu, optie “Beheerder”, kun je in de middelste 
kolom “Property” bij Productkoppelingen koppelen aan 
AdWords. De menu-uitsnede aan de rechterzijde van de 
“Property” kolom toont in oranje de optie waarmee met Google 
AdWords gekoppeld kan worden. 
 
Indien je meerdere AdWords accounts hebt, krijg je deze 
vervolgens te zien en kun je kiezen welke je wenst te koppelen. 
Geef vervolgens in het gedeelte “Configuratie koppelen” een 
naam op om de groep gekoppelde AdWords-accounts 
gemakkelijk te kunnen herkennen. Voordat je de koppeling 
opslaat, kun je nog de Analytics dataweergaven kiezen. 
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Indien je nog niet over een AdWords account beschikt krijg je 
onderstaande melding te zien indien je in Google Analytics hebt 
geklikt op AdWords-links. Hiervandaan word je doorverwezen 
naar de stappen om een AdWords-account aan te maken. 
 

 
 
De basis 
 
Na het succesvol plaatsen van de benodigde codes zullen enige 
tijd later de eerste statistieken beschikbaar zijn. Hieronder zal ik 
enkele belangrijke opties in vogelvlucht toelichten. 
 
Hoofdmenu 
 
Als je bent ingelogd kom je uit op het dashboard, of het overzicht 
met views indien dit aanwezig is. 
 
Home; geeft een overzicht van de beschikbare views en websites 
die gekoppeld zijn aan je account. 
 
Rapportage; geeft veel mogelijkheden en inzichten omtrent het 
gebruik van de website. 
 
Aangepaste rapporten; als de standaardrapportages in het vorige 
menu item niet toereikend genoeg zijn, kun je zelf Analytics 
rapportages op maat maken. 
 
Beheerder; hier zijn drie kolommen met opties aanwezig 



74 

De eerste kolom is genaamd “Account”; hier zijn alle persoonlijke 
instellingen te wijzigen en is het overzicht van gebruikers te 
vinden. Ook vind je hier een koppelmogelijkheid met AdSense. 
Na koppeling kun je gebruik maken van het advertentiekanaal 
van Google, waarmee advertenties op je website getoond kunnen 
worden. 
 
In de tweede kolom Property kun je de trackingcode vinden 
(waarmee de website dus eigenlijk met Google Analytics wordt 
gekoppeld), evenals productkoppelingen naar Google AdWords 
en overige producten als Google Webmaster Tools. 
 
De laatste kolom is genaamd “Dataweergave”; je vindt hier 
doelen en kunt er filters en e-commerce tracking mee activeren. 
 
Overzichtpagina Rapportage 
 
Op het moment dat je bij Google Analytics inlogt, wordt de 
overzichtspagina getoond. Deze is te vinden door onder het sub-
onderwerp “doelgroep” aan te klikken en vervolgens te klikken 
op “overzicht”. In dit overzicht worden diverse cijfers getoond. 
Via verscheidene  selectie-opties kun je deze naar wens 
aanpassen.  Hieronder zal ik een aantal opties nader behandelen.  
 
Datumselectie 
Middels de datumselectie is het mogelijk de periode te kiezen 
waarop de informatie betrekking heeft. Het is ook mogelijk om 
informatie met vorige periodes te vergelijken. Op deze wijze kun 
je snel bekijken of aanpassingen in de site of  marketingacties het 
gewenste effect hebben behaald. 
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Standaard is er een grote grafiek te zien, waarbij de informatie 
per uur, dag, week of maand getoond kan worden. Hoe kleiner 
de tijdseenheid, hoe grilliger het verloop van de grafiek. 
Standaard wordt in de grafiek het aantal sessies getoond en kan 
er een tweede statistiek aan worden toegevoegd. 
 
Je kunt in dit overzicht verder nog onderstaande informatie 
vinden: 
 
Sessies; een periode waarin een unieke bezoeker de website 
bezoekt. Indien de bezoeker langer dan 30 minuten niet actief is, 
vervalt de sessie en zal de bezoeker bij een nieuw bezoek als 
nieuwe sessie geteld worden. 
 
Gebruiker; een unieke bezoeker die de website bezoekt. 
Paginaweergaven; het aantal pagina’s dat is weergegeven. 
 
Pagina’s/sessie; de gemiddelde hoeveelheid pagina’s die een 
bezoeker bekijkt in één sessie. 
 
Gem. sessieduur; de gemiddelde tijd die een bezoeker op je site 
doorbrengt. 
 
Bouncepercentage; het percentage bezoekers dat binnen enkele 
seconden je website verlaat. 
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Submenu Rapportage 
 
Bij Rapportage zijn enkele zeer interessante feiten te bekijken die 
je inzicht kunnen verschaffen over het gebruik van je website. 
Hieronder worden enkele interessante functionaliteiten 
toegelicht. 
 
Dashboard  
Hier kun je een dashboard naar wens samenstellen met alle KPI’s 
die voor jou van belang zijn. In hoofdstuk zeven wordt toegelicht 
hoe je een dashboard samenstelt. 
 
Snelkoppelingen 
Dit is een functionaliteit waarin je een snelkoppeling naar je 
favoriete Analytics onderdelen kunt maken. Zo kun je jezelf 
diverse “overbodige” clicks besparen. 
 
Realtime 

Hier kun je informatie vinden over bezoekers die op dat moment 
“realtime” op je website aanwezig zijn. Onderstaande afbeelding 
toont het overzicht van Realtime. Realtime laat je slechts de 
activiteiten op de website zien van de laatste 30 minuten. 
 
Overzicht; geeft inzicht in het aantal actieve gebruikers. Er is te 
zien via welk kanaal de gebruiker op je site terecht is gekomen. 
Tevens kun je zien welke pagina op dat moment bekeken wordt 
en wordt bij benadering de locatie waar de gebruikers zich 
bevindt weergegeven. 
 
Locaties; de fysieke locatie waar de bezoeker zich bevindt. 
Verkeersbronnen; De weg die de bezoeker heeft afgelegd om op 
je website te komen (bijv. direct; wanneer bezoekers de 
domeinnaam rechtstreeks intypen, of organisch; wanneer 
bezoekers via de natuurlijke zoekresultaten van Google op je 
website terecht komen) 
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Inhoud; een overzicht van de pagina’s die op dat moment 
bekeken worden. 
 
Gebeurtenissen; een overzicht van gebeurtenissen die op dat 
moment gebruikt worden. Let op; standaard zijn er geen 
gebeurtenissen beschikbaar. Deze dienen eerst aangemaakt te 
worden. 
 
Conversies; een overzicht van conversies die op dit moment 
worden “gebruikt”. 
 
Doelgroep 
Gedetailleerde informatie over de bezoekers van je website. 
Overzicht; het standaardscherm dat getoond wordt wanneer je 
op het  hoofdmenu-item “Rapportage” klikt. 
 
Demografie; informatie over demografische informatie kan hier 
geraadpleegd worden. O.a. leeftijd en geslacht zijn hier te vinden. 
Let op; bij het opzetten van het Google Analytics account dient bij 
“Rapporten voor demografische en interessecategorieën 
inschakelen” (te vinden onder menu-item “Beheerder” en 
vervolgens onder het kopje property, property instellingen) de 
optie op “aan” gezet te worden. 
 

 
 
Interesses; hier wordt informatie getoond omtrent interesses van 
de gebruiker, verdeeld over verschillende categorieën. 
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Geo; deze optie toont informatie over de gebruikte taal en de 
locatie van de bezoekers. 
 
Gedrag; informatie over het aandeel nieuwe bezoekers versus het 
aandeel terugkerende bezoekers is hier te vinden, evenals 
informatie over het aantal sessies dat plaatsvindt en de tijd 
waarop een bezoeker op de website blijft. Uit deze informatie 
kun je aflezen of het voor de bezoeker interessant is om vaker, of 
langer op de website te blijven. 
 
Technologie; een overzicht van allerlei technische informatie is 
hier te raadplegen, onder andere over browsers, 
besturingssystemen, schermresoluties en meer. 
 
Mobiel: hier is zeer essentiële informatie te raadplegen over het 
aantal gebruikers, verdeeld naar desktop, tablet en mobiel 
gebruik. 
 
Mocht jouw site nog niet over een mobiele versie beschikken, dan 
kun je hier redenen vinden om dit wel of niet te gaan doen. Het 
kan ook interessant zijn om de verschillen qua bouncepercentage, 
pagina’s per sessie en de sessieduur te bestuderen. 
 
Gebruikersstroom; wederom een zeer interessant schematisch 
overzicht waarin op basis van een variabele de stroom van 
bezoekers door de pagina’s bekeken kan worden. Zo kun je zien 
wat bezoekers uit de verschillende landen doen, per bron, 
medium enz.   
 
Acquisitie 
Onder dit kopje kan worden bekeken via welke kanalen de 
bezoekers op je website terechtkomen. Wat is bijvoorbeeld de 
inbreng van sociale media en van Google AdWords?  
 
Interessant is het overzicht “Alle verkeer”, waarin te zien is 
vanuit welke kanalen/websites het meeste verkeer afkomstig is 
dat op je website terecht komt. 



79 

“Zoekwoorden” toont informatie over de gebruikte 
zoekwoorden. Zowel betaald, indien je gebruik maakt van 
Google AdWords, als onbetaald via de reguliere “organische 
resultaten”. 
 
Doordat Google zoekopdrachten overzet naar secure search, is 
niet meer eenvoudig te achterhalen op welke woorden bezoekers 
hebben gezocht. Dit is gedeeltelijk te omzeilen door de integratie 
van Google Analytics en Google Webmaster Tools. Via deze 
rapporten is nog redelijk wat informatie boven water te halen. Er 
zijn meerdere opties, maar die gaan te ver om hier te behandelen. 
 
Heb je echter Google Webmaster Tools aan Google Analytics 
gekoppeld, dan kun je in de menuoptie 
“Zoekmachineoptimalisatie” genoeg goede informatie vinden 
over de ingevoerde zoekopdrachten en over de 
bezoekersaantallen per pagina. 
 
Gedrag 
Onder “Site-inhoud” is via “Uitstappagina’s” te zien op welke 
pagina’s de bezoekers de website verlaten. Mocht je de 
zoekfunctionaliteit van Google zelf (Google Sitesearch) 
gebruiken, dan kun je via “Zoekopdrachten op site” exact 
achterhalen op welke zoekwoorden je bezoekers gezocht hebben. 
Zo kun je trends ontdekken en eventueel content van je website 
aanpassen, omdat daar blijkbaar interesse voor is. 
 
Het menu-item “Gebeurtenissen” toont alle informatie omtrent 
gebeurtenissen die succesvol zijn afgerond. Denk hierbij aan het 
klikken op een link. In hoofdstuk zes wordt hier verder op 
ingegaan. 
 
Tenslotte is de optie “Analyse op pagina” zeer interessant. 
Hierbij krijg je via concrete statistieken te zien op welke 
elementen bezoekers hebben geklikt. Met deze bruikbare 
informatie kun je snel zien welke onderdelen (te) weinig 
aandacht krijgen en wellicht anders gebruikt dienen te worden. 
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Onderstaande oranje blokjes geven percentages aan van de 
homepage en hoe vaak op dat item is geklikt. 
 

 
 
Conversies 
Bij conversies ben je op de juiste plek om resultaten te bekijken 
van ingestelde doelen en om commerciële informatie omtrent 
verkopen te achterhalen. 
 
Doelen; De statistieken van het doelengebruik zijn hier te 
raadplegen. Ook vind je hier een trechterweergave. In een 
trechter worden alle stappen van een verkoopproces getoond, 
waarbij Google Analytics inzichtelijk maakt wat het 
uitstappercentage per stap is. Zo kun je onderzoeken welke 
stappen binnen het verkoopproces voor problemen zorgen en 
dus verbeterd dienen te worden. 
 
E-commerce; alle relevante informatie omtrent verkopen en 
verkochte producten zijn hier te vinden. Vooral interessant voor 
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bezoekers met een webshop of websites waarbij een betaalproces 
aanwezig is. 
 
Multi-channel trechters; aanvullende informatie omtrent 
verkopen is hier te vinden. De conversie per kanaal is hierbij 
interessant, omdat inzichtelijk gemaakt wordt welke kanalen het 
meest opbrengen. 
 

 

 
Lees ook de PDF over conversies, doelen 
instellen en trechters via www.dgoc.nl. 
#pdfh04-01 

 
En dan nu, aan de slag! 
 
Zoals je in dit deel van het boek hebt kunnen lezen, is er heel veel 
mogelijk binnen Google Analytics. We hebben nu slechts een tipje 
van de sluier opgelicht. Om te voorkomen dat je meteen alle 
mogelijkheden met Google Analytics gaat onderzoeken en 
binnen de kortste keren door de bomen het bos niet meer ziet, is 
het verstandig om vooraf eerst goed na te denken over een 
meetplan. In dit plan beschrijf je welke belangrijke doelen (KPI’s) 
je inzichtelijk wenst te krijgen. Zorg hierbij voor goede technische 
ondersteuning, zodat je zeker weet dat het plaatsen van de 
benodigde trackingcodes op de juiste manier wordt uitgevoerd. 
 
Voor de herkenbaarheid (zeker als er meerdere collega’s gebruik 
maken van dezelfde Google Analytics omgeving), is het uiteraard 
handig om duidelijke naamstellingen te kiezen bij het aanmaken 
van filters, doelen, trechters, dashboards en aangepaste 
rapporten. Zo blijft het een duidelijke en vooral werkbare tool. 
  

http://www.dgoc.nl/
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Even voorstellen: Marjolein Bongers 
 

 
 
Het volgende hoofdstuk gaat over sociale media marketing en is 
geschreven door Marjolein Bongers van House of Social Media. 
 
House of Social Media adviseert en ondersteunt bedrijven, 
gemeentes en instellingen bij het succesvol inzetten van sociale 
media. Bijvoorbeeld door het opstellen van een sociale media 
strategie, door het verzorgen van sociale media trainingen of 
door het volledig ontzorgen bij het inrichten en beheren van 
sociale mediakanalen. 
 
Marjolein combineert haar commerciële en creatieve 
internetervaring met een gedegen kennis van de verschillende 
sociale media platformen en geeft lezingen over online personal 
branding en sociale media. 
 
Website: www.houseofsocialmedia.nl  

http://www.houseofsocialmedia.nl/
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Hoofdstuk 5 – Sociale media marketing 
Door Marjolein Bongers 
 
De inzet van sociale media is al jaren een hot-item voor bedrijven 
om  te communiceren met klanten of potentiële klanten.  De 
consumenten of je klanten hebben dan ook hoge verwachtingen 
van bedrijven. Denk aan webcare, interactiviteit, transparantie en 
het creëren van waarde voor de klant. Wat heeft de aanwezigheid 
van jouw bedrijf toe te voegen? Wat is je waarde propositie?  
 
Indien je sociale media goed inzet met een goede strategie levert 
je dit tevreden klanten op en online ambassadeurs. Mijn ervaring 
is dat veel bedrijven vandaag de dag starten met sociale media 
onder het mom van “omdat het moet” of “omdat iedereen het 
doet”. En daar kan het fout gaan.  De grootste fouten die 
bedrijven maken is om op diverse kanalen profielen aan te maken 
en vervolgens, meestal door kennis- en tijdgebrek, niets meer met 
de accounts doen en niet reageren op berichten. Helaas zie ik ook 
nog steeds veel bedrijven die sociale media inzetten als 
spamkanaal en alleen maar over hun eigen producten praten.  
 
In het komende hoofdstuk neem ik je mee in de wereld van 
sociale media en we starten hierbij aan de basis. Zoals je wellicht 
weet zijn er veel sociale platformen, onderzoek waar jouw 
doelgroep zich bevindt. Zowel Facebook, Twitter, LinkedIn en 
Pinterest worden behandeld, maar wellicht is Instagram, 
YouTube, Google+ of Foursquare ook interessant voor jouw 
bedrijf.  
 
Wat kun je bereiken met de inzet van sociale media? 
 

 Het verhogen van je naamsbekendheid. 

 Het verhogen van je bereik. 
 Het creëren van online ambassadeurs. 
 Het bieden van klantenservice. 
 Het bereiken van nieuwe en grotere doelgroepen. 
 Het creëren van co-creatie of participatie. 
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 Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de markt. 
 Een relatie opbouwen met de doelgroep. 
 Onderscheidend vermogen uitdragen. 

 Meer (online) verkopen. 
 Het verkeer naar je website verhogen. 
 Een betere positie in de zoekmachines genereren. 
 Online reputatiemanagement. 

 
Voordat je gaat starten met de inzet van sociale media zul je een 
sociale media strategie en beleid moeten opstellen. Neem 
onderstaande stappen mee in de ontwikkeling van de strategie. 
Wat zijn de doelstellingen en wat verwacht de doelgroep van 
jouw bedrijf?  
 

 
Bron: Newcom Research & Consultancy 
 
Facebook 
 
Facebook is het grootste sociale netwerk met 9 miljoen 
Nederlandse leden. Ondanks tegenstrijdige berichten in de media 
is Facebook nog steeds enorm populair, het dagelijks gebruik is 
het afgelopen jaar gestegen met 22%. Afhankelijk van de diensten 
of producten die je aanbiedt, kan Facebook een goed platform 
zijn om je bedrijf te profileren. Via een Fanpage kun je de 
interactie aangaan met je doelgroep, kennis en nieuwtjes delen, 
advertenties opzetten en online ambassadeurs inzetten. 
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Bron: Newcom Research & Consultancy 
 
Facebook Fanpage 
Een Fanpage dient aangemaakt te worden vanuit je persoonlijke 
profiel. 
 

  
Een Facebook Fanpage aanmaken? Surf naar 
https://www.facebook.com/pages/create 

 
Je kunt hier kiezen uit 6 categorieën. Er kan wel eens verwarring 
zijn welke keuze je moet maken; heb je een lokale winkel kies dan 
voor local business of place. 
 

https://www.facebook.com/pages/create
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Zorg ervoor dat je goede afbeeldingen bij de hand hebt. De 
coverfoto is erg belangrijk en dit is meestal een pakkende 
sfeerfoto. Let op: gebruik in de coverfoto niet teveel tekst, dit mag 
maximaal 20% zijn. De afmeting voor de coverfoto is 851 x 315 
pixels.  Als profielfoto kun je het logo van je bedrijf nemen, ben je 
freelancer of zzp-er dan is een foto met logo krachtiger. 
 

 
 
Heb je de categorie gekozen dan kun je eventueel direct je 
profielfoto toevoegen. Geef een goede omschrijving van je 
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product of dienst en vul de URL van je website in. Claim in 
onderstaand veld direct je unieke URL, let erop dat je deze veelal 
na 200 likes niet meer kunt wijzigen. Of laten we zeggen, lastig!  
 
De overige velden kun je even skippen en later invullen. Indien je 
gaat naar Facebook.com/paginanaam/edit kun je de 
bedrijfsinformatie ook op een later tijdstip invullen. Let op: 
Facebook toont 155 tekens dus zorg voor een goede en pakkende 
omschrijving.  
 
Heb je eenmaal je Fanpage aangemaakt en heb je een goede 
cover- en profielfoto en klopt de informatie? Dan kun je jouw 
Fanpage gaan promoten om fans te krijgen. Onderstaand 4 basis 
punten waarmee je jouw Fanpage kan promoten. 
 
1. Organisch 
Je klanten en fans komen vanzelf –of via vrienden- op je pagina 
om deze te liken. Organische groei is sterk afhankelijk van jouw 
content, wordt jouw content veel gedeeld dan zul je zien dat de 
likes automatisch erbij komen. 
 
2. Website  
Zorg ervoor dat je Facebook integreert in je website door middel 
van bijvoorbeeld de Like button en social plugins. Een voorbeeld 
van een social plugin is de like box, je ziet direct wie van jouw 
eventuele vrienden de pagina al geliked hebben. 
 

  
Meer informatie over plugins en de like box:  
https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-
box-for-pages 

 
3. Offline integratie 
Denk hierbij aan vermelding op visitekaartjes, folders & flyers en 
een sticker op de deur. Heb je bijvoorbeeld een winkel, spoor 
klanten dan ook in de winkel aan om je Fanpage te liken. 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-box-for-pages
https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-box-for-pages
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Aangezien tegenwoordig bijna elk bedrijf een Fanpage heeft van 
de bakker op de hoek tot de HEMA zul je jouw klanten 
meerwaarde moeten geven. Wat krijgen zij indien ze jouw 
Fanpage liken, wat is de toegevoegde waarde? Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan: een eerste uitnodiging voor de sale; behind the 
scenes updates; nieuwtjes etc. 
 
4. Advertenties 
Op Facebook kun je goed targetten op jouw doelgroep, zo weet je 
zeker dat je efficiënt je doelgroep bereikt. Je kunt op Facebook  
via Facebook.com/advertising eenvoudig advertenties opzetten 
waarbij je onder andere kunt kiezen voor meer likes voor je 
Fanpage.  
 
Zoals eerder aangegeven is content enorm belangrijk en deze 
dient je publiek aan te spreken. Onderstaand enkele tips. 
 

 Plaats altijd een foto bij je update. 
 Houd de teksten kort en krachtig, liefst korter dan 240 

tekens. 
 Ga de dialoog aan en stel open vragen. 

 Deel je kennis -> tips & trics. 
 Haak in op actualiteiten. 
 Geef fans “Behind the scenes updates”. 
 Post ook buiten kantoortijden. 
 Zorg voor een combinatie van relevantie en vermaak. 
 Laat fans een nieuwe coverfoto kiezen.  

 
Facebook is een uitstekend platform om “Happy Customers” in 
te zetten. Afhankelijk van je dienst of product kun je jouw 
klanten vragen om een foto te posten, deze wordt in een apart 
album gezet. Eventueel kun je hier nog een prijs aan koppelen. 
Goede voorbeelden van het inzetten van Happy Customers zijn 
www.facebook.com/modemusthaves en 
www.facebook.com/meneersmakers. 
 
 

http://www.facebook.com/modemusthaves
http://www.facebook.com/meneersmakers
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Facebook Apps 
Je kunt je Fanpage uitbreiden met verschillend tabs. Let wel op, 
fans bezoeken vaak maar eenmalig je Fanpage en alleen om een 
“like” te geven.  De interactie vind altijd plaats in het 
nieuwsoverzicht. Indien je tabs aan gaat maken zul je fans 
moeten verwijzen naar de tab via bijvoorbeeld een statusupdate. 
 
Social Tabs 
Met een social tab kun je een ander social netwerk koppelen zoals 
bijvoorbeeld Twitter, Instagram of Pinterest. 
 

 
 
Overige tabs 
Denk hierbij aan een FAQ pagina, Poll, Fan van de week of een 
tab waarin je win en like actie communiceert. Een eigen HTML 
tab koppelen aan je Fanpage kan ook. 
 

  
Meer informatie over Facebook Apps:  
https://developers.facebook.com/apps 

https://developers.facebook.com/apps
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Edgerank 
Indien je Fanpage goed is opgebouwd zul je deze fans moeten 
gaan activeren via community management. 
 
Onderzoek toont aan dat merken die 5 dagen per week een 
posting doen gemiddeld slechts 16% van de fans bereiken. Houd 
dus in gedachten dat een groot deel van je fans jouw 
statusupdate niet ziet.  Indien je de Edgerank verbetert zal jouw 
update bij meer fans te zien zijn. 
 
Edgerank, wat is dat? 
Edgerank is een formule die bij Facebook is ontwikkeld om te 
bepalen welke van deze content het meest relevant voor 
gebruikers is om te zien. Het nieuwsoverzicht is helemaal geen 
nieuwsoverzicht maar een wiskundig samengestelde selectie van 
de belangrijkste informatie hieruit. Zorg er voor dat je update 
relevant is voor de doelgroep, indien je fans gaan reageren, liken 
of delen wordt je bereik vele malen groter. 
 
Edgerank formule: 
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Je kunt je EdgeRank verbeteren door de affiniteit te 
verhogen.  Postings met vragen zoals “Waar”, “Waarom” en 
“Wanneer” hebben een positief effect.  Je kunt tevens de waarde 
verhogen door veel gebruik te maken van beeldmateriaal, 
regelmatig te posten en je updates te promoten. 
 
Graph Search 
Graph Search oftewel Facebook-sociogram is een 
zoekfunctionaliteit die het zoeken naar informatie over Facebook-
gebruikers vergemakkelijkt. Graph Search is uitgerold in 2013, 
maar is bij veel Facebook gebruikers nog onbekend. Wil je Graph 
Search gebruiken stel dan de taal, bij instellingen, in op Engels 
US.  Via Graph Search kun je zoeken naar mensen die bepaalde  
muziek, of een bepaalde activiteit leuk vinden.  
 
Ook zakelijk kun je Graph Search prima gebruiken om de 
interesses van jouw doelgroep in kaart te brengen en hierop te 
targetten in bijvoorbeeld de inzet van advertenties binnen 
Facebook.  
 
Enkele voorbeelden van zoekopdrachten: 
 
Pages liked by people who like (naam pagina) 
Interest liked by people who like (naam pagina) 
Groups joined by people who like (naam pagina) 
 
Als voorbeeld neem ik de fanpage van Miss Natural Lifestyle. 
Miss Natural is een online educatief platform en community 
waar natuurlijk leven en biologisch eten centraal staat. Ik ga dus 
op zoek naar pagina’s die de fans van Miss Natural Lifestyle ook 
hebben geliked. Dit kan ik gebruiken als targetoptie bij het 
opzetten van Facebook advertenties. 
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Bron: Likeconomics 
 
Je kunt ook pagina’s combineren zoals in onderstaand voorbeeld, 
hier heb ik de pagina van Miss Natural gecombineerd met EKO 
Plaza en je ziet dat er andere zoekresultaten naar boven komen.  
Uiteraard kun je verder onderzoek doen naar je doelgroep en  
zou je volgende zoekopdracht kunnen zijn “Pages liked by 
people who liked EKO Plaza”. In plaats van “pages” kun je ook 
zoeken naar “men” of “women”.  
 

 
 
Op de volgende pagina enkele voorbeelden van zoektermen: 



93 

Pages liked by people who live in Rotterdam 
Pages liked by people who work at KLM 
Apps used by people who like (paginanaam) 
Places visited by people who like (paginanaam) 
Photos liked by people who live in Rotterdam, Netherlands and like 
(paginanaam) 
Music liked by people who like (paginanaam) 
Movies liked by people who like (paginanaam) 
 
Let op: Graph Search is gepersonaliseerd. Iedereen krijgt andere 
resultaten gepresenteerd op basis van zijn of haar vrienden en 
profieldata. Je kunt eventueel een nieuw account aanmaken waar 
je nog geen vrienden op hebt en je zult zien dat je andere 
resultaten krijgt. 
 
Do’s Facebook 
 

 Geef je fans een stem, laat ze bijvoorbeeld een nieuwe 
coverfoto kiezen. 

 Beantwoord altijd berichten van je fans op je tijdlijn én via 
private message. 

 Wees relevant en creatief. 
 Bedenk een goede content strategie. 
 Ga de dialoog aan. 
 Laat fans meedenken over bijvoorbeeld een nieuw 

product of neem ze online mee op inkoop. 

 Test verschillende tijden met het posten van de updates, 
wanneer is je doelgroep online? 

 Zorg voor continuïteit op je pagina, probeer 3 tot 5x per 
week een update te plaatsen. 

 
Dont’s Facebook 
 

 Pas op dat je geen foto’s van internet haalt waarmee je het 
copyright kan schenden. 
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 Maak geen koppeling tussen Facebook en Twitter zodat 
Tweets direct op de Fanpage geplaatst worden. De 
interactie wordt hiermee 70% verlaagd. 

 Koop geen fans, dit heeft geen enkele toegevoegde 
waarde voor je pagina. 

 Plaats geen like, share en winacties. Dit kan verleidelijk 
zijn, echter het “share” element is verboden en tegen de 
regels van Facebook. Je mag wel like & win of comment & 
win acties inzetten. 

 
  

Tip: check de regels van Facebook voor je Fanpage 
https://www.facebook.com/page_guidelines.php 

 
Twitter 
 
Twitter is een microblogdienst waarmee gebruikers in 140 tekens 
berichten kunnen versturen. Twitter heeft wereldwijd meer dan 1 
miljard leden en ca 3,5 miljoen Nederlandse gebruikers. Van deze 
3,5 miljoen leden zijn 1,2 miljoen leden dagelijks actief. Onder 
jongeren neemt het Twitter gebruik iets af, zij stappen veelal over 
naar Instagram en Snapchat. 
 
Op Twitter kan eigenlijk alles. Twitter is de aanjager van alle 
kanalen. Zolang het geen sales is en je nooit in herhaling valt. 
Twitter vereist een kijkje achter de schermen van je bedrijf, 
transparantie, interactie, reactie op vragen en klachten, 
persoonlijkheid, kennis delen, actualiteit. Het is een prima tool 
om goed te monitoren, je ambassadeurs te leren kennen en 
inzicht te krijgen in de activiteit en interesses van jouw 
doelgroep. 
 
Welke toegevoegde waarde kan Twitter hebben? 
 

 Netwerk vergroten. 

https://www.facebook.com/page_guidelines.php
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 Naamsbekendheid verhogen. 
 Traffic naar je website genereren. 
 Webcare. 

 Bereik verhogen. 
 Je kennis en expertise tonen. 
 Dialoog aangaan met klanten en potentiële klanten. 
 Reputatiemanagement. 
 Leads / hogere verkopen. 

 

 
Bron: Newcom Research & Consultancy 
 
Twitteraccount aanmaken 
Een Twitteraccount aanmaken is eenvoudig, ga naar 
https://twitter.com/signup. Er wordt hier gevraagd naar een 
keuze voor je Twitternaam. Ga je Twitteren met je bedrijfsnaam 
en logo of via een persoonlijk profiel? Ben je ervan bewust dat 
mensen op Twitter niet graag logo’s volgen, we praten liever met 
mensen dan met bedrijven. Onder je eigen naam krijg je sneller 
volgers en gaan de mensen eerder de interactie aan. Je kunt er 
ook voor kiezen om twee accounts aan te maken. Onderzoek 
heeft aangetoond dat slechts 10% van de consumenten tweets van 
bedrijven vertrouwt.  
 

https://twitter.com/signup
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Zorg bij het aanmaken van het account voor goede foto’s en zorg 
ervoor dat je de complete 160 tekens in je bio gebruikt om jezelf 
en je diensten te omschrijven. 
 

 
 
Heb je eenmaal je profiel aangemaakt dan kun je jouw eerste 
tweets versturen. Deel je kennis en expertise, retweet eens een 
interessant blogpost in jouw branche en reageer op de mensen 
die jij volgt.   
 
Hoe krijg je volgers? 
Plaats het Twitter account op je visitekaartje, in je e-
mailhandtekening en op je LinkedIn profiel 
Ga zelf je doelgroep volgen, bij een persoonlijk account volgt ca 
60% jou terug, bij een logo is dit slechts 10%. 
Toon interesse in andere mensen, ga de dialoog aan 
Zorg voor relevante tweets, voeg waarde toe voor je doelgroep 
 
Hashtags 
Wellicht heb je ze op radio, tv of bij het bezoek van beurzen als 
eens voorbij zien komen. Twitter mee via #(naam). De hashtag is 
een zoekfunctionaliteit op Twitter en hiermee maak je jouw tweet 
makkelijker vindbaar of kun je mee discussiëren met een bepaald 
onderwerp.  Gebruik liever niet meer dan twee hashtags in je 
tweet en zorg ook hier weer voor relevantie. Hashtagjacking is 
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not done. Dus stel dat The Voice of Holland #TVOH gebruikt, ga 
dan niet spammen met je eigen producten onder deze hashtag. 
 
Check de hashtag #(jouwnaam) ook eens om te kijken wat er over 
jouw bedrijf of dienst wordt geschreven en reageer hierop. Je 
hebt hier goede tools voor zoals Hootsuite.  
 
Lijsten 
Indien je veel mensen volgt is het handig om lijsten aan te maken. 
Bijvoorbeeld een aparte lijst met prospects, klanten, nieuws, 
vrienden etc. Klik op wieltje in het profiel en ga naar “toevoegen 
of verwijderen van lijsten”. Let erop dat je de lijsten afschermt, 
indien je dit niet doet zijn je lijsten openbaar en ontvangen 
mensen een melding dat jij ze in een lijst hebt gezet. Dit kan 
vervelende situaties opleveren. In drukke tijden kun je ervoor 
kiezen om niet je hele timeline te lezen, maar alleen bepaalde 
lijsten te openen.  
 

 
 
 
Twitter Tools 
 
Er zijn honderden tools die het je makkelijker maken om 
bijvoorbeeld je statistieken te bekijken, onderzoek te doen of 
analyses uit te voeren. Onderstaand mijn persoonlijke top 5. 
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Buffer 
Via Buffer kun je updates en berichten inplannen maar je kunt 
het ook gebruiken om je statistieken te bekijken. Plaats je 
bijvoorbeeld een Tweet via Buffer dan krijg je inzage in aantal 
retweets, favorites, mentions, clicks en je ziet tevens het 
potentiële bereik. Onderstaand een voorbeeld. Uiteraard hoef je 
niet altijd via Bufferapp.com te posten, het is wel zinvol indien je 
een link in je bericht zet en je het aantal clicks en bereik wilt 
meten. Installeer de Bufferapp in je toolbar en je kunt op elk 
gewenst moment via de Bufferapp een bericht posten op de 
sociale media kanalen. Via Buffer kun je tevens berichten 
inplannen.  
 
Tweetreach 
De tool Tweetreach http://tweetreach.com/ is handig om je 
totale bereik te analyseren, elke week een screenshot te maken, en 
om je Twitter inzet te monitoren. Aangezien de dialoog op 
Twitter erg belangrijk is kun je wekelijks via Tweetreach bekijken 
wat de status is van je account en hoeveel replies en retweets je 
hebt ontvangen. Tevens heb je een overzicht van de Top 
Contributors en Most retweeted tweets. Je kunt ook jouw 
concurrent monitoren. 
 
Hootsuite 
Met Hootsuite kun je eenvoudig alle sociale media accounts 
beheren en monitoren. Indien je berichten in gaat plannen let wel 
op dat je niet één bericht schrijft voor verschillende kanalen, op 
Twitter communiceer je  namelijk anders dan op Facebook. 
Gebruik Hootsuite met name voor het monitoren van berichten 
en webcare en maak aparte kolommen. 
 
Bitly 
Aangezien je via Twitter maar 140 tekens ter beschikking hebt is 
het vaak prettig om je link te verkorten. Dit kan eenvoudig via 
https://bitly.com/ . Gebruik je Bitly alleen voor het verkorten 
van je links, dan hoef je geen account aan te maken. Overigens 
verkorten de tools Hootsuite en Buffer ook direct URLs.  Kijk 

http://tweetreach.com/
https://bitly.com/
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even wat voor jou het beste werkt. Let op: heb je geen account 
geregistreerd dan kan jouw eventuele concurrentie de statistieken 
opvragen van jouw link. Simpel weg door een + te zetten achter 
de Bitly link. Bij een gratis pro account kun je tevens custom links 
aanmaken. 
 
Manageflitter 
Met de tool Manageflitter.com kun je eenvoudig bekijken welke 
accounts niet meer actief zijn en deze eventueel ontvolgen. Ook 
kun je zien wie jij volgt maar wie jou niet terug volgt. Handig 
indien je een bezem door je account wilt halen. Met een betaalde 
versie levert Manageflitter overigens ook analyses en nieuwe 
mensen om te volgen.  Druk op de “Start” button, connect met 
Twitter, kies voor de gratis versie et voila je lijsten staan klaar.  
 
Twitter do’s 

 Zorg voor interessante content en toegevoegde waarde. 
 Laat je gezicht zien en blijf authentiek. 
 Vermeld altijd je bron. 
 Maak niet teveel reclame, dit wordt als zeer irritant 

ervaren. 

 Zoek interactie op. 
 Deel je kennis. 
 Laat je persoonlijkheid zien. 
 Verwijs altijd naar de bron. 

 
Twitter don’ts 

 Spammen. 
 Niet luisteren naar je doelgroep. 
 Alleen over jezelf praten. 
 Complimenten over jezelf retweeten, heel verleidelijk 

maar je wordt hierdoor niet als sympathiek ervaren bij je 
volgers. Je kunt beter een dank tweet sturen naar de 
afzender van deze tweet. 

 Gebruik geen automatische DM om volgers welkom te 
heten, dit irriteert mensen. 
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De grootste fout die mensen en bedrijven op Twitter maken is om 
Twitter in te zetten als zendkanaal. Zij posten alleen maar positief 
nieuws over zichzelf en luisteren niet naar anderen. Twitter is een 
sociaal platform en geen reclame platform. Dus luister naar je 
volgers en haak er op in. Zoek de interactie op met je klanten, 
potentiële klanten of mensen in jouw vakgebied.  
 
 

 

 
Lees ook alles over de mogelijkheden met 
LinkedIn en Pinterest via www.dgoc.nl. 
#pdfh05-01 

 
Conclusies 
 
Wil jij starten met de inzet van sociale media voor jouw eigen 
bedrijf? Doe dan eerst goed onderzoek naar je doelgroep en 
onderzoek op welke platformen zij zich profileren. Schrijf een 
strategie en vergeet hierin de contentstrategie en de contentflow 
niet. Wat is het verhaal van je bedrijf? Hoe maakt jouw bedrijf het 
leven van je fans en je volgers op sociale media leuker of 
zinvoller? Denk altijd vanuit de behoefte van je doelgroep en 
creëer meerwaarde voor je klanten en potentiële klanten. 
 
Een belangrijke learning bij bedrijven die kiezen voor sociale 
media is dat het creëren van interne ambassadeurs een langzaam 
en leerzaam proces blijkt. De logische volgende stap is om een 
breder draagvlak te creëren binnen het bedrijf, haalbare sociale 
doelstellingen te definiëren en het hele bedrijf ‘social savvy’ te 
maken. 
 
Veel succes! 
 
 

http://www.dgoc.nl/
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(advertentie)

 
 
 
 

http://www.advertentieplanet.nl
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Even voorstellen: Ted Daamen 
 

 
 
Ted Daamen is een echte videomarketing specialist en daarom is 
hij ook de auteur van het volgende hoofdstuk, waarin dit thema 
centraal staat. 
 
Sinds vier jaar is Ted fulltime actief op het gebied van 
videomarketing met een eigen bedrijf genaamd 
Easyvideomarketing. Ted schreef diverse e-boeken. Klanten 
waarderen hem om zijn creativiteit, rust en doelgerichtheid. Ook 
houdt hij een blog bij vol nuttige tips en adviezen. Bezoek dan 
ook zeker zijn website en doe er je voordeel mee. 
 
Website: www.easyvideomarketing.nl  

http://www.easyvideomarketing.nl/
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Hoofdstuk 6 – Videomarketing 
Door Ted Daamen 
 
In dit hoofdstuk neem ik je mee naar de start van je online 
videomarketing. Zodat je als ondernemer met online video aan 
de slag kan voor je bedrijf. Hoe werkt videomarketing? Waar 
moet je op letten? Wat is er mogelijk? Welke camera gebruik je? 
Wat zijn do's en dont's? 
 
Steeds meer ondernemers weten de weg naar online 
videomarketing te vinden. Toch is videomarketing pas net 
begonnen. Je kunt dus nog altijd een voorsprong nemen op je 
concurrentie. Dat geldt ook voor de drie personages die je in dit 
hoofdstuk tegenkomt: Simone, Bram en Harry. Ondernemende 
types die rolmodel staan voor veel ondernemers die met video 
aan de slag willen. Bedoeld om deze verkenning levendiger te 
maken en de "theorie" te vertalen naar de praktijk. Maar vooral 
bedoeld om je te inspireren en de vertaalslag naar jouw eigen 
situatie te kunnen maken. 
 
Soms stel ik je een vraag. Om je aan het denken te zetten. Probeer 
die meteen voor jezelf te beantwoorden. Daarmee haal je direct 
het maximale uit dit hoofdstuk.  
 
Het is helaas niet mogelijk alles over videomarketing in één 
hoofdstuk te behandelen. Allereerst zal ik het belang van 
videomarketing toelichten, om je vervolgens in zeven stappen 
steeds dieper met de materie kennis te laten maken. 
 
1) Doel en middel; waar gaat het eigenlijk om? 
2) Soorten video’s; waar kies jij voor? 
3) Strategie; rondkijken, optimalisatie, videohosting. 
4) Vorm en stijl; hoe ziet je video er uit? 
5) Online video plus; een stapje verder. 
6) Video’s maken; zelf doen, welke camera, uitbesteden. 
7) Do & dont’s; extra aandachtpunten. 
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De focus ligt op online videomarketing vanuit jouw eigen 
specifieke expertise. Of dat nu een webshop is, een yogastudio, 
een softwarebedrijf, consultancy, etc maakt niet uit. Ik richt me 
hier niet op die vorm van videomarketing waarbij je 
businessmodel bestaat uit louter affiliate videomarketing. Daar 
bedoel ik mee dat het ook mogelijk is om video’s te maken, of te 
gebruiken van andermans producten of diensten die “hot” zijn, 
om deze vervolgens via wederverkoop (als affiliate) te verkopen. 
Net zo min richt ik me hier op video advertising, waarbij je 
zoveel mogelijk "views" probeert te krijgen op video's en via 
advertenties op die video’s inkomsten genereert (een voorbeeld 
is: VitalyzdTv).  
                          
Waarom videomarketing? 
 
Als je online om je heen kijkt zie je dat het bedrijfsmatig 
toepassen van video de laatste jaren enorm is toegenomen. Met 
YouTube naast Google als grootste zoekmachine weten steeds 
meer ondernemers de weg naar videomarketing te vinden.  
Natuurlijk heeft de technologie dit allemaal een stuk makkelijker 
gemaakt. Je moet er niet aan denken dat je nog daadwerkelijk op 
echte film moet schieten voor je marketingvideo’s. Letterlijk moet 
plakken en knippen. De digitale ontwikkeling en de komst van 
editing software heeft dit veel eenvoudiger gemaakt. 
 
De uitdaging ligt nu vooral in de inhoud van je boodschap: 
Waarover moet ik het precies hebben? Hoe bouw ik mijn 
videoboodschap op? Moet ik zelf voor de camera? Hoe zorg ik 
dat het niet tijdrovend of duur wordt? Welke camera is goed? 
Hoe plaats ik een video op mijn site? Hierover later meer. Eerst 
onderzoeken we wat videomarketing je op zou kunnen leveren. 
 
Voordelen van videomarketing 
 
Als je een internetbedrijf hebt, komen potentiële klanten hopelijk 
ook via internet bij jouw bedrijf uit. Bijvoorbeeld via 
zoekresultaten. Uit onderzoek blijkt dat mensen op een pagina 
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met zoekresultaten sneller klikken op een videolink dan op een 
tekstlink (aimClear 2011). 
 
Door gebruik van video op je site wordt de kans om hoger in 
Google te komen 53 keer zo groot (Forrester Research). Google 
ziet video’s als relevant en dat telt mee in je ranking. Ondanks het 
feit dat videomarketing steeds vaker wordt ingezet, heb je relatief 
minder concurrentie. Tel je dit op bij het feit dat de koopintentie 
bij potentiële klanten hoger ligt bij een videolink dan  bij een 
tekstlink, dan begrijp je waarom bij veel product- of 
dienstlanceringen gebruik wordt gemaakt van video’s. 
 
Enkele jaren geleden bemerkte ik voor het eerst de impact van 
het inzetten van videomarketing.. Een deel van mijn eZine- 
abonnees stuurde ik het artikel van dat betreffende eZine 
(digitale nieuwsbrief) als tekstbestand, via een paar tekstregels en 
een “lees meer” link. Een ander deel stuurde ik het beginplaatje 
van de video over hetzelfde onderwerp. Door op het beginplaatje 
te klikken kwam men uit op de volledige video. Die laatste 
variant leverde me een twee keer zo hoog clickpercentage op. Er 
waren dus twee keer zoveel mensen die mijn content bekeken. 
Mensen zijn overwegend visueel ingesteld, we zien liever iets 
dan dat we lappen tekst moeten lezen. Daarin is video natuurlijk 
uniek. 
 
Behalve deze cijfermatige voordelen heeft video nog een ander 
belangrijk voordeel. Een wat "zachter" voordeel, dat niet direct in 
cijfers is weer te geven, maar wel relevant is. Videoboodschappen 
verhogen het vertrouwen. Mensen doen immers zaken met 
mensen. Ze willen weten met wie ze te doen hebben. Hoe ziet de 
persoon, of zien de personen eruit? Hoe praten ze? Wat voor 
gedrag vertonen ze? 
 
De voordelen van videomarketing zijn te groot, om links te laten 
liggen. Als je nu instapt, kun je gaandeweg de rit telkens een 
stapje groeien. In plaats van straks een inhaalslag te moeten 
maken. Tenzij je niks met videomarketing wilt natuurlijk, maar 
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dan las je waarschijnlijk dit hoofdstuk nu niet. Leuk dat je 
interesse hebt! Ga je mee aan de slag? We gaan kijken wat Simone 
wil. 
 

            
Simone verkoopt bijzondere kado’s via haar webshop 
 
1) Doel en middel 
 
Simone is online webshopeigenaresse. Ze verkoopt cadeaus die je niet zo 
snel in de winkel vindt. Van maffe wekkers tot superhandige etuitjes tot 
geinige koptelefoontjes en hippe design vogelhuisjes. Haar homepage 
bestaat uit een kleurige grid met fotootjes van haar producten. Simone 
wil “iets met video”. Ze heeft gehoord dat je daar leuke dingen mee kunt 
doen, en dat het je business vooruit helpt. Ze wil graag een video maken 
die door duizenden mensen bekeken wordt. Dat levert haar bedrijf vast 
klanten op. 
 
Simone is niet de enige die dat wil. Want zo'n viral video, met 
honderden zo niet duizenden views, dat wil toch ieder bedrijf. 
Maar hoe bereik je zoiets? Een valkuil die makkelijk over het 
hoofd gezien wordt, is dat video een communicatiemiddel is. 
 
Klinkt logisch zul je denken. Maar als het zo logisch is, waar 
komt dan deze sterk heersende wens steeds vandaan? Hoe komt 
het dat zoveel ondernemers als eerste denken aan een video die 
als een “sneeuwbal” over het internet moet rollen? Een viral 
video dus, met honderden zo niet duizenden views? 
 
Van welke video of commercial die “viral” ging herinner je je nog 
het product, het merk, de naam of de dienst? Vermoedelijk was 
het een video waar humor in zat. Misschien heb je de video 
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online gedeeld via Facebook, of erover gesproken met je 
vrienden. Maar weet je ook nog over welk product het ging, of 
voor welk merk er werd geadverteerd? Of videomarketing 
succesvol is, wordt mede bepaald door het doel dat je er mee wilt 
bereiken. 
 
Natuurlijk kan zo’n viral positieve spinnoff voor een bedrijf 
opleveren. Zeker als er een sociaal karakter aan verbonden is, 
waarin mensen bijvoorbeeld aangespoord worden te reageren 
met eigen  foto’s, of video’s op sociale media. Een Gangnam Style 
hit is echter niet voor iedereen weggelegd. 
 
Natuurlijk kan het sales opleveren, maar dat is niet per definitie 
het geval. De mislukte virals zie je namelijk niet. Een video, en 
dus ook een viral video, is geen doel op zich. Het recept voor een 
succesvolle viral kent niemand. Zelfs als je alle juiste ingrediënten 
hebt gebruikt, en het hele proces volgens het receptenboekje hebt 
uitgevoerd, is dat nog geen garantie voor succes. Businesswise 
blijft de belangrijkste vraag dus: Wat is het doel van mijn 
communicatie? 
 
Wat is je doel? 
De vraag die Simone zich dus eerst moet stellen, is welk doel ze 
nastreef met één of meerdere video’s? Of beter nog: welk doel ze 
nastreeft met haar webshop. Waar wil ze bijvoorbeeld op korte 
termijn (bijv. een jaar) staan? Haar antwoord: “Ik wil zoveel 
mogelijk producten verkopen” is  begrijpelijk, maar ook vaag. 
Niks mis met een verkoopdoelstelling maar maak ‘m dan zo 
concreet mogelijk. De term “zoveel mogelijk” geeft weinig 
richting en houvast. Een risico kan zijn dat Simone 
productvideo’s gaat maken, die weinig verschillen met de foto’s 
op haar site. Het is de vraag of de klant hier iets mee opschiet. 
 
Bij een te vage doelstelling is het lastig om achteraf de 
tevredenheid en het behaalde doel te meten. Het wordt dan 
vooral een gevoelskwestie. Maak je verwachting vooraf dus zo 
helder mogelijk. Dat geeft je de mogelijkheid je video aan te 
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passen wanneer deze een onderdeel van een grotere campagne is. 
Natuurlijk kun je experimenten en wel afwachten wat er gebeurt. 
Maar als het dan mee- of tegenvalt is er kennelijk toch een 
verwachting geweest. 
 
Het kan zijn dat klanten onder andere bij Simone kopen omdat ze 
zo’n “persoonlijke site” heeft. Mensen vinden haar bijvoorbeeld 
warm, daadkrachtig en sympathiek overkomen. Bestaande 
klanten geven aan Simone te waarderen. Dat kan in kleine dingen 
zitten. Bijvoorbeeld in de verhaaltjes die Simone soms bij een 
cadeau vertelt; of die ene klant waarbij een cadeau nog net op tijd 
aankwam. Natuurlijk willen bezoekers die leuke cadeau’s kopen, 
maar ze vinden kennelijk Simones persoonlijke karakter zo 
bijzonder en onderscheidend. 
 
Als het duidelijk is dat Simones persoonlijke karakter bezoekers 
aan haar website bindt, kun je proberen dit gevoel te versterken 
en de betrokkenheid van de bezoeker te vergroten., Dit kan dan 
leiden tot een heel andere keuze qua doel en video. Er zal een 
video gemaakt moeten worden die vooral op de emotie van de 
kijker inspeelt. Misschien een korte, leuke video waarin Simone 
een rol speelt en klanten welkom heet. Hierdoor kan haar 
naamsbekendheid groeien en kan er meer traffic naar haar site 
worden gegenereerd. Dat is een ander (primair) doel dan het 
verhogen van de verkoop. Voor Simones video kan onder andere 
het volgende worden gemonitord: Hoe vaak is de video bekeken? 
Hoe vaak is hij gedeeld op sociale media? Hoe vaak is hij 
geliked? Hoe vaak is de video gelinkt? Welke reacties roept de 
video op? Wat zijn de bezoekstatistieken voor en na inzet van de 
video? Is er een toename van abonnees op de nieuwsbrief of het 
eZine? 
 
Nu jij. Waar wil jij naar toe en hoe kan video je daar bij helpen? 
Vind je het lastig om dit voor jezelf te bepalen? Beantwoord dan 
de vragen hieronder:  
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Vragen aan jou om je video doelstellingen te bepalen: 
 

 Wat is je unique selling point; wat maakt jouw bedrijf net 
even anders dan vergelijkbare bedrijven? 

 Wat was de inspiratie voor jou (en je eventuele partner(s)) 
om dit bedrijf te starten? 

 Heb je leuke of bijzondere gebeurtenissen meegemaakt? 
 Wat zeggen klanten over jou en/of je bedrijf? 
 Wat is je grootste wens op korte (en langere) termijn voor 

je bedrijf?  
 
Zet niet te snel lukraak je camera aan als je nog nauwelijks weet 
wat je wilt. Ook als je een video wil laten maken is het goed 
vooraf je doelen te bepalen. Een helder doel maakt de stap naar je 
videomarketingstrategie makkelijker. Daarover straks meer. 
 
2) Soorten video’s 
 
Zoals je al gemerkt hebt zijn er verschillende soorten video’s 
waar je aan kan denken bij videomarketing. Elke soort video kent 
zijn eigen doel. Dit in tegenstelling tot "de klassieke 
bedrijfsvideo", zoals die tot enkele jaren geleden nog door 
bedrijven op hun website werd geplaatst. Typische videoshots 
die daarbij gemaakt werden waren: Een shot van de voorgevel 
van een pand; enkele producten; eventueel een shot van de 
eigenaar. Soms kwam er tekst in beeld en vaak werd er muziekje 
onder gezet. Hiermee kon je dan een paar jaar vooruit met die 
ene video. 
 
Technisch werd dat met wisselende kwaliteit in beeld gebracht. 
Soms erbarmelijk maar soms ook prachtig. Het doel was letterlijk 
je bedrijf laten zien. Laten zien wat je allemaal in huis had. Deze 
video’s waren sterk vanuit de afzender georiënteerd, maar die 
tijd is voorbij. Als je serieus met online videomarketing aan de 
slag wilt, kom je er niet met een eenmalige video en al helemaal 
niet als je je klant niet vooropstelt. 
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Laten we de meest voorkomende soorten marketingvideo's eens 
op een rij zetten. In het verhaal van Simone passeerden 
ongemerkt de “salesvideo” en de “introductievideo” al even de 
revue. 
 
Salesvideo: Een informatieve video met als doel één specifiek 
product of één specifieke dienst te verkopen. Alle informatie die 
je in de video geeft, benadrukken de voordelen van je 
product(en) voor de klant. Een salesvideo is dus meer dan een 
opsomming van alle producten of diensten die je aanbiedt.  
Soms is zo’n salesvideo bijna een vertaling van de ellenlange 
“salesletter” die je misschien wel eens op sites voorbij hebt zien 
komen. Maar als je goed oplet zie je ook steeds vaker een serie 
van kortere video’s, gerelateerd aan de lancering van een nieuw 
product of een nieuwe dienst. Vaak is de serie uitgesmeerd over 
een aantal dagen, om zo meerdere contactmomenten en een 
hogere betrokkenheid te genereren. Heel andere koek dus, dan 
foldertjes op de markt uitdelen... 
 
Introductievideo: Mensen doen zaken met mensen en willen weten 
met wie ze te maken hebben. In zo’n introvideo introduceer je 
jezelf en/of je team. Doe dit positief en richt je op jezelf in relatie 
tot het product of de dienst die je aanbiedt. Geef geen 
opsomming van bijvoorbeeld je opleidingen, of certificaten en 
dergelijke. Een introductievideo is bedoeld om je publiek kennis 
met je te laten maken en hun vertrouwen te winnen, zodat ze een 
volgende stap willen zetten. 
 
Dienstverleners plaatsen vaak een introductievideo op hun 
homepage. In de video kan eventueel een cadeau worden 
aangeboden, bijvoorbeeld een e-book. Voordelen hiervan zijn dat 
je zo e-mailadressen kunt verzamelen en de klantrelatie verder 
uit kunt bouwen met behulp van eZines. 
 
Educatieve of instructie video’s: Vaak ook de “how to” of “DIY” (do 
it yourself) video’s genoemd. Je laat de kijker zien hoe iets moet. 
Mensen krijgen graag stap voor stap uitleg. Bijvoorbeeld over hoe 
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je zelf een konijnenhok timmert, een appeltaart bakt, of hoe je 
bepaalde yoga-oefeningen doet. Je doel hiervan  kan  het 
verhogen van je expertstatus als yogalerares, timmerman, of 
kokkin zijn. Dit soort video’s kom je veelvuldig tegen op internet. 
Het is een handige manier om een fangroep op te bouwen. 
 
Klanttestimonial video: Het doel hiervan is je geloofwaardigheid en 
je betrouwbaarheid vergroten. Hoe vaak heb je niet iets gekocht 
of uitgeprobeerd omdat een vriend of bekende er al positieve 
ervaring mee had? Maak daar gebruik van door klanten over jou, 
jouw producten of je bedrijf iets te laten vertellen, of laat ze 
reviews geven van je producten. Als ik met klanten op locatie of 
in mijn studio gewerkt heb, vraag ik altijd aan het eind of ze nog 
een klanttestimonial voor me zouden willen inspreken.. Tot nu 
toe is iedereen hiertoe bereid geweest. Reken maar dat daar spin-
off van komt. 
 
Er zijn allerlei varianten te bedenken om invulling te geven aan 
een klanttestimonial video. Simone, uit ons voorbeeld zou een 
actie kunnen verzinnen waarbij goede klanten die een product 
gekocht hebben middels een foto, of video aandacht geven aan 
het product op Facebook. Wanneer ik bijvoorbeeld bepaalde 
producten zoek die ik wil aanschaffen, dan zoek ik bijvoorbeeld 
op de zoekterm “reviews van ....”. Vul op de stippels in welk 
product je zoekt. 
 
Entertainment video’s: Hieronder verstaan we video’s waarbij je 
mensen amuseert. Maar wat is entertainment? Wat de één leuk 
vindt, hoeft de ander niet leuk te vinden. Een standaardrecept is 
er niet. Er zijn duizenden video’s te vinden zijn van mensen die 
beroepsmatig dit soort video’s maken, cabaretiers bijvoorbeeld. 
Het is relatief makkelijker om vanuit je eigen expertise educatieve 
video’s te maken met een beetje “swung”. Deze mix van 
informatieve video’s met een stukje entertainment, wordt 
infotainment genoemd. Ga vooral niet de lolbroek uithangen, 
maar af en toe een kwinkslag in je informatieve verhaal houdt het 
boeiend. Het allerbelangrijkste is dat jezelf blijft. 
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Bekijk voorbeelden van de verschillende 
soorten video’s via www.dgoc.nl. 
#videoh06-1 
 

 
3) Videomarketing strategie 
 
Bram helpt “gezond op gewicht” te blijven. Bram is manager bij een 
lokaal fitnesscentrum. De low budget concurrentie van grote ketens in 
deze verdringingsmarkt noodzaakt hem tot het maken van andere keuzes 
wil hij zijn bedrijf gezond kunnen laten voortbestaan. Meegaan in deze 
op volume gebaseerde low budget spiraal is geen optie. Daarom wil het 
fitnesscentrum terug naar de roots; mensen met overgewicht blijvend op 
een gezond gewicht helpen komen. Maar dan anders. 
 
Niet meer de focus op en masse naast elkaar sportende strak getrainde 
lijven. Maar volwassen deelnemers met overgewicht die zich niet hoeven 
te schamen. Meer zichzelf kunnen zijn en werken aan een gezonder 
gewicht. Met persoonlijke aandacht. Daarvoor heeft Bram de 
samenwerking met diëtiste Diana gezocht en zit er een divers 
lesprogramma in de pijplijn. Maar eerst wil Bram een campagne 
opzetten, waarin hij tevens gebruik wil maken van video’s. Zijn 
doelgroep heeft best wat geld over voor meer persoonlijke aandacht en 
minder “en masse” trainen. 
 

 
 
De exacte content en vorm van de video of video’s voor Bram laat 
ik even voor wat het is. Voor nu is dit voorbeeld bedoeld om je 
aan het denken te zetten. Hoe zou jij dit aanpakken? 

http://www.dgoc.nl/
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Welke videomarketing strategie pas je toe? De neiging is groot 
direct alle energie op het maken van een video te leggen. 
Waarschijnlijk heb je ideeën genoeg. Zoals je bij de webshop van 
Simone al zag is het bepalen van een nauwkeurig doel een eerste 
stap. Bij Bram vindt er een behoorlijk switch plaats in zijn bedrijf. 
In tegenstelling tot vroeger wordt het fitnesscentrum 
kleinschaliger en persoonlijker. Hier zal dus een hoger 
prijskaartje aan komen te hangen. 
 
Een “awareness” campagne, waarvan een video onderdeel uit 
maakt, is een mogelijke en voor de hand liggende keuze. 
Awareness wil zeggen: bekendheid genereren onder jouw 
potentiële klantenpubliek. Die keuze vraagt om een andere 
invulling dan educatieve video’s of salesvideo’s.  
YouTube als kanaal is hier vaak uitstekend geschikt voor, maar 
hoe zorg je er voor dat jouw video gezien wordt door het juiste 
publiek? 
 
Kijk eens rond 
Kijk eens op YouTube of er video’s zijn, die in het verlengde 
liggen van jouw boodschap. YouTube is na Google de grootste 
zoekmachine. Het geeft  niet alleen input voor je eigen video’s, 
maar het kan je ook helpen je eigen doel en boodschap aan te 
scherpen. Zorg er wel voor dat je een eigen unieke video maakt. 
 
Als Bram online op “afvallen” zoekt, of op “gezond eten”, dan 
krijgt hij veel hits. Zoek daar zelf eens op en bekijk bestaande 
video’s over deze onderwerpen. Je zal een enorme variëteit 
tegenkomen aan video’s, van verschillende niveau’s: 
 
Titel 
Titels die verschillend zijn. Soms met een enkel woordje. Soms 
over de methodiek van afvallen, andere titels focussen op de 
tijdsduur waarin je snel kan afvallen. Of de weinige moeite die 
het je kost. Tips om af te vallen, enz. enz. Op de titelkeuze kom ik 
zo meteen iets uitgebreider op terug want die is belangrijk. 
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Vorm&stijl 
Er zijn vele vormen en stijlen waarin je je videoboodschap kunt 
verpakken.’Als iemand voor de camera iets vertelt, noemen we 
dat een “talking head”. In andere video’s komen alleen foto’s 
voorbij met tekst en een muziekje eronder. Weer andere  video’s 
tonen oefeningen die je kunt doen. Ook de klassieke Powerpoint 
bullit presentatie in videovorm komt nog regelmatig voor, al dan 
niet met voice-over (commentaarstem). Je hoeft geen gelikte 
Hollywoord video te maken, liever niet zelfs op YouTube. Maar 
maak je er ook niet met een jantje-van-leiden van af.  
 
Views en YouTube abonnees 
Het aantal keren dat een video bekeken wordt verschilt. 
Sommige video’s hebben 5000 views, anderen 500. Overigens is 
die van 5000 views daarmee niet per definitie beter dan die van 
500 views. Als de kwaliteit van die 500 kijkers beter aansluit bij 
wat je aanbiedt, zou ik voor die 500 tekenen. Ook de YouTube 
abonnee aantallen verschillen sterk. Kijk maar eens op het 
YouTube kanaal van de betreffende aanbieder (tussen de titel van 
de video en de button “abonneren” staat de naam van het 
kanaal). 
 
Extra informatie 
Je hebt video’s met en zonder een uitgebreide beschrijving 
eronder. Wanneer je op “meer weergeven” onder de video klikt,  
komt er waarschijnlijk meer tekst tevoorschijn. Soms een heuse 
mini blog, soms een korte toelichting, soms helemaal niks. Dat 
laatste is niet zo slim, en een gemiste kans voor je vindbaarheid. 
Zet op zijn minst de url van je website onder je video. Zorg 
ervoor dat mensen die erop klikken uitkomen op de door jou 
geselecteerde pagina. 
 
Kwaliteit 
Sommige video’s zijn inhoudelijk,  technisch en qua vorm een 
stuk professioneler dan andere video’s. Er zijn video’s die louter 
uit foto’s bestaan, niet zelden onsamenhangend met veel te veel 
tekst en een te hoog tempo. Meestal is het doel van deze video’s 
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om je zo snel mogelijk te laten klikken op de link onder de video. 
Vergeet niet dat de eerste indruk die de klant krijgt door je video 
te bekijken heel belangrijk is. Realiseer je dus goed hoe je over 
wilt komen. En onthoud dat de kijker bepaalt wat hij zoekt en 
bekijkt. Dit in tegenstelling tot TV commercials, die je 
ongevraagd krijgt voorgeschoteld. 
 
Voor Bram en zijn samenwerkingspartner Diana is het belangrijk 
dat ze zich onderscheiden van de meeste andere fitnesscentra. Zij 
willen zich onderscheiden door de klanten het gevoel te geven 
dat ze zichzelf mogen zijn, zonder zich opgelaten te hoeven 
voelen, of zich te hoeven schamen. De begeleiding wordt 
verzorgd door professionals die er echt voor je zijn, en ervoor 
zorgen dat je lekkerder in je vel komt te zitten en je je 
zelfvertrouwen teruggeven. Dit is de kern van de boodschap die 
vertaald moet worden in een pakkende video. 
 
Leer van wat er al is aan videomateriaal op internet. Weet wat je 
wel en niet wilt, en laat je inspireren. Vragen die je hierbij kunnen 
helpen zijn: 
 
Vragen om je boodschap naar videobeeld te helpen vertalen: 
 

 Kijk eens naar concullega’s op YouTube: wat maakt de 
ene video voor jou goed en de andere niet? 

 Wat maakt de ene video voor jou meer dan goed en de 
andere gewoon goed? 

 Welke opzet spreekt je aan die past bij jou en je bedrijf? 
 Welke hoofdboodschap is de kern van je video of 

videoreeks? 

 Hoe zou je jouw boodschap (anders) in beeld kunnen 
brengen? 

 Wat wil je dat de kijker vooral onthoudt? 
 Wat wil je dat de kijker voelt en doet? 

 
Misschien komt je er gaandeweg achter dat je doelgroep scherper 
gedefinieerd moet worden. En wat de belangrijkste reden voor 
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klanten is om met jou in zee te willen gaan. Ik vermoed dat je wel 
eens gehoord hebt van USP’s: Unique Selling Points. Maar ken je 
het begrip Unique Buying Reasons? Dit geeft al de verandering 
aan van het klassieke “zenden” naar het “waarde bieden”. Wat 
biedt jij? Waarom zou de klant voor jou moeten kiezen? Vraag 
het aan je publiek. 
 
Is je buurvrouw Chantal bijvoorbeeld het levende voorbeeld van 
jouw doelgroep? Vraag je dan de volgende zaken af: Wat doet 
Chantal voor de kost? Hoe leeft ze? Wat doet ze in haar vrije tijd? 
Waar kan ze jouw product of dienst voor gebruiken? Wat mist ze 
als ze jouw product of dienst niet gebruikt. Maak eens een praatje 
met haar en met eventuele andere mensen uit jouw doelgroep. 
Let op de woorden die jouw doelgroep gebruikt, want juist die 
woorden kun je inzetten als keywords, gebruiken in je mini blog, 
je video, of je tags, waarover zo meteen meer. De manier van 
communiceren moet passen bij je doelgroep en tot uiting komen 
in  de vorm en de stijl van je video(campagne). Stel van te voren 
een aantal vragen op en bevraag je klanten. Belangrijk hierbij is 
dat je vooral luistert en doorvraagt, totdat er bij wijze van 
spreken een traan of lach tevoorschijn komt. Dan raak je iets. Leg 
dus geen woorden in iemands mond. Vergeet de antwoorden en 
opmerkingen niet op te schrijven!  
 
Video-zoekoptimalisatie 
Als video een onderdeel van Brams campagne vormt, is het goed 
dat hij weet op welke zoektermen zijn doelgroep zoekt. Weet jij 
voor wie je een video maakt? Probeer dit niet vanachter een 
bureau  zelf te bedenken, want je kan er zomaar naast zitten. Er 
zijn verschillende manieren om hier meer zicht op te krijgen. Zo 
kun je met de Google AdWords Keyword Planner, of via 
bijvoorbeeld een site als Keywordlizard.com een indicatie krijgen 
op welke woorden gezocht wordt. Tevens kun je zien of de 
concurrentie op die woorden groot is. 
 



117 

Voor Brams situatie zal de plaatsnaam vermoedelijk ook 
belangrijk zijn. Immers mensen uit Groningen zullen niet snel in 
Maastricht zoeken en vice versa. 
 
Zet in de titel van je YouTube-video je belangrijkste keywoord 
vooraan, en laat het  aan het eind van de titel nogmaals 
terugkomen. Je kunt eventueel ook het woord ‘video’ toevoegen. 
 
Hieronder geef ik een paar voorbeelden van titels: 
 

 Wees assertief: Drie video tips om direct assertiever te 
worden; 

 Huwelijksfoto’s? Jouw huwelijk onvergetelijk 
gefotografeerd; 

 Beter presenteren? Presenteer met lef! 
 
Zorg er wel voor dat het een natuurlijk lopende zin blijft. Je 
schrijft uiteindelijk voor je klanten.  
 
Maak een titel niet te lang, tenminste als je wilt dat Google deze 
volledig toont. Google kijkt naar pixelbreedte. Ondanks het feit 
dat een letter ‘m’ meer ruimte inneemt, dan een letter ‘i’) is het 
aantal karakters toch een goede richtlijn. Houd deze op 55-60 als 
je safe wil zitten. Je kan aan de titel ook het woord ‘video’ 
toevoegen omdat sommige mensen specifiek op zoek zijn naar 
een video over jouw onderwerp. 
 
Je zult bij het uploaden naar YouTube merken dat er nog veel 
meer ingevuld kan worden dan alleen de titel; zie de afbeelding 
hieronder. Zo help je Google je video beter te vinden, want 
Google kan je video zelf niet lezen (indexeren). 
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Vul alle velden in bij het uploaden van je YouTube video 
 
Maak van de omschrijving een mini blog, dat verhoogt je 
vindbaarheid. Begin de omschrijving met een link voor extra 
informatie, zodat je je klanten op de door jou geselecteerde 
pagina terecht laat komen Plaats onderin je omschrijving 
eventueel links naar andere gerelateerde video’s van je, als je die 
hebt (zgn. backlinks voor je andere video’s). En links naar je 
sociale mediakanalen. Zorg dat alle links beginnen met http:// 
zodat ze ook klikbaar zijn. 
 
Vul de tags in. Dit zijn sleutelwoorden die je vindbaarheid 
vergroten. Bij Bram kan dit bijvoorbeeld: ‘gewicht verliezen’; 
’afvallen’; ‘gezond gewicht’ e.d. zijn. Vul minstens tien 
sleutelwoorden in voor het meeste resultaat. 
 
Sleutelwoorden kun je overigens ook los invullen. Doe dit 
helemaal onderin je beschrijving van je miniblog. Kies een mooi 
plaatje als thumbnail, want hoe aantrekkelijker die is, hoe meer 
clicks je zult genereren op jouw video. Een thumbnail is de kleine 
afbeelding die verschijnt in zoekresultaten, met een beschrijving 
van de video erbij. In YouTube kun je kiezen uit drie 
afbeeldingen die YouTube je zelf voorschotelt, maar het is ook 
mogelijk een customized thumbnail te uploaden. Kies een 
contrastrijk plaatje met weinig details.. Details komen in het klein 
niet over. Als je in de toekomst meerdere video’s wilt uploaden, 
zorg er dan voor dat je thumbnails herkenbaar zijn, zodat mensen 
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weten dat de video van jou afkomstig is.  Dit kun je bereiken 
door bijvoorbeeld dezelfde kleurstelling en/of vormgeving te 
gebruiken. 
 
YouTube of Vimeo? 
Tot nu toe heb ik het over YouTube gehad als videohostingplek. 
Maar er zijn meerdere videohosting mogelijkheden. Er zijn 
speciale videosites die ingericht zijn om andermans video’s af te 
spelen, zodat je je video’s niet op je eigen site hoeft te laten 
draaien, die daardoor een stuk trager kan worden. Een andere 
bekende speler is Vimeo. Kun je je video’s nu beter op YouTube 
of Vimeo plaatsen? YouTube is de bekendste als het gaat om 
videosharing platforms. Met 800 miljoen unieke bezoekers per 
maand is YouTube het grootste platform. Vimeo heeft zo’n 70 
miljoen unieke bezoekers per maand.  Is YouTube dan niet 
automatisch ook de meest voor de hand liggende keuze? 
Hieronder zal ik de verschillen tussen YouTube en Vimeo nader 
bekijken. 
 
Allereerst valt op dat YouTube gratis is en geen keuzevarianten 
aanbiedt. Vimeo heeft een gratis ’instapper’ en betaalde 
upgrades. Op de gratis instapper mag je geen commerciële 
content plaatsen. Qua upgrades biedt Vimeo de ‘Plus’ en de ‘Pro 
of Business’ aan (50€ resp. 160€/jaar). 
 
Youtube is meer ‘mainstream’ (de grote massa), waardoor 
natuurlijk ook grote kans dat jouw publiek er bij zit. Vimeo kent 
veel meer een niche gemeenschap. Het zijn vooral  filmmakers en 
mensen met andere creatieve beroepen, die hier gebruik van 
maken. Toch worden tegenwoordig steeds meer businessvideo’s 
op Vimeo geplaatst. 
 
Vimeo video oogt rustiger en bij de duurste variant kun je je 
eigen branding toepassen. Persoonlijk vind ik Vimeo mooier. 
Vimeo is gebruiksvriendelijker, overzichtelijker en intuïtiever dan 
YouTube. 
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Bij YouTube daarentegen kun je ongelimiteerd HD (High 
Definition) video’s uploaden, bij Vimeo hangt dat van je type 
account af. Als je grootgebruiker bent, verplicht Vimeo je om de 
betaalde accounts te gebruiken. 
 
Bij YouTube kun je je video’s verborgen neerzetten, zodat alleen 
mensen met de goede link ze kunnen bekijken. Bij Vimeo kun je 
een password protected video plaatsen, zodat je kijker het 
password moet weten om je video te kunnen bekijken. Behalve 
het verborgen plaatsen van een video bij YouTube kun je ook een 
video private maken. Daarbij geef je het emailadres op van 
diegenen die de video mogen bekijken. Zij krijgen dan 
automatisch een mail. Bij Vimeo kan je kiezen voor de optie ‘only 
people I choose’, maar daarvoor moet je de  Vimeo username van 
de gebruiker intoetsen, als je die al weet.  
Bij Vimeo kun je de optie ‘random’ gebruiken voor het kiezen 
van je thumbnail.. Je kunt hierbij kiezen uit een omvangrijk 
afbeeldingenaanbod. 
 
Daarnaast heeft Vimeo de optie ‘video on demand’. Dat betekent 
dat jij jouw films kan aanbieden, en een groot deel van de 
inkomsten zelf mag houden. YouTube heeft deze ‘video on 
demand optie’ niet. Op YouTube kun je met advertenties die op 
of over je videos geplaatst worden geld verdienen. Je hebt dan 
wel heel veel views nodig wil dat een beetje aantikken.  
 
Zelf gebruik ik zowel YouTube als Vimeo. Vimeo (Pro) gebruik ik 
bijvoorbeeld voor  video’s die niet altijd gevonden hoeven te 
worden via zoekwoorden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
tijdelijke lancering, of een tijdelijke dienst. In de meeste andere 
gevallen kies ik voor YouTube. 
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Stap 4 t/m 7 ook lezen? Log in op  
www.dgoc.nl en download de PDF. 
#pdfh06-01 

 
Tot zover een verkenning in de videomarketing. Ik realiseer me 
dat het veel is als je net begint, of veel lijkt. Het mooie is dat je 
klein kan beginnen. Ook een goede video voor je webcam is een 
video die prima bruikbaar kan zijn. Het allerbelangrijkste is dat je 
het met plezier doet en niet als een must voelt. Ik hoop dat je dit 
hoofdstuk met plezier gelezen hebt en aan de slag gaat met jouw 
videomarketing. 
 
Veel succes en vergeet niet ook de stappen 4 t/m 7 te lezen! 
  

http://www.dgoc.nl/
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Even voorstellen: Michael Linthorst 
 

 
 
Een groot deel van de omzet binnen webwinkels komt voort uit 
e-mailmarketing. Specialist Michael Linthorst laat zijn licht over 
dit onderwerp schijnen. 
 
Michael Linthorst is internetondernemer en mede-eigenaar van 
Copernica BV, dat hij in 2001 met Emiel Bruijntjes oprichtte. 
Naast fulltime ondernemer is Michael een fervent blogger voor 
verschillende websites over onderwerpen als e-mailmarketing, 
database-marketing en e-commerce. 
 
Website: www.copernica.com  

http://www.copernica.com/
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Hoofdstuk 7 – E-mailmarketing 
Door Michael Linthorst 
 
E-mail is alive and kicking. Wereldwijd zijn er meer dan vier keer 
zoveel e-mailaccounts (4,4 miljard) als gebruikers van Facebook 
(1 miljard) en Twitter (250 miljoen) bij elkaar. E-mail is daarnaast 
ook een veel actiever medium dan Facebook en Twitter. Per dag 
worden er 8,3 keer zoveel e-mails (45 miljard) als Facebook-
updates/likes (5,2 miljard) en tweets (175 miljoen per dag) 
verstuurd, en dan rekenen we spammail uiteraard niet mee. 
Met andere woorden: als je een groot publiek wilt bereiken, is e-
mailmarketing een waardevol instrument dat je niet kan negeren. 
Het is een van de sterkste online marketingkanalen om meer te 
halen uit je relaties en uiteindelijk meer conversie te genereren. 
Zo heeft e-mailmarketing de hoogste Return on Investment van 
alle marketingkanalen; het versturen van één e-mail naar een 
relatie kan algauw minder dan €0,02 of zelfs minder dan €0,0002 
kosten, afhankelijk van de hoeveelheid e-mails die worden 
verstuurd. En dat terwijl een aanbieding per e-mail algauw 
verleidt tot aankoop. 
 
Wat is e-mailmarketing? 
 
E-mailmarketing is een vorm van direct marketing, die e-mail 
gebruikt om commerciële of fondsenwervende boodschappen 
naar een doelgroep te sturen. In de breedste zin kan elke e-mail 
die is gestuurd naar een potentiële of huidige klant worden 
beschouwd als e-mailmarketing, maar deze term wordt normaal 
gebruikt om te verwijzen naar: 
 

 Het sturen van e-mails met als doel het verbeteren van de 
relatie van een onderneming met zijn huidige of oude 
klanten en om klantloyaliteit en herhaalaankopen te 
vergroten; 

 Het sturen van e-mails met als doel om nieuwe klanten te 
werven of om oude klanten te overtuigen iets te kopen; 
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 Toevoegen van reclame in e-mails die door derde 
bedrijven naar hun klanten worden gestuurd. 

 
Wat betekenen de begrippen? 
 
Bounces: Dit zijn foutmeldingen die optreden bij een verzending, 
omdat een e-mailbericht niet bij de ontvanger aankomt. Als dit 
gebeurt vanwege een ongeldig mailadres wordt dit vaak een 
hardbounce genoemd. Als het wordt veroorzaakt door een 
andere reden, bijvoorbeeld een volle inbox, dan wordt dit vaak 
een softbounce genoemd. In de praktijk zijn bounces echter niet 
zo eenvoudig in te delen in twee categorieën, omdat deze ook 
veroorzaakt kunnen worden door een combinatie van factoren. In 
dit hoofdstuk spreken we dan in alle gevallen van een bounce, 
ongeacht de reden waarom een verzonden e-mail een fout 
oplevert. 
 
Call-to-action: Call-to-actions zijn er in een e-mailcampagne op 
gericht een directe reactie bij de ontvanger te ontlokken. Denk 
bijvoorbeeld aan een button met ‘Koop nu’ of een link met de 
tekst ‘Lees verder’. 
 
Click-through-rate: Click-through-rate (CTR) is het percentage 
gebruikers dat een e-mail opent en op een, al dan niet specifieke, 
link in de email klikt. 
 
E-mailclient: Een e-mailclient is het programma dat iemand 
gebruikt om zijn mail mee te verzenden of te ontvangen. 
Voorbeelden van e-mailclients zijn Outlook, Hotmail, Gmail, 
Yahoo en Lotus Notes. 
 
E-mailreputatie: Je e-mailreputatie (ook bekend als 
(ver)zendreputatie) is de reputatie die je bij e-mailproviders 
opbouwt vanaf het eerste moment dat je e-mails gaat versturen. 
Aan de hand van deze reputatie bepaalt een e-mailprovider in 
hoeverre deze je berichten aflevert bij ontvangers, deze markeert 
als spam of gewoon helemaal blokkeert. 
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E-mailserviceprovider (ESP): Een e-mailserviceprovider (ESP) is 
een partij die e-mailmarketingservices aanbiedt. Meestal in de 
vorm van marketingsoftware zoals Copernica. 
 
Open rate: Het percentage ontvangers dat een e-mail heeft 
geopend. 
 
Opt-in: Als iemand toestemming geeft om hem of haar e-
mailings of sms-berichten te versturen dan heet dat een opt-in. 
Een opt-in is meestal wettelijk verplicht voor het verzenden van 
bulkmailings.  
 
Opt-out: Als iemand aan geeft geen e-mailings meer van je te 
willen ontvangen, heet dat een opt-out. Je bent je ontvangers bij 
wet verplicht een opt-out aan te bieden. 
 
Soorten e-mailmarketing 
 
Omdat e-mailmarketing een zeer brede definitie kent, is het niet 
verrassend dat er vele verschillende soorten te onderscheiden 
zijn. De meest bekende daarin is natuurlijk de nieuwsbrief, 
waarmee een bedrijf periodiek de ontvangers op de hoogte houdt 
rondom het laatste nieuws van het bedrijf of product. Maar e-
mailmarketing gaat verder dan dat. Zo zijn er ook transactionele 
en event-driven e-mails. 
 
Transactionele e-mails 
Transactionele e-mails zijn e-mails die, zoals het woord eigenlijk 
al zegt, e-mails die een transactie faciliteren. Denk bijvoorbeeld 
aan een bevestigingsmail die je ontvangt na een bestelling of een 
e-mail met daarin een nieuw wachtwoord. 
 
Event-driven e-mails 
Event-driven e-mails zijn e-mails die je naar aanleiding van een 
bepaalde gebeurtenis verstuurt. Denk bijvoorbeeld aan het 
versturen van een verjaardagsmail, het herinneren aan een niet 



126 

afgeronde online aankoop, of iemand op de hoogte stellen dat de 
garantietermijn afloopt. 
 
In de praktijk worden de twee zo vaak door elkaar gebruikt, dat 
we ze gezamenlijk behandelen. In de komende paragraaf 
behandelen we een aantal voorbeelden om je een idee te geven 
hoe je event-driven en transactionele e-mails kan inzetten. 
 
Winback-campagnes 
Consumenten die gedurende lange tijd niet meer actief zijn 
geweest op je website of die je nieuwsbrief niet meer openen kan 
je heractiveren. Denk bijvoorbeeld aan het sturen van een 
speciaal aanbod richting alle consumenten die zes maanden lang 
niets hebben ondernomen. 
 
Met behulp van je marketingsoftware en analyse kom je er 
gemakkelijk achter wie deze consumenten zijn. Door deze 
consumenten met een specifieke e-mailcampagne te benaderen 
kan je twee dingen bereiken: 
 

 Je heractiveert de ontvanger, wat je 
conversie/websitebezoek ten goede komt; 

 Iemand meldt zich af voor je e-mails, wat de kwaliteit van 
je database ten goede komt. 

 
Reminders 
Stel campagnes op waarin je ontvangers herinnert aan bepaalde 
evenementen of gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan: 
 

 Een factuur die openstaat; 
 Een garantie die op het punt staat te vervallen; 
 Een aankomende auto-apk. 

 
Verjaardagsmail 
Ken je de geboortedata van de personen in je database? Je kunt ze 
dan verjaardagsmails versturen. Om ze te feliciteren, of nog 
beter: om ze een kortingscoupon te sturen. 
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Abandoned-shopping-cart-e-mails 
Abandoned-shopping-cart-mails zijn e-mails waarin je iemand 
herinnert aan een aankoop die ze niet afrondden in een webshop. 
Uit onderzoek van SeeWhy blijkt dat 50 tot 75 procent van de 
online shoppers zijn winkelwagen achterlaat tijdens het 
aankoopproces. Daarvan kan echter 15 tot 20 procent worden 
teruggewonnen door de inzet van een abandoned-shopping-cart-
e-mail. 
 
Je database op orde 
 
Voordat je dit soort campagnes gaat opzetten heb je wel een 
database nodig. De gegevens in je database zijn misschien wel hét 
belangrijkste wapen dat je hebt, omdat ze je helpen relevante e-
mails op te stellen. Daarnaast is een database natuurlijk nodig om 
een verzendlijst in op te slaan. 
 
De gegevens die je database minimaal moet bevatten: 
 

 Het e-mailadres van een contactpersoon; 
 Het feit of die persoon aan jou toestemming (opt-in) heeft 

verleend om hem of haar e-mails te versturen. 
 
Maar zoals gezegd zijn dit slechts de gegevens die je minimaal 
nodig hebt. Om ontvangers gepersonaliseerde e-mails te kunnen 
versturen (‘Beste Robbie’ of ‘Geachte heer Beugel’ in plaats van 
‘Geachte relatie’), heb je ook andere data zoals naw-gegevens 
nodig. 
 
Om  de eerder genoemde event-driven en transactionele e-mails 
te kunnen verzenden, heb je nog meer informatie nodig. Denk 
aan: 
 

 Iemands aankoopverleden; 
 E-maillinks waarop iemand klikte; 
 Producten die iemand in zijn winkelmand legde, maar 

vervolgens niet afrekende; 
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 Contactgeschiedenis. 
 
Verder is het, bijvoorbeeld in het geval van bedrijven, vaak ook 
wenselijk om verschillende contactpersonen op te slaan. Of bij 
particuliere gebruikers, om bijvoorbeeld interesses op te slaan. 
Allemaal informatie die je helpt bij het versturen van e-mails die 
daadwerkelijk relevant zijn, en aansluiten bij de behoeften van de 
ontvangers. 
 
Overigens is het belangrijk om op te merken dat, hoewel in e-
mailmarketing informatie de sleutel tot succes is, je er verstandig 
aan doet van tevoren te bedenken welke informatie je echt nodig 
hebt, en welke niet. 
 
Het grootste gevaar dat bij databases op de loer ligt is immers 
vervuiling. En hoe meer overbodige informatie je opslaat, hoe 
groter de kans op corrupte informatie en dus vervuiling. 
 
Regels en wetgeving 
 
Om iemand e-mailings te mogen versturen, heb je in de meeste 
landen enige vorm van toestemming (een opt-in) nodig. De 
precieze wet verschilt per land, maar we richten ons hier op de 
Nederlandse wet. 
 
In Nederland bestaan er twee soorten regelgeving op het gebied 
van e-mailmarketing: 
 
Telecommunicatiewet 
De Telecommunicatiewet regelt de ordening van het toezicht op 
de telecommunicatiemarkt. In de wet zijn een aantal specifieke 
artikelen opgenomen die van toepassing zijn op e-mailmarketing. 
 
Code E-mail 
De Code E-mail bestaat uit regels waaraan commerciële e-mails 
moeten voldoen. De Code E-mail is onderdeel van de 
Reclamecode. 
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Zowel de Telecommunicatiewet als de Code E-mail stellen dat, 
om iemand commerciële e-mails te sturen ondubbelzinnige 
toestemming is vereist. Bovendien moet het voor de ontvanger 
altijd duidelijk zijn waar iemand zich voor inschrijft. In 
uitzonderlijke gevallen is een opt-in volgens de wet overigens 
niet nodig. Een opt-in is niet vereist als iemand een bestaande 
klant is. Als je iemands e-mailadres verkreeg door de verkoop 
van een product bijvoorbeeld. In dat geval mag je deze persoon e-
mailings sturen. Je dient in deze e-mails in alle gevallen dan wel 
een uitschrijfmogelijkheid op te nemen (een opt-out), en daar 
gevolg aan te geven als iemand er gebruik van maakt. 
 
Het onderhouden van je database 
 
Met deze wetgeving in het achterhoofd is het dus van belang dat 
je jouw database goed onderhoudt en dat je op een goede wijze 
toestemming krijgt voor het verzenden van e-mails. Maar dat je 
ook bijhoudt wanneer iemand geen mailings meer van je wil 
ontvangen. 
 
Voordat je een commerciële boodschap naar iemand stuurt, 
waarmee je geen klantrelatie hebt, is het belangrijk dat je 
toestemming hebt. Deze toestemming moet specifiek en 
ondubbelzinnig zijn; de ontvanger moet vooraf weten wat voor e-
mails je stuurt en hoe vaak. Hiermee schrik je misschien een 
aantal opt-ins af, maar dat is niets om rouwig over te zijn. Liever 
één inschrijver die je e-mails ook echt wil ontvangen, dan tien die 
ze ongelezen weggooien (of markeren als spam). 
 
Daarmee komt ook meteen het punt over het uitwisselen of 
opkopen van adresbestanden aan de orde. Het is af te raden om 
dit te doen. Ook al geven de verkopers van adressenbestanden 
aan dat het personen betreffen die e-mails willen ontvangen van 
‘zorgvuldig geselecteerde partners’. Immers, zorgvuldig 
geselecteerde partner is niet specifiek en niet duidelijk voor de 
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ontvanger. Deze praktijk is dus niet toegestaan en kan op veel 
spamklachten rekenen. 
 
Behalve dat mensen zich verplicht moeten aanmelden voor je e-
mailings, is het ook verplicht dat je hun de mogelijkheid biedt om 
zich af te melden. Neem dus altijd een uitschrijflink in je e-mails 
op en zorg ervoor dat je mensen die hier op klikken ook 
daadwerkelijk van je verzendlijst haalt. Door hun gegevens uit je 
database te verwijderen, of door bijvoorbeeld het databaseveld 
‘verzenden e-mail’ op nee te zetten. 
 
Iemand moet zich direct vanuit de e-mail kunnen uitschrijven. Je 
mag bij iemand bij het uitschrijven via een webformulier de optie 
geven zich alleen voor bepaalde e-mailings uit te schrijven, of om 
de zendfrequentie aan te passen, maar het is niet aan te raden een 
uitschrijfformulier achter een inlogmuur te verstoppen. 
 
Bounces 
Om je verzendlijst goed te onderhouden is het ook belangrijk dat 
je goed kijkt naar de bounces en open rates. 
 
E-mailadressen die bounces opleveren kan je maar beter van je 
verzendlijst halen. Het lijkt misschien geen kwaad te kunnen om 
e-mails aan foutieve adressen te versturen, maar voor veel e-
mailproviders is dit een teken van een slecht onderhouden 
verzendlijst. 
 
Het blijven verzenden van e-mail naar foutieve e-mails levert je 
dan ook een slechte e-mailreputatie op, wat de aflevering van je 
e-mails niet ten goede komt. 
 
Open rates 
Bij e-mails die wel afgeleverd worden is het aan de andere kant 
belangrijk dat je goed kijkt naar de open rates. Want hoewel je 
een opt-in hebt verworven, is het niet altijd genoeg om te 
voorkomen dat je als spammer wordt gezien. Een opt-in is 
namelijk niet onbeperkt houdbaar. 
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Iemand die zich een tijd geleden inschreef voor je nieuwsbrief zit 
daar nu misschien niet meer op te wachten. Mensen veranderen, 
en hun interesses ook. Misschien zijn ze in een ander werkgebied 
gaan werken, misschien begonnen ze ooit iets te enthousiast aan 
een nieuwe hobby of misschien verloren ze wel gewoon interesse. 
Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom een opt-in zijn 
houdbaarheid heeft verloren. En niet alleen heeft het weinig zin 
om iemand te bestoken met e-mails waar hij niet op zit te 
wachten, het kan op de lange termijn ook schadelijk zijn voor je e-
mailreputatie. Als je een lage open rate hebt, betekent dit immers 
dat veel ontvangers niet geïnteresseerd zijn in je e-mails, wat de 
reputatie vermindert. 
 
Stuur personen die jouw e-mailings al een tijd niet meer hebben 
geopend daarom een mail, waarin je ze vraagt of ze nog wel 
geïnteresseerd zijn in je berichten. Geef ze daarin de keuze hun 
inschrijving te verlengen, of om zichzelf uit te schrijven. 
Stuur bij geen reactie een herinnering. Na de herinnering nog 
steeds geen reactie? Beschouw dit als een opt-out en haal deze 
persoon uit je verzendlijst. 
 
De perfecte nieuwsbrief 
 
Het behalen van goede open rates is dus zeer belangrijk. Maar 
zorg er tevens voor  dat je e-mails interessant blijven voor de 
doelgroep zodat ontvangers zich niet uitschrijven, of erger, op de 
spamknop drukken. Omdat veel webwinkeliers gebruik maken 
van nieuwsbrieven sta ik daarom kort even stil bij deze vorm van 
e-mailmarketing. 
 
Helaas. Er bestaat niet zoiets als de perfecte nieuwsbrief. Niet 
iedere doelgroep is hetzelfde, en veel is afhankelijk van de 
boodschap die je wilt overbrengen. Het is dus onmogelijk om één 
template te maken die aan de behoefte van elke e-mailmarketeer 
voldoet. 
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Dat gezegd hebbende, zijn er gelukkig wel een aantal vuistregels 
die voor iedereen gelden. Voor je begint met het opstellen en 
versturen van nieuwsbrieven, zijn er aantal voorbereidingen die 
je moet treffen.  
 
Bepaal of een nieuwsbrief hét middel voor jou is 
Een nieuwsbrief is een ideale manier om in contact te blijven met 
klanten en prospects, ook in de tijd wanneer iemand wellicht 
even niets bij je afneemt. Maar voor je aan de slag gaat met het 
versturen van nieuwsbrieven, is het verstandig om je af te vragen 
of een nieuwsbrief echt het juiste middel is voor jou. 
 
Heb je wel wat te vertellen? 
Heb je genoeg te melden om iemand wekelijks, maandelijks, of 
op welke tijdsbasis dan ook, mailings te sturen? 
 
Als je een blog of andere website hebt waarop je regelmatig 
nieuwe content plaatst is dit geen probleem. Natuurlijk kan je 
ook content creëren speciaal voor je nieuwsbrief, maar voorkom 
dat je nieuwsbrieven verzendt omdat het daar nou eenmaal “tijd 
voor is”. Besef in ieder geval dat het produceren van kwalitatieve 
content tijd kost! 
 
Weet wat je wilt vertellen: bepaal het doel! 
Wat is het doel van je nieuwsbrief? Wil je ontvangers informeren 
over je bedrijf? Ga je nieuwsbrieven versturen om ze op de 
hoogte te houden over nieuwe producten? Wil je jouw kennis 
etaleren over een bepaald onderwerp door middel van het delen 
van tips en tricks, of gebruik je een combinatie van al deze 
ingrediënten? 
 
Maak van tevoren een content plan en houd je aan je formule. Zo 
weten e-mailontvangers wat ze van je nieuwsbrief moeten 
verwachten, en voorkom je dat ze voor onaangename 
verrassingen komen te staan (en je e-mails uiteindelijk 
ongeopend weggooien of markeren als spam). 
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Maak bij het aanmelden al duidelijk wat voor informatie 
ontvangers kunnen verwachten! 
 
Het opstellen van nieuwsbrieven 
 
Ook bij het opstellen van je e-mailnieuwsbrieven zijn er een 
aantal vuistregels om je aan te houden. 
 
Laat ontvangers niet lezen 
Dit klinkt misschien een beetje raar, want als je ontvangers je 
nieuwsbrief lezen is je doel toch juist bereikt? Nou, nee niet 
helemaal. 
 
Natuurlijk is het belangrijk dat je je boodschap overbrengt, maar 
reken er niet op dat ontvangers elk woord van je nieuwsbrief 
lezen. De meeste ontvangers scannen een e-mail snel op 
interessante punten en sluiten hem dan weer. Maak het ze 
daarom zo gemakkelijk mogelijk de tekst te scannen: 
 

 Werk met tussenkoppen; 
 Werk met bulletpoints, of genummerde lijsten; 
 Gebruik korte alinea’s; 
 Hanteer korte zinnen van maximaal 25 woorden; 
 Zorg dat hyperlinks duidelijk zichtbaar zijn; 
 Hanteer een duidelijke opbouw; 
 Laat je lezers niet onnodig nadenken. 

 
F-patroon 
Diverse onderzoeken tonen aan dat mensen e-mails en websites 
volgens een F-patroon bekijken. Ze bekijken dus de bovenkant, 
vervolgens een regel ergens halverwege en tussendoor bekijken 
ze de linkerzijkant. Plaats daarom: 
 

 De titel bovenaan; 
 De inhoudsopgave links. 
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Call-to-actions 
Houd tot slot rekening met een call-to-action. Immers, je stuurt 
niet zomaar een nieuwsbrief naar een relatie. Je wilt een bepaalde 
reactie uitlokken. Denk bijvoorbeeld aan: 
 

 Een link om iemand een artikel verder te laten lezen op 
een website; 

 Een button die ontvangers oproept zich aan te melden 
voor een evenement; 

 Een ‘Bestel nu!-link onder een productomschrijving. 
 
Zelfs de kleinste wijziging kan van grote invloed zijn op de 
effectiviteit van je call-to-action. Vandaar een paar tips over waar 
je de call-to-action plaatst: 
 

 Zorg ervoor dat een CTA opvalt ten opzichte van de 
overige content in je e-mail, zoals (overige) afbeeldingen 
en tekst; 

 Een CTA die boven de vouw is geplaatst (waar de rand 
van het beeldscherm begint), is over het algemeen 
succesvoller dan een CTA daaronder omdat ontvangers 
hem al zien zonder te scrollen. 

 
Mobile-ready maken van je e-mails 
 
De helft van alle e-mails wordt geopend op een mobiele telefoon, 
zo blijkt uit onderzoek van Litmus (oktober 2013). En dat aantal 
zit nog steeds in de lift, een jaar geleden lag dat percentage nog 
op 38 procent. Je e-mails niet optimaliseren voor mobiel is dus 
een luxe die jezelf niet kunt veroorloven. 
 
De beste manier om je e-mails klaar te stomen voor zowel mobiel 
als desktop gebruik, is door het formaat van je e-mail te laten 
aanpassen aan de grootte van het scherm waarop iemand je e-
mails bekijkt. Dit kan je realiseren door gebruik te maken van: 
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Fluid design: Bij fluid design maak je een html-document dat er 
op alle schermen hetzelfde uitziet. Door in je html gebruik te 
maken van percentages in de afmetingen (width=”40%” 
bijvoorbeeld), neemt een kolom altijd een vast percentage van het 
scherm in, ongeacht de grootte. 
 
Responsive design: Bij responsive design laat je de opmaak van 
het document zich aanpassen aan de grootte van het scherm, 
waarbij het niet noodzakelijk is dat dezelfde verhoudingen 
worden aangehouden. Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk 
twee kolommen die op een groot scherm naast elkaar staan, op 
een mobiel scherm onder elkaar te plaatsen. Ook kun je bepaalde 
onderdelen uit een html-document op een klein scherm gewoon 
weglaten. 
 
Deze twee vormen van design kan je naast elkaar gebruiken. Een 
titel wil je bijvoorbeeld op de volledige breedte van het scherm 
laten zien (fluid-design), terwijl je misschien twee kollommen, die 
op desktop naast elkaar staan, onder elkaar wilt zien op mobile 
(responsive). 
 
Zaken waar je op moet letten 
Bij het mobile proof maken van je e-mailings zijn er een aantal 
zaken om op te letten: 
 

 Bij het gebruiken van zogeheten media queries (om je e-
mail aan de schermresolutie aan te passen) dien je gebruik 
te maken van inline CSS. Dit omdat veel webbased e-
mailclients CSS die in de header of externe stylesheet zijn 
gedefinieerd negeren; 
 

 Zorg ervoor dat call-to-actions goed duidelijk zijn in je e-
mail. Het moet in één keer duidelijk zijn wat de 
boodschap van je e-mail is en wat je van ontvangers 
verwacht. Houd er in het geval van buttons ook rekening 
mee dat deze groot genoeg zijn om met een duim op te 
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klikken. En dat er genoeg ruimte zit tussen deze en 
eventuele andere hyperlinks; 

 

 Mobiele internetverbindingen zijn nog lang niet altijd 
even goed en snel. Wees dus terughoudend met het 
plaatsen van zware afbeeldingen; 

 
 Zorg ervoor dat de pagina’s waar je vanuit je nieuwsbrief 

naar toe linkt ook mobile-ready zijn. 
 
Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over e-mailmarketing, 
maar dat is voor een volgend boek. Voor nu veel succes met jouw 
campagnes! 
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Even voorstellen: Rick de Vlieger 

 

 
 
Het volgende hoofdstuk gaat over partner marketing, oftewel 
affiliate marketing en is geschreven door Rick de Vlieger. 
 
Rick de Vlieger is Director of New Business Development bij 
Daisycon. Hij geeft o.a. leiding aan de afdeling Design en 
Frontend development. Verder is hij projectmanager voor de 
verschillende tools die Daisycon voor publishers en 
adverteerders ontwikkelt. Ook geeft hij publishers advies op het 
gebied van SEO. Hij schrijft regelmatig op het Daisycon blog over 
Affiliate Marketing en ontwikkelingen voor publishers en 
adverteerders. In zijn vrije tijd houdt hij o.a. de website 
www.managementgoeroes.nl bij. 
 
Website: www.daisycon.com 
  

http://www.managementgoeroes.nl/
http://www.daisycon.com/
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Hoofdstuk 8 - Affiliate marketing 
Door Rick de Vlieger 
 
Meer omzet door samen te werken - Een introductie in affiliate 
marketing. 
 
Affiliate marketing is al vele jaren een belangrijk onderdeel van 
de marketingmix van de grote online adverteerders. De omzet 
die alleen al in Nederland via affiliate marketing wordt 
gerealiseerd bedraagt jaarlijks meer dan een miljard euro. Toch is 
bij het grote publiek deze vorm van adverteren niet heel erg 
bekend. Ik zal daarom beginnen met uit te leggen wat affiliate 
marketing precies is. 
 
Een website kan zich gratis en vrijblijvend aanmelden bij een 
affiliatenetwerk. Bij het affiliatenetwerk zijn vele honderden 
adverteerders aangesloten. De website plaatst een speciale 
meetlink van het affiliatenetwerk op zijn site. Via deze link gaan 
bezoekers naar de webshop van de adverteerder. Als de bezoeker 
die door de website is doorgestuurd iets bij de webshop koopt, 
dan ontvangt de website een commissie. Meestal bedraagt deze 
commissie een percentage van het aankoopbedrag. 
 
Zoals je misschien al tussen de regels door hebt kunnen lezen, 
betaalt een adverteerder alleen een commissie als er echt iets bij 
zijn webshop wordt gekocht. Affiliate marketing wordt dan ook 
vaak aangeduid als ‘performance based marketing’. De 
adverteerder hoeft geen grote investering te doen, betaalt pas 
achteraf en alleen voor resultaat. Adverteerders hebben bij 
affiliate marketing de mogelijkheid om de transacties te keuren. 
Wordt een order geannuleerd, dan hoeft de adverteerder hier niet 
voor te betalen. 
 
Vergoedingsmodellen 
 
Hierboven heb ik het over webhops. Dat is eigenlijk iets te kort 
door de bocht. Je hoeft niet persé iets te verkopen om promotie 
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via affiliate marketing te doen. Je kunt ook een commissie geven 
als iemand een service afneemt. Denk dan bijvoorbeeld aan een 
bezoeker die zich inschrijft op een datingsite. Voor sommige 
producten is het al voldoende als iemand aangeeft dat hij 
interesse in een product heeft. Denk dan bijvoorbeeld aan een 
hypotheek. Online worden geen hypotheken afgesloten, maar 
praktisch iedereen vindt zijn hypotheekadviseur online. Geeft 
iemand bij een hypotheekadviseur aan dat hij of zij graag een 
hypotheek wil afsluiten, dan is dat uiteraard geld waard. Dit 
noemt met in jargon een ‘lead’. Voor een lead voor een nieuwe 
hypotheek worden enkele tientallen euro’s betaald.  
 
Grote branches in affiliate marketing 
 
Belangrijke branches in affiliate marketing zijn: 
 
Reizen: Wie boekt zijn vakantie niet online? Reizen is een erg 
interessante branche, omdat er veel online wordt geboekt en de 
transactiewaarden hoog zijn. Een vakantie kost al snel 1000 euro. 
Als je hier 5 procent commissie over ontvangt, is dat zeer 
aantrekkelijk om te promoten. 
Telecom: Hetzelfde geldt voor telecom. Heel veel mensen sluiten 
online een telefoonabonnement af. Een telefoonabonnement kost 
al snel 500 euro per jaar. Telecomproviders hebben gerust 30 euro 
per nieuw abonnee over. 
Mode: Wie koopt er niet af en toe iets bij Wehkamp, Zalando, 
H&M, Hunkemöller of V&D? 
Dating: Er zijn verschillende onderzoeken, maar zo’n 12 tot 14 
procent van de nieuwe relaties zou tegenwoordig via een 
datingwebsite tot stand komen. Een abonnement kost al snel 30 
euro per maand. Voor een gratis inschrijving betalen datingsites 
al snel een euro of vier. Converteert de bezoeker naar een 
betalende klant, dan kan de website vaak nog een mooie bonus 
tegemoet zien.  
Financiën: Hierboven hadden we het al over hypotheekleads. Ook 
verzekeringen en leningen worden massaal op internet 
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afgesloten. Zorgverzekeraars betalen met liefde 50 euro 
commissie voor een het aanbrengen van een nieuwe klant. 
  
Zoals bovenstaande voorbeelden duidelijk maken, kan voor 
iedere transactie die online wordt uitgevoerd een commissie 
worden gegeven, dus kunnen gerelateerde websites het 
promoten via affiliate marketing. 
 
Soorten affiliates 
 
Hierboven besprak ik alleen websites die adverteerders 
promoten. Het voorbeeld van websites heb ik enkel gebruikt om 
het begrijpelijk te houden. Je kunt online natuurlijk op nog veel 
meer manieren verkeer voor adverteerders genereren. Een van de 
bekendste voorbeelden is e-mailmarketing. Stuur je een 
nieuwsbrief naar de mensen die zich bij jouw blog hebben 
ingeschreven? Dan kun je best af en toe een gerelateerd product 
via deze nieuwsbrief promoten via affiliate marketing. 
Promotors van adverteerders met een affiliateprogramma 
worden ‘affiliates’ of ‘publishers’ genoemd. Ook via social media 
wordt veel via affiliate marketing gepromoot. Een derde groep 
succesvolle ‘affiliates’ zijn keywordmarketeers. Zij kopen verkeer 
in, bijvoorbeeld via Google AdWords en promoten zo 
adverteerders. Als het goed is verdienen zij meer commissie dan 
dat zij uitgeven aan Google AdWords. 
 
De techniek achter affiliate marketing 
 
Eigenlijk is de techniek achter affiliate marketing vrij simpel. Een 
adverteerder hoeft enkel een conversiepixel op de bedankpagina 
van zijn website te plaatsen. Dit klinkt heel ingewikkeld, maar 
dat valt best mee. De conversiepixel is gewoon een stukje code 
die iedere programmeur binnen vijf minuten voor een 
adverteerder kan plaatsen. De bedankpagina is de pagina die 
wordt getoond nadat een bezoeker zijn bestelling heeft afgerond. 
Vaak wordt dan een pagina getoond met de tekst ‘Bedankt voor 
uw bestelling’. Verder wordt dan ook vaak een samenvatting van 
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de bestelling gegeven. Dat is handig, deze informatie kan de 
programmeur in de conversiepixel plaatsen, waardoor het 
affiliatenetwerk bijvoorbeeld de percentuele vergoeding voor de 
affiliate kan uitrekenen. 
 

 
 
Ook de affiliate moet een meetlink gebruiken. Deze meetlink 
zorgt ervoor dat het affiliatenetwerk weet wanneer welke affiliate 
de bezoeker heeft doorgestuurd, zodat de commissie aan de 
juiste affiliate kan worden toegewezen. 
 
Hoe wordt je succesvol met affiliate marketing? 
 
Steeds meer bedrijven ontdekken de kracht van affiliate 
marketing. Affiliatenetwerken hebben vaak honderden 
affiliateprogramma's waar affiliates uit kunnen kiezen. Het is dan 
ook steeds meer een kunst om er als adverteerder voor te zorgen 
dat een affiliate juist jouw programma kiest om te promoten. 
 
Net heb ik een introductie in affiliate marketing gegeven. Nu 
gaan we wat dieper in op de basisvoorwaarden waar een 
adverteerder aan moet voldoen om succesvol te zijn met een 
affiliateprogramma. Een van de belangrijkste punten is dat een 
adverteerder zich onderscheidt van anderen. Een goede 
merknaam is bijvoorbeeld een pluspunt, maar toch zijn er ook 
veel niche-spelers die succesvol zijn. Ook zijn er veel 
adverteerders met een grote naam die hopeloos falen omdat ze 
niet aan de minimale voorwaarden kunnen voldoen. 
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Wat is de juiste vergoeding? 
 
Bij affiliate marketing wordt er een commissie per transactie 
betaald. Het eerste waar affiliates naar kijken zijn de commissies 
die worden gegeven. Een minimale vergoeding is uiteraard 
belangrijk, maar professionele affiliates houden ook rekening met 
andere factoren. Ze rekenen alles terug naar eCPC (hoeveel ze 
verdienen per bezoeker die wordt doorgestuurd). De eCPC kun 
je eenvoudig uitrekenen wanneer je de totale verdiensten van een 
affiliate deelt door het aantal bezoekers dat hij naar jou heeft 
doorgestuurd. De totale vergoeding wordt niet alleen bepaald 
door de vergoeding die de adverteerder geeft. Het heeft ook te 
maken met het conversie-percentage: hoeveel procent van de 
bezoekers gaat uiteindelijk over tot een transactie? Dit hangt 
samen met de kwaliteit van de website, de aanbieding en de 
hoeveelheid transacties die er uiteindelijk worden goed of 
afgekeurd. 
 
Dit zijn, naast de vergoeding per transactie, dus twee extra 
factoren waar affiliates erg op letten. Een adverteerder die streng 
keurt kan de eCPC van een affiliate naar beneden halen waardoor 
het niet meer interessant wordt om deze adverteerder te 
promoten. 
 
Verdiensten affiliate = totale commissie – afkeur 
eCPC = verdiensten affiliate / aantal unieke kliks 
 
Hoe bepaal je wat een goede vergoeding is? Iedere adverteerder 
kan zich ook als affiliate bij een netwerk aanmelden. Het is dan 
ook relatief eenvoudig om er achter te komen wat vergelijkbare 
adverteerders voor vergoedingsmodel hanteren. 
 
Bedenk ook voor jezelf hoeveel je per product wil of kan betalen. 
Uiteraard is de marge die een adverteerder op een product maakt 
leidend in hoeveel er maximaal vergoed kan worden, maar het is 
ook belangrijk voor een adverteerder om zich te realiseren 
hoeveel een nieuwe klant waard is. Als de klanttevredenheid 
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over het algemeen hoog is en klanten bijvoorbeeld drie keer 
terugkomen, kan de adverteerder zich een hogere vergoeding 
permitteren, dan wanneer het duidelijk om een eenmalige 
aankoop gaat. 
 
Keuren van transacties 
 
Adverteerders hebben de mogelijkheid om iedere transactie te 
keuren. Wordt een transactie door een klant geannuleerd of 
retour gestuurd, dan kan de adverteerder deze afkeuren en hoeft 
hij hier niet voor te betalen. Het keuren moet binnen twee 
maanden plaatsvinden. Om affiliates tevreden te houden is het 
echter wel zaak dit zo snel mogelijk te doen. Hier zijn een aantal 
redenen voor 
 

 Pas als een transactie is goedgekeurd zal deze worden 
uitbetaald. 

 Hoe later een adverteerder keurt, des te langer moet de 
affiliate op zijn geld wachten. 

 
Maar er zijn nog meer redenen te noemen waarom snel keuren 
erg belangrijk is voor het succes van een affiliateprogramma. Veel 
affiliates geven zelf behoorlijk wat geld uit om bezoekers te 
trekken, bijvoorbeeld via Google AdWords. Als een adverteerder 
pas na twee maanden keurt, betekent dit dat de affiliate ruim 
twee maanden moeten voorfinancieren. Bij Google reken je 
namelijk wel direct af. Zoals je hierboven kunt lezen, sturen veel 
affiliates op basis van eCPC. Een belangrijk onderdeel van de 
eCPC is het afkeurpercentage. Als een affiliate twee maanden 
moet wachten voordat het afkeurpercentage bekend is, is de 
affiliate al gestopt met promoten. Het kan ook zijn dat de affiliate 
wacht met het 'uitrollen' van de campagne totdat hij het 
afkeurpercentage weet. Dit betekent dat de adverteerder twee 
maanden potentiële omzet heeft laten liggen. 
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Kill de conversie-killers 
 
Dit lijkt misschien een open deur, maar toch is dit het eerste dat 
ik aan iedere potentiële adverteerder vraag: ‘Heb je een goede 
website?’ Een goede website ziet er niet alleen strak uit, maar 
moet ook aan een aantal minimale eisen voldoen om succesvol te 
zijn op het gebied van affiliate marketing. 
 
Er mogen niet teveel punten zijn waardoor bezoekers afhaken, de 
zogenaamde 'conversie-killers'. Bekende conversie-killers zijn: 
 

 Telefoonnummers (de bezoeker bestelt niet via de website 
maar via de telefoon; de affiliate ontvangt geen 
vergoeding). 

 Een slechte functionerend bestelproces, waardoor 
potentiële klanten afhaken. 

 Een mobiele website waarop je niet kunt bestellen. 
 Een slecht geïmplementeerde conversiepixel. 

 
Als een website veel conversie-killers bevat zal de conversie per 
doorgestuurde bezoeker voor een affiliate te laag zijn. Een 
affiliate zal er voor kiezen zijn bezoekers door te sturen naar een 
website waar hij meer verdient. 
 
Naast dat er niet teveel conversie-killers aanwezig mogen zijn, is 
een minimum vereiste logischerwijs voldoende productaanbod. 
Daarnaast moeten de aanbiedingen op de site uiteraard 
concurrerend zijn. 
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Als een adverteerder niet kan voldoen aan deze 
basisvoorwaarden, betekent het niet dat hij geen programma kan 
opstarten. Als oplossing zou de adverteerder een aparte 
webpagina speciaal voor affiliate marketing kunnen (laten) 
ontwikkelen (in jargon wordt dit een dedicated landingspagina 
genoemd). De landingspagina bevat een of meerdere top-
producten of een goede incentive (en uiteraard zonder conversie-
killers). De adverteerder kan de pagina eenvoudig optimaliseren, 
zonder dat hij zijn hele website hoeft aan te passen. 
 
Beloon iedere conversie 
 
Ben jij als adverteerder blij met een bezoeker die jouw website 
liked op Facebook, of die zich inschrijft voor jouw nieuwsbrief? 
Beloon de affiliate die deze bezoeker heeft aangebracht dan ook! 
Vooral adverteerders met relatief dure producten doen er goed 
aan ook 'kleine' conversies op hun website te vergoeden. Naast 
het feit dat het eerlijk is een vergoeding voor iedere transactie te 
geven, stimuleert het affiliates ook om meer te promoten. 
Dagelijks een aantal kleine transacties zorgen ervoor dat je top of 
mind wordt bij een affiliate. Denk je dat dit te veel gaat kosten? 
Verlaag dan de vergoeding per sale, maar zorg er voor dat je voor 
iedere goede bezoeker die je ontvangt je affiliates beloont. 
 
Informatie delen 
 
Veel affiliates investeren fors in promotie van hun website. Het is 
voor hen dan ook zeer belangrijk dat zij weten wat wel en niet 
goed converteert. Als adverteerder kun je relatief eenvoudig 
informatie met jouw affiliates delen door extra informatie in 
de conversiepixel mee te geven (denk aan leeftijd, sekse, product, 
productgroep, categorie, omzet, soort abonnement, 
vertrekdatum, hotelnaam etc.). Recent onderzoek van Yonego 
toonde aan dat ruim 30,3 procent van de affiliates zelf betaalde 
zoekmachinecampagnes inzet. Die willen dolgraag weten welke 
bezoekers uiteindelijk tot een transactie zijn overgegaan. Hier 
passen ze hun marketing op aan, waardoor ze het 
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affiliateprogramma nog beter kunnen promoten. Adverteerders 
die deze informatie delen worden eerder opgenomen en beter 
gepromoot. 
 
Promotiemateriaal 
 
Een adverteerder moet er altijd voor zorgen dat er goede banners 
beschikbaar zijn. Als de website uit meerdere categorieën bestaat 
(zoals bijvoorbeeld computers, witgoed, bruingoed, etc.) zorg er 
dan voor dat er per categorie een bannerset beschikbaar is, en 
link niet naar de voorpagina maar direct naar de juiste categorie. 
Neem bijvoorbeeld eens de website van een 
verzekeringsmaatschappij. Door apart promotiemateriaal te 
maken voor autoverzekeringen, zullen ook websites over auto's 
de verzekeraar gaan promoten. Hierdoor vergroot je dus direct je 
potentieel aantal affiliates. Zorg ook altijd dat er voldoende 
tekstlinks aanwezig zijn. Tekstlinks converteren een stuk beter 
dan banners en zijn uiteraard een stuk makkelijker te maken. 
Nog een tip is om altijd een 500x500-banner toe te voegen aan het 
programma. Deze banners worden vaak door mailpartijen 
gebruikt. 500x500 staat voor het formaat van de banner, welke 
perfect in een mailing past. Door het materiaal al toe te voegen 
maakt de adverteerder de drempel lager voor een mailpartij om 
de campagne een keer te testen. Is de test succesvol, dan gaat dit 
gegarandeerd een hoop extra transacties opleveren. Bij Daisycon 
kun je in de statistieken zien welk materiaal het meest wordt 
gebruikt. Bekijk deze overzichten regelmatig en experimenteer 
met nieuw materiaal. 
 
Ander belangrijk promotiemateriaal bij affiliate marketing is de 
productfeed. Een productfeed is een export van de 
productdatabase van de adverteerder. Affiliates kunnen de feed 
gebruiken om automatisch hun website te vullen en te updaten. 
Ook worden ze vaak gebruikt door keyword-marketeers om 
direct te kunnen deeplinken naar de juiste pagina. Toch is de ene 
productfeed de andere niet. Een goede productfeed bevat vooral 
veel informatie. Hoe meer hoe beter is het devies. Daarnaast 
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moeten er altijd een aantal standaardelementen in zitten. Het ligt 
natuurlijk aan de branche waar de adverteerder in actief is. Zo 
moet een adverteerder in de telecomsector altijd een provider 
meegeven en een adverteerder in de reissector altijd een 
vertrekdatum. 
 
Sommige affiliates promoten alleen adverteerders die een goede 
productfeed aanbieden. Een voorbeeld hiervan zijn 
vergelijkingssites. Als een adverteerder geen goede feed 
aanbiedt, kunnen zij de producten niet vergelijken. 
 
Ook het aanleveren van een productfeed klinkt erg technisch, 
maar is door de meeste programmeurs eenvoudig te realiseren. 
Bij veel content management systemen zoals Magento is het zelfs 
een standaard functionaliteit. Ook zijn er vele plugins op de 
markt waarmee adverteerders zelf een productfeed kunnen 
exporteren en standaardiseren.  
 
Voorbeeld van een productfeed: 
 

 
 
Affiliates aanzetten tot promotie 
 
Affiliate marketing is vooral samenwerking tussen affiliates en 
adverteerders. Succesvolle adverteerders zetten affiliates aan om 
meer te promoten. Dat doen zij door zogenaamde incentives te 
geven. Incentives zijn te verdelen in twee categorieën: 
 
1) Incentives gericht op affiliates. 
2) Incentives gericht op consumenten. 
 
Incentives gericht op affiliates 
Incentives gericht op affiliates kunnen bijvoorbeeld zijn: 
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 Een (tijdelijke) vergoeding per klik (naast de reguliere 
vergoeding per transactie). 

 Een (tijdelijke) verhoging van de vergoedingen. 
 Staffels (affiliates die meer dan X transacties per maand 

doen krijgen (met terugwerkende kracht) een hogere 
vergoeding per transactie). 

 Een prijs voor affiliates die meer dan een X percentage 
groei behalen. 

 Verhoging van de vergoeding van een specifiek product 
dat je extra wil promoten. 
 

Consumentenacties kunnen ook een boost geven aan een 
affiliateprogramma. Denk bijvoorbeeld aan: 
 

 Een actiepagina met lastminutes, topaanbieding, of 
aanbiedingen voor een bepaalde feestdag. 

 Een promotiecode voor (een gedeelte van) het 
assortiment. 

 Een cadeau bij aankoop van een product (bijvoorbeeld een 
Playstation of iPad bij een grote aankoop, of een 
bioscoopbon bij een lidmaatschap). 

 Een prijsvraag uitschrijven (verloot bijvoorbeeld een iPad 
onder alle nieuwe inschrijvingen). 
 

Zowel incentives voor affiliates als consumentenacties worden 
door het affiliatenetwerk via hun nieuwsvoorziening aan de 
affiliates doorgegeven. Het is dan ook altijd goed om bij 
consumentenacties ook aangepast promotiemateriaal beschikbaar 
te stellen. Denk dan niet alleen aan banners, maar ook 
bijvoorbeeld aan een aparte productfeed met actieartikelen. 
Als adverteerder is het niet alleen belangrijk dat je goede 
incentives geeft, maar ook dat je dit met regelmaat vernieuwd en 
herhaald. Hierdoor komt het programma regelmatig in het 
nieuws van netwerken en werft de adverteerder extra affiliates. 
Ook is het belangrijk dat je als adverteerder de juiste incentives 
geeft. Denk na welk incentive nieuwe affiliates aantrekt, of 
bestaande affiliates aanspoort om extra te gaan promoten. 
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Simpelweg de vergoeding verhogen heeft minder zin dan dat je 
de vergoeding verhoogt vanaf een bepaald aantal sales. Affiliates 
die dat net niet halen zullen extra hun best gaan doen om toch 
iedere maand die extra bonus binnen te halen. 
 
Zelf affiliates werven 
 
Veel adverteerders hebben een kopje 'partnerprogramma' op hun 
website, of sturen in de e-mailhandtekening mee dat je lid kan 
worden van het affiliateprogramma. Geïnteresseerde bezoekers 
kunnen zich hier aanmelden bij het affiliateprogramma van de 
adverteerder. Het eerste voordeel voor een adverteerder is dat ze 
meer affiliates krijgen. Een tweede, nog groter, voordeel is dat 
affiliates die door de adverteerder zelf worden geworven vaak 
erg loyaal zijn. Ze geloven immers in het product van de 
adverteerder en kennen de website al.  
 
Conclusie 
 
Affiliate marketing lijkt een vrij technische aangelegenheid, maar 
de meeste programmeurs zullen u eenvoudig op weg kunnen 
helpen. Verder zijn de meeste affiliatenetwerken hele 
professionele organisaties die u goed kunnen ondersteunen.  
Belangrijk is dat een adverteerder ook zelf tijd investeert om van 
zijn affiliateprogramma een succes te maken. Affiliate marketing 
is samenwerken. Een adverteerder doet er goed aan om af en toe 
in de schoenen van de affiliate te gaan staan. Affiliates zijn 
meestal kleine ondernemers die graag zien dat je met ze 
meedenkt, dat je het ze makkelijker maakt en dat ze beloont 
worden voor (extra) werk. Als je als adverteerder de juiste snaar 
weet te raken, dan kan affiliate marketing een van de meest 
effectieve en efficiëntste manieren van online adverteren zijn. 
 
Veel succes met jouw affiliate campagnes! 
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Expert case: AdvertentiePlanet* 
 
Kies voor meer verschillende verkoopplatforms 
Er zijn online veel verschillende platforms om op te adverteren 
en je producten onder de aandacht te brengen. Inmiddels is er 
zoveel aanbod dat het als webwinkelier bijna onmogelijk is om 
alle websites te bedienen. Dit wil je wel, want je haalt hier jouw 
bezoekers en klanten vandaan. Maar hoe zorg je dat van al jouw 
producten advertenties worden gemaakt en deze (het liefst in één 
keer en automatisch) op de interessantste platforms worden 
geplaatst? En hoe zorg je ervoor dat diezelfde advertenties 
rendabel zijn? 
 
Net zoals bij veel andere onderdelen van je webwinkel ontdek je 
of adverteren efficiënt is door het simpelweg te doen. Je probeert 
allerlei verschillende platforms om je producten op te verkopen 
en houd bij wat het oplevert (in bijvoorbeeld Google Analytics). 
Er zijn veel verschillende platforms die je kunt gebruiken. 
Gebruik er zo veel mogelijk. Op die manier kun je het beste zien 
met welke platforms je jouw doelen behaald. Platforms kun je 
indelen in categorieën: 
 
Algemene verkoopsites 
Algemene verkoopsites zijn vraag- en aanbodsites waar je in alle 
mogelijke rubrieken advertenties kunt plaatsen. Potentiële kopers 
bezoeken vaak verschillende sites op zoek naar de beste deal. Je 
kunt hier nieuwe producten en tweedehands productadvertenties 
plaatsen. Over het algemeen is het plaatsen van 
rubrieksadvertenties gratis.  
 
Voorbeelden: Marktplaats.nl, Speurders.nl, Tweedehands.net, 
Marktplaza.nl, Marktnet.nl, Tweedehands.nl, Aanbodpagina.nl, 
Koopplein.nl, Marktgigant.nl en Aanbodnet.nl. 
 
Vergelijkingssites 
Vergelijkingssites zijn productvergelijkers en verkoopsites waar 
webwinkels in bijna alle mogelijke rubrieken nieuwe producten 
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kunnen plaatsen. Potentiële kopers bezoeken vaak meerdere 
vergelijkingssites op zoek naar de beste deal of het juiste product. 
Over het algemeen is het plaatsen van de producten gratis en 
wordt er per klik (CPC) of per verkoop (CPS) een bedrag in 
rekening gebracht. 
 
Voorbeelden: Beslist.nl, Kieskeurig.nl, Vergelijk.nl, Bol.com, 
Google Shopping en een affiliatenetwerk zoals Daisycon. 
 
Sociale media 
Sociale platforms bieden meer functionaliteiten dan alleen het 
delen van statusupdates. Op Facebook is adverteren al 
ingeburgerd. Twitter is ook steeds meer 
adverteerfunctionaliteiten aan het lanceren. Op sociale media kun 
je in zowel zakelijke als persoonlijke profielen een advertentie 
plaatsen. Alle ‘vrienden’, ‘zakenrelaties’ of ‘volgers binnen jouw 
netwerk zijn immers ook potentiële kopers. Een 
productadvertentie als statusupdate plaatsen is gratis. 
Advertenties worden per klik verrekend. 
 
Advertenties maken 
Nadat je hebt besloten op welke verkoopplatforms je wil 
adverteren, moet je een goede advertentie maken. Het is een 
tijdrovende klus wanneer je van al je producten handmatig een 
advertentie wilt maken. Makkelijker is om gebruik te maken van 
een datadistributie tool zoals AdvertentiePlanet. Via 
AdvertentiePlanet kun je automatisch je producten uploaden 
naar bijvoorbeeld XML of gebruik maken van een scraper service. 
 
Resultaat van je advertentie 
Om te controleren hoeveel conversie een advertentie oplevert, 
voeg je een utm-tag aan de advertentie toe. Met die tag (in de 
URL) kun je later zien hoe vaak er op de advertentie is geklikt en 
hoeveel conversie dat heeft opgeleverd. Deze resultaten kun je 
zien in een statistiekenprogramma als Google Analytics. 
 
*Eerder verschenen in het magazine Checklist Webwinkel. 
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Even voorstellen: Isua Botman 
 

 
 
Mobile marketing wordt steeds belangrijker en daarom besteden 
wij ook aan dit onderwerp aandacht in dit boek. De auteur heet 
Isua Botman. 
 
Isua Botman is meervoudig ondernemer in de online marketing. 
Sinds 2011 is hij actief in de mobile 
marketing/advertisingbranche met het Nederlandse bedrijf 
Targetoo en het internationaal georiënteerde Tex Mobile 
Marketing. Middels deze bedrijven worden adverteerders 
geholpen met het uitzetten van een mobile marketing campagne. 
Beide bedrijven bezitten een Demand Supply Platform waarmee 
direct inventory ingekocht kan worden op apps en mobiele site’s. 
 
Website: www.targetoo.nl  

http://www.targetoo.nl/
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Hoofdstuk 9 – Mobile marketing 
Door Isua Botman 
 
Mobile marketing is een breed begrip. Onder deze term vallen 
alle technologieën en marketingtools waarmee een adverteerder 
een consument kan bereiken middels een mobile device (lees: 
smartphone). Hieronder vallen onder andere: 
 
Adverteren in apps en mobiele sites: Hier zal dit hoofdstuk met 
name over gaan omdat dit de primaire toepassing is van de term 
‘mobile marketing’. 
 
Push berichten in apps: De consument heeft een app 
gedownload waarmee hij, wanneer deze app staat ingeschakeld, 
pop-ups/pushberichten kan ontvangen. 
 
SMS marketing: Wanneer de consument zich ooit (onbewust) 
heeft aangemeld voor een opt-in SMS toestemming is het 
mogelijk dat de consument (ongevraagd) een sms ontvangt met 
een commerciële boodschap.  Deze vorm van mobile marketing 
wordt nauwelijks nog toegepast in Nederland. 
 
MMS marketing: Hiervoor geldt hetzelfde als voor SMS 
marketing alleen is het meer georiënteerd op het verzenden van 
beeld/illustratie. Deze vorm van mobile marketing wordt 
nauwelijks nog toegepast in Nederland. 
 
Daarnaast is er nog zoiets als ‘secundaire’ mobile marketing. Dit 
bestaat uit het gereed maken van je site en communicatieplatform 
voor consumenten die een (online) bezoek afleggen via de 
mobiele telefoon. Hieronder valt het mobile ready of responsive 
maken van uw website, maar ook het correct gevonden worden 
via Google door consumenten die u zoeken. Hierbij kunt u 
denken aan Search Engine Optimization (SEO, organische 
zoekresultaten) en Search Engine Advertising (SEA, gesponsorde 
zoekresultaten). Google geeft tevens de mogelijkheid 
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advertenties (SEA) enkel te tonen aan consumenten die zoeken 
middels het mobile device. 
 
Dit hoofdstuk gaat over wat mobile marketing primair inhoudt; 
namelijk adverteren in apps en mobiele sites. Deze toepassing 
van mobile marketing wordt door professionals in ‘pull’ 
marketing in plaats van in ‘push’ marketing toegepast. De 
consument dient immers eerst zelf een handeling te verrichten, 
door een app of mobiele site te raadplegen. Pas dan wordt de 
banner geserveerd. 
 
Push berichten in apps, SMS Marketing en MMS Marketing 
worden veelal geclassificeerd als ‘push’ marketing. De 
consument krijgt echter ongevraagd content toegestuurd, zonder 
dat de consument een directe handeling verricht. 
 
In welke apps en mobiele sites kan er geadverteerd worden? 
Er kan alleen geadverteerd worden in apps en op mobiele sites 
die advertentieruimten beschikbaar stellen voor adverteerders. 
Dit doen veruit de meeste app-eigenaren. Bij apps die een dienst 
of een product ondersteunen van een merk/organisatie 
(bijvoorbeeld de Rabo Internetbankieren app) kan vrijwel nooit 
geadverteerd worden. 
 
Enkele voorbeelden van apps en mobiele sites waarop wel 
geadverteerd kan worden: 
 

 Telegraaf 
 Nu.nl 
 9292.nl 
 Tv-Gids.nl 
 Marktplaats 
 Wordfeud 
 Buienradar 
 Bubble Shooter  
 Jewels Legend  

 Et cetera… 
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Real Time Bidding 
 
Om Real Time Bidding te begrijpen is het noodzaak dat u weet 
wat ‘inventory’ of ‘ad inventory’ inhoudt. Met inventory wordt 
letterlijk bedoeld; ‘de advertentieplekken (bijvoorbeeld) in een 
app’. Indien een app 1000 dagelijkse bezoekers heeft en aan elke 
bezoeker wordt één advertentie (ook wel ‘banner’) getoond, dan 
heeft de betreffende app een dagelijkse inventory van 1000 
vertoningen (ook wel ‘impressies’ genoemd). Eenvoudigweg is 
het de beschikbare advertentieruimte, gebaseerd op het aantal 
bezoekers x de fysieke ruimten, in een app waar 
advertenties/banners geplaatst kunnen worden. 
 
Met Real Time Bidding wordt bedoeld het ‘real time’ kopen en 
verkopen van inventory op websites en apps. Meestal is de prijs 
gebaseerd op een impressie. Een impressie is letterlijk één 
vertoning van een advertentie/banner. Middels een technisch 
systeem, genaamd een Demand Supply Platform (DSP), kan er 
geboden worden op beschikbare inventory. Dit bod komt binnen 
bij een ad exchange of Supply Side Platform (ook wel Sell-Side 
Platform). Een ad exchange en/of een SSP heeft op zijn beurt 
duizenden sites en apps aangesloten op haar netwerk. Van het 
hoogst ontvangen bod wordt instant de banner getoond (ook wel 
geserveerd) binnen de betreffende site of app. Vandaar de term 
‘real time’. 
 
Real Time Bidding geeft adverteerders de mogelijkheid om op 
verschillende sites of apps de advertentie/banner te tonen tegen 
het laagst mogelijke tarief. Het hoogste bod wint tenslotte. 
 
Als iemand een app of site heeft met structurele bezoekers is het 
interessant deze app of site aan te melden bij een ad exchange of 
SSP. Dan wordt namelijk de beschikbare inventory in de site of 
app geautomatiseerd verhandeld. De eigenaar van de app/site 
hoeft zodoende geen direct contact te hebben met de 
adverteerder.  
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Per definitie is het zo dat alle wat minder bekende/populaire 
apps en sites zijn aangesloten op een ad exchange/SSP. Toch zijn 
er ook steeds bekendere apps en sites (ook wel premium titels 
genoemd) die beschikbare inventory geautomatiseerd willen 
verhandelen. De verwachting is dat uiteindelijk alle apps en sites 
zich op ad exchanges/SSP’s zullen aansluiten. Een recente 
ontwikkeling (zomer 2014)  bevestigd dit beeld. Nu.nl (de meest 
populaire app van Nederland), heeft zich aangesloten bij een ad 
exchange (Rubicon). Tot op heden verhandelde Nu.nl haar 
beschikbare inventory op de traditionele manier; namelijk met 
accountmanagers die direct contact hadden met de adverteerder. 
Vanaf de zomer van 2014 wordt de beschikbare inventory dus 
ook geautomatiseerd verhandeld. 
 
De afweging voor (premium) app eigenaren 
Tot op heden zijn er nog steeds veel publishers (eigenaren van 
sites en apps) die de beschikbare inventory traditioneel 
verhandelen. Dat wil zeggen dat een publisher direct contact 
heeft met een adverteerder. De betreffende publishers/eigenaren 
zullen de volgende afweging moeten maken: ‘Melden we onze 
site/app aan bij een ad exchange of SSP, zodat onze inventory 
geautomatiseerd verkocht kan worden en we weinig tot niets 
hoeven te doen?’. Of: ‘Blijven we onze inventory traditioneel 
verhandelen en hebben we direct contact met de adverteerder?’. 
Beide strategieën hebben voor- en nadelen. 
 
Een mobile advertising campagne 
Wat gebeurt er tijdens een Mobile Marketing/Advertising 
campagne? 
 
Heel simpel gezegd worden er banners (van de adverteerder) 
getoond in apps en op mobiele sites. De adverteerder kan wensen 
doorgeven wat betreft targeting. 
 
Targeting mogelijkheden 
Er zijn een aantal interessante targeting mogelijkheden op het 
gebied van mobile marketing/advertising: 
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Locatie gebaseerde targeting 
Een agency/DSP kan met behulp van GPS en Wi-Fi-informatie 
bepalen waar een consument zich bevindt. Mede op basis van 
deze anonieme locatie kan bepaald worden tot welke doelgroep 
de betreffende consument behoort. Zo is het bijvoorbeeld 
mogelijk om alleen banners te serveren boven een stad maar ook 
boven een specifieke locatie, zoals een voetbalstadion. 
  
Tijd gebaseerde targeting 
Net als bij ‘normale’ display advertising is het mogelijk banners 
te tonen op specifieke tijden. 
  
Interesse gebaseerde targeting 
Een agency/DSP kan banners laten serveren op toestellen 
waarvan de gebruiker een indicatie afgeeft voor bepaalde 
interesses en voorkeuren. Onder andere door het waarnemen van 
apps die op het betreffende toestel geïnstalleerd staan, maar ook 
via de ‘benchmark’; wanneer een consument in het verleden heeft 
geklikt op een auto gerelateerde banner, dan kan aan hem 
opnieuw een banner getoond worden. 
  
Demografische targeting 
Een agency/DSP kan bij een deel van de beschikbare inventory 
waarnemen wat het geslacht is van de betreffende gebruiker 
achter het toestel. Tevens zijn er indicatieve factoren wat betreft 
leeftijd te benutten. 
  
Wi-Fi or 3G / 4G 
Een agency/DSP kan waarnemen of er gebruik gemaakt wordt 
van een Wi-Fi-, of mobiele aansluiting. Daarmee kunnen 
bijvoorbeeld high-end campagnes met een hoge vereiste laadtijd 
enkel naar Wi-Fi aansluitingen gestuurd worden. Ook andere 
variabelen kunnen hiermee vastgesteld worden. 
 
Provider Targeting 
Een agency/DSP kan waarnemen welke provider een gebruiker 
heeft. Er kan bijvoorbeeld waargenomen worden of een 
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gebruiker/consument gebruik maakt van het KPN of het T-
Mobile netwerk. Op basis van deze informatie kunnen banners 
wel/niet geserveerd worden. 
  
Device Targeting 
Targetoo kan waarnemen welk merk, type en geïnstalleerde 
software (Android, iOS, Windows Phone) de consument 
gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen banners wel/niet 
geserveerd worden. 
 
GEO-retargeting 
Inmiddels zijn er een aantal agency’s/DPS’s die in staat zijn 
GEO-retargeting toe te passen. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen 
die op een beurs een banner geserveerd hebben gekregen in de 
weken die daarop volgen opnieuw een banner te zien krijgen met 
een bedankje (wat betreft het bezoek aan deze beurs). 
 
Wat werkt niet? Wat werkt wel? 
 
Er zijn campagnevormen die over het algemeen zinvol tot 
succesvol uitpakken. Tevens zijn er campagnevormen die vaak 
minder succes brengen. Als lezer van dit boek heeft u het 
voordeel te kunnen leren van de fouten en successen die wij als 
Mobile DSP/Agency hebben gehad en gecreëerd.  
 
Online sales campagne 
Online bestellingen creëren via banners op mobiele toestellen is 
vaak niet zinvol/rendabel. Behalve wanneer de banner doorlinkt 
naar een webshop of platform, waarop direct een bestelling 
geplaatst kan worden. Hier is een simpele reden voor: Anno 2014 
/ 2015 is de consument nog nauwelijks bereid een bestelling van 
een online product middels de smartphone uit te voeren. Hoe 
komt dit? In de mobile marketing sector is de gedachte dat de 
consument het momenteel nog ‘onprettig’ dan wel ‘eng’ vindt, 
om een bestelling te plaatsen via hun mobiele toestel. 
Consumenten vinden het ‘eng’ omdat ze liever niet doorlinken 
vanaf een banner naar een webshop om een betaling te 
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verrichten. Hier zijn deels technisch ‘agressieve’ banners 
verantwoordelijk voor. Dit zijn voornamelijk banners die na een 
click ongevraagd handelingen uitvoeren op een computer of 
mobiel toestel. Consumenten vinden het ‘onprettig’ omdat de 
consument liever een bestelling plaatst op een groter scherm 
(Desktop/Laptop/Tablet). Een groter scherm geeft overzicht en 
rust en is beter in staat een product te visualiseren. Dan is er nog 
een derde reden: Hoewel de ontwikkelingen snel gaan, voeren 
nog weinig consumenten betalingen uit middels de smartphone. 
Voor alle drie de redenen geldt dat ze slechts van tijdelijke aard 
zijn. De verwachting is dat Online Sales campagnes middels 
Mobile inventory/banners op korte termijn rendabel zullen 
worden. 
 
Uitzondering op de regel bij Targetoo 
 
Uitzondering één 
Tot verbazing van Targetoo en haar klanten zijn sommige Online 
Sales campagnes wel rendabel gebleken. Niet het feit dát de 
campagnes rendabel zijn, maar de manier waarop dat is 
geconstateerd is noemenswaardig. Bij een aantal campagnes 
bleven online bestellingen, gemeten middels specifieke 
landingspagina’s en URL’s, uit (naar verwachting). Echter bleken 
er ten tijde van de campagne wel veel bestellingen binnen te 
komen via de ‘algemene’ kanalen, bijvoorbeeld via Google. 
Opmerkelijk was dat deze bestellingen grotendeels wegvielen 
zodra de mobile campagne werd uitgezet. Ditzelfde gold ook 
omgekeerd:  zodra de campagne weer werd geactiveerd, namen 
de bestellingen toe. De geaccepteerde gedachte hierachter is; dat 
een consument zich laat initiëren /informeren via een banner op 
het mobiele toestel maar vervolgens via de 
desktop/laptop/tablet een bestelling plaatst. 
 
Uitzondering twee 
Banners serveren op tablets (al dan niet uitsluitend) kan tevens 
middels een DSP / Agency als Targetoo. Het is vaak gebleken dat 
Online Sales campagnes wel rendabel zijn op tablets. Hiermee 
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wordt de aanname versterkt dat het grote scherm van een tablet 
voor meer rust, visualisatie en vertrouwen zorgt en dat een 
consument wel bereid is de bestelling, gelijk na het klikken op de 
banner, te plaatsen. 
 
Location based mobile advertising 
 
Het trachten een toename in traffic (bezoekers) en omzet te 
creëren voor een retailer met één of honderden (en alles 
daartussenin) vestigingen is vaak wel rendabel. Door een banner 
te tonen, bij voorkeur met een scherp aanbod, in de directe 
omgeving van een vestiging, wordt een consument getriggerd 
een bezoek af te leggen. Het succes van dergelijke campagnes valt 
samen met de branche-aanname dat het mobiele toestel vooral 
‘onderweg’ wordt gebruikt. Stel dat iemand bijvoorbeeld een 
weer-app opent in de directe omgeving van een vestiging, dan 
kan een banner (met een aanbod in betreffende vestiging) 
getoond worden. Location based campagnes met als doel het 
aanjagen van traffic (bezoekers) en omzet zijn vaak rendabel. 
Bij een Location based campagne met als doel het aanjagen van 
traffic (bezoekers) en omzet, is het essentieel dat de impressies zo 
veel mogelijk worden gecreëerd in de directe omgeving van de 
betreffende vestiging. 
 
Aansluitingen op zo veel mogelijk ad exchanges zijn noodzakelijk voor 
een geslaagde campagne. 
 
Indien u een location based campagne wilt uitzetten, adviseer ik 
u om een agency/DSP in te schakelen, die op minstens acht maar 
bij voorkeur tien+ ad exchanges is aangesloten. Indien het doel 
van de campagne is om op een (hyper) lokaal niveau een 
marketing-uiting te tonen is het noodzakelijk dat de banner 
getoond wordt aan relevant publiek. Indien er slechts één à twee 
ad exchanges ingeschakeld worden, is het onwaarschijnlijk dat er 
voldoende traffic/inventory benut kan worden op een 
betreffende kleine schaal. Met een dergelijk doel een campagne 
uitzetten over enkele premium titels (zoals Nu.nl, Telegraaf.nl en 
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Buienradar) is vrijwel altijd zinloos. Om voldoende exposure te 
creëren op hyperlokaal niveau is het nodig dat alle sluizen open 
gezet worden. Indien een dergelijke campagne over tien+ ad 
exchanges wordt uitgezet wordt de banner getoond in gemiddeld 
50.000+ apps. Met andere woorden; als een consument zich 
bevindt in de geselecteerde Geo-Fence en één van de 50.000 apps 
opent ziet hij de banner. 
 
Een visualisatie van dit fenomeen: 
Stel dat uw doelgroep bestaat uit voorbijgangers/winkelend 
publiek, dan is het zaak de betreffende groep consumenten te 
bereiken, terwijl zij zich bevinden op een zo klein mogelijke 
afstand van uw vestiging/winkel. Bij voorkeur wanneer de 
betreffende consumenten op loopafstand zijn van uw winkel. 
Wanneer u slechts één tot drie ad exchanges inzet, zou het bereik 
rondom uw winkel er als volgt uit kunnen zien (let op de radius, 
deze is 1,14km): 
 

 
 
Wanneer u alle ad exchanges inschakelt die beschikken of 
lat/long data zou het beeld er als volgt uit kunnen zien: 
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Location Targeting op doelgroepen: 
 
Afhankelijk van de locatie waar iemand zich bevindt, is het 
mogelijk dat hij (tijdelijk) tot een doelgroep behoort die 
interessant kan zijn voor een adverteerder. Zo is een consument 
die zich bevindt in een supermarkt interessant voor een 
adverteerder die actief is in de food-sector. Een consument die 
zich op het strand bevindt tijdens een warme zomerdag, is 
interessant voor een ijs-merk. Het bedrijf Targetoo (DSP/Agency) 
speelt hierop in door kant en klare ‘Geo-grids’ aan te bieden aan 
adverteerders. 
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Creatieve campagnes 
 
Omdat de inzetbare targeting mogelijkheden divers zijn bij 
Mobile Marketing/Advertising, zijn er veel creatieve campagnes 
te bedenken/uit te voeren. Deze campagnes zijn vaak qua ‘harde’ 
resultaten (CTR/conversie) én klantbeleving een succes. Enkele 
voorbeelden: 
 
Reisverzekering boven Schiphol 
 
Het is mogelijk om middels Location Targeting banners te 
serveren onder consumenten die zich bevinden op Schiphol. Het 
is zelfs mogelijk om te targeten op vertrekruimtes. Met deze 
technische invalshoek wordt voor een niet verzekerde consument 
een banner met als inhoud een aanbod van een reisverzekering 
getoond onder consumenten die zich bevinden in de 
vertrekhallen van Schiphol. De gedachte is dat sommige 
consumenten ‘vergeten’ zijn een reisverzekering af te sluiten. 
Essentieel in deze campagne is dat indien de consument klikt op 
de banner hij direct wordt doorverbonden naar het inbound 
callcenter van de betreffende verzekeraar. Er worden dus geen 
ingewikkelde online-bestelformulieren voorgeschoteld. Het 
gemak staat centraal en dat staat ook in de banner:; ‘Binnen twee 
minuten telefonisch afgesloten.’ 
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Targeting op Russen en Chinezen die zich bevinden in Amsterdam 
Voor bedrijven gevestigd in Amsterdam wordt er regelmatig 
getarget op bijvoorbeeld Russen en Chinezen die zich bevinden 
in de hoofdstad. Deze specifieke klantengroep was tot op heden 
moeilijk te bereiken, maar is (zeer) interessant vanwege vaak 
bovengemiddelde bestedingsbudgetten. Onder andere voor De 
Bijenkorf worden er banners geserveerd onder Russen en 
Chinezen die zich bevinden in Amsterdam. 
 
Hoe wordt dit gerealiseerd? Middels Location Targeting worden 
er enkel banners geserveerd boven Amsterdam. Middels 
Language Targeting worden er tevens enkel banners geserveerd 
op toestellen die de Chinese of Russische taal hebben 
geïnstalleerd. Om deze campagne succesvol te laten verlopen is 
het essentieel dat de betreffende technische uitvoerder 
(DSP/Agency) is aangesloten op zo veel mogelijk ad exchanges. 
Zoals eerder uitgelegd zitten op ad exchanges tienduizenden 
apps aangesloten. Zo ook Russische en Chinese apps. Indien een 
Rus of Chinees zich bevindt in Amsterdam en een app raadpleegt 
die is aangesloten op één van ad exchanges kan de banner 
geserveerd worden. Het indrukwekkende aan deze technologie is 
dat de betreffende Rus/Chinees gewoon een Russische of 
Chinese app kan openen om de banner geserveerd te krijgen. 
Uiteraard is het essentieel dat de betreffende banners in de juiste 
taal worden geserveerd. 
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Meer voorbeelden van (creatieve) mobiele campagnes 
Een bedrijf actief in kozijnen heeft als klantengroep aannemers. 
Middels Location Targeting worden er banners getoond boven 
50.000+ adressen waar aannemers/bouwbedrijven zijn gevestigd. 
Voor Unibet wordt er tijdens het WK van 2014 getarget op 
Nederlandse toeristen die zich bevinden in Brazilië (middels 
Location en Language Targeting). 
 
Voor een overheidsorganisatie worden er banners getoond boven 
de stranden en de 700 recreatiegebieden die Nederland telt. 
ExterionMedia heeft onder andere mediabureaus als doelgroep. 
Middels Location Targeting worden er banners getoond boven de 
35 grootste mediabureaus van Nederland. 
 
Conclusie: creatieve campagnes en location based campagnes 
zijn voorlopig de meest opportune campagne-vormen. 
 
Uitgaande van harde resultaten én klantbeleving zijn Location 
Based campagnes én creatieve campagnes (al dan niet gebaseerd 
op location targeting) het meest opportuun. Het creëren van 
online sales door middel van een mobile advertising campagne is 
vaak niet zinvol. 
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(advertentie)

 

http://www.activeants.nl
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Even voorstellen: Robert Mares 
 

 
 
In plaats van seminars te bezoeken, kijken mensen naar online 
webinars. Maar hoe maak je nu een succes van jouw webinar? 
Tekst en uitleg in het laatste hoofdstuk door Robert Mares. 
 
Sinds 2006 helpt Robert Mares ondernemers om via webinars 
succesvol en explosief te kunnen groeien en grenzeloos te kunnen 
ondernemen. 
 
Website: slimmerondernemen.com  

http://www.slimmerondernemen.com/
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Hoofdstuk 10 – Webinars 
Door Robert Mares 
 
De kracht van webinars en webcasting is dat het een tool is 
waarmee je directe interactie met je deelnemers hebt. Er is geen 
ander online communicatiemiddel waarbij je zo direct met je 
publiek en klanten de interactie kunt aangaan. 
 
Welke soorten webinars zijn er? Wat heb je nodig? Hoe kies je de 
juiste software? Hoe krijg je voldoende deelnemers? Hoe 
organiseer je jouw eerste webinar? Wat levert een webinar je op? 
Al deze vragen komen in dit hoofdstuk aan de orde.  
 
Soorten webinars en webcasts 
 
In de afgelopen tien jaar zijn de mogelijkheden om met beeld via 
internet te communiceren enorm toegenomen. Kon men een 
aantal jaar geleden gebruik maken van inbellen via de telefoon, 
tegenwoordig heeft bijna iedereen een ADSL verbinding naar 
(supersnel) internet via de kabel. Webinars worden door 
bedrijven, ondernemers en overheid gebruikt. Dit betekent dat de 
software dient te voldoen aan de hoge eisen van beveiliging, 
beschikbaarheid en kwaliteit die bedrijven stellen aan de 
gebruikte software. 
 
Steeds vaker krijg ik de vraag om een webinar te organiseren. Als 
ik dan vraag wat de verwachting is, dan krijg ik vaak het 
volgende te horen: ‘Ik wil een online presentatie met een panel 
van drie tot vijf personen, camerabeeld en interactie met de 
deelnemers’. De opname wil men daarna, inclusief 
webcambeelden, gebruiken voor training of promotie. Als ik 
vervolgens vraag wat het budget is, is het antwoord vaak: ‘Zo 
goedkoop mogelijk’. Ik leg dan uit dat wat de klant bedoelt  een 
webcast heet en geen webinar. Een webcast is namelijk een stuk 
duurder dan een webinar. Soms wordt het budget bijgesteld, 
maar vaker worden de wensen bijgesteld en blijkt het webinar 
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perfect binnen hun eisen te passen.  
 
Hieronder een kort overzicht van de mogelijkheden en de 
verschillen.   
 
Webinars 
Een webinar is vergelijkbaar met een live seminar zoals 
bijvoorbeeld een presentatie in het Beatrix theater. 
 
In plaats van je boodschap live te delen met publiek in een zaal, 
deel je bij een webinar je boodschap met je publiek via een 
scherm. Wellicht staat hierbij ook je webcam aan. Alle 
deelnemers zien je scherm en dus jou. De deelnemers kunnen via 
de ‘Question box’ of de ‘Chat functie’ vragen stellen. 
 
Tot voor kort waren online seminars vaak moeilijk uitvoerbaar en 
erg kostbaar. Dat had te maken met te dure webinar tools, te 
weinig bandbreedte en complexe software. Het aanbod van 
webinar software groeit tegenwoordig snel. Er komen steeds 
meer nieuwe tools met handige en slimme functies op de markt. 
Tools die in staat zijn om alle communicatietechnologieën en 
software, audio, video, tekst en andere vormen van live interactie 
te combineren en te integreren. 
 
Hierdoor spelen webinars een steeds grotere rol in het succes van 
online ondernemen. Het is de stuwende kracht voor een 
wereldwijd bereik. Immers een webinar kun je overal ter wereld 
organiseren. En deelnemen kan ongeacht waar je bent. Je staat op 
een persoonlijker niveau direct met je publiek in contact.  
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Links: webinar vanuit Martini Plaza Groningen 
Rechts: Lunchwebinar vanuit Barcelona 
 
Zo zijn webinars eenvoudig en gemakkelijk toegankelijk voor een 
miljoenenpubliek. De kracht van webinars kun je op 
verschillende manieren inzetten. Webinars kun je gebruiken om: 
 

 Je maillijst uit te breiden.  
 De kennis van je klanten te vergroten.  
 Je autoriteit uit te bouwen.  
 Meer aanvragen (leads) in verkopen om te zetten. 

 
Webinars zijn een geweldig medium voor sales promotion. Maar 
ook voor eenvoudige en goed te volgen instructietrainingen. 
  
Webcast / live streaming 
Een webcast is een broadcast (uitzending) via het web. Het lijkt 
veel op een TV uitzending. De camera beelden zijn heel 
belangrijk. Veel belangrijker dan het delen van een powerpoint of 
een webbrowser. 
 
Omdat het op een TV uitzending lijkt zijn de eisen die gesteld 
worden aan geluid en belichting hoog. Hierdoor zijn de 
productiekosten vaak hoger dan bij een webinar. Omdat een 
webcast net als een webinar via het web gaat, worden beide 
begrippen vaak met elkaar verward. 
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Net zoals bij een webinar registreren deelnemers zich via een 
aanmeldpagina. Ze krijgen vervolgens een of meer 
herinneringsmails voorafgaand aan de webcast. 

Door de opkomst van snel internet ontwikkelen webinar 
systemen zich tot webcasting. Ook komen er nieuwe systemen 
die voor zowel een webinar als een webcast bruikbaar zijn. 
De productiekosten van een webcast zijn daardoor fors gedaald.  
  
Hybride webinar/webcast 
Een hybride webinar/webcast is een event of presentatie die 
zowel live in de zaal, als via een webinar of webcast te volgen is. 
Dit benadert de bekende TV uitzendingen met live publiek zoals 
bijvoorbeeld RTL Late Night met Umberto Tan. 
 
Je kunt er als organisator voor kiezen om naast de vragen van het 
live publiek ook vragen van de online deelnemers te behandelen. 
Dit stelt echter wel speciale eisen aan organisatie en techniek. Zo 
heb je een coördinator of host nodig om de online vragen te 
stellen aan de presentator. Daarnaast heb je een regieteam voor 
geluid, licht en camera. Er zijn inmiddels bedrijven die deze 
service op locatie aanbieden.  
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In de volgende tabel een overzicht van de verschillende 
mogelijkheden. 
 

Kenmerken Video-
conference 

Webinar Webcast Hybride 

Vergelijkbaar 
met 

Vergader-
zaal 

Seminar in 
het Beatrix 
theater, of 
de RAI  

TV 
uitzending 
zonder 
publiek 

TV 
uitzending, 
met live 
publiek 

Registratie Uitnodiging 
door 
organisator 

Aanmelding 
vooraf door 
deelnemer 

Aanmelding 
vooraf door 
deelnemer 

Aanmelding 
vooraf 

Schermdelen *** ***** ** ** 

Camera 
beeld 

*** *** ***** ***** 

Aantal 
camera’s 

Eén per 
deelnemer 

Eén bij 
presentator 

Eén of meer Eén of meer 

Microfoon *** ***** ***** ***** 

Belichting *** *** ***** ***** 

Regie functie N.v.t.  Ja Ja 

Locatie Thuis, 
kantoor, 
onderweg 

Thuis, 
kantoor, 
onderweg 

Studio 
(tijdelijke) 

Studio 
(tijdelijke) 

Aantal Eén op één, 
max. 25 
personen 

Varieert van 
max. 100, tot 
max. 1.000, 
tot 
onbeperkt 

Varieert van 
max. 100,  
tot max. 
1.000,  
tot max. 
5.000,  
onbeperkt 

Afhankelijk 
van 
software; zie 
webinar/we
bcast 

Budget * ** **** ***** 
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Benodigdheden voor het organiseren van een webinar 
 
Om een webinar te organiseren heb je nodig: 
 

 Hardware; 
 Webinar software; 
 Ondersteunende software; 
 Een goede internet verbinding;  
 Een webinar presentatie. 

 
Hardware 
Dit kan een Windows of een Apple computer zijn. Het is 
belangrijk dat het besturingssysteem van je laptop/computer is 
bijgewerkt met de laatste versie. Zo weet je zeker dat je ook de 
laatste versie van de webinar software kunt gebruiken.  
 
Je kunt een webinar of webcast organiseren met je standaard 
hardware, maar als je een goede kwaliteit nastreeft, dan raad ik je 
aan te investeren in enkele accessoires. 
 

 Een goede, externe microfoon 
 
Ik gebruik hiervoor de Blue Snowball USB microfoon. 
De Snowball is geschikt voor Windows en Apple. Je sluit de 
Snowball aan via de USB. Er is geen andere voeding nodig. De 
computer herkent de Snowball direct. Er zijn dus geen drivers 
nodig. 
 

 Een headset 
 
Door een headset te gebruiken voorkom je dat het geluid gaat 
rondzingen. Ik gebruik hier de standaard oortjes van mijn iPhone 
voor. Dat volstaat. Wil je een andere hoofdtelefoon, dan is het 
handig er een te kopen met een muteknop.  
 

 Een tweede scherm 
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Je maakt het je zelf gemakkelijk door een extra scherm (tweede 
scherm) aan te sluiten op je computer of laptop. 
Heb je geen tweede scherm, dan kan een extra laptop, computer, 
tablet of smartphone je ook heel goed helpen. Je logt hierop in als 
deelnemer. Zo zie je wat je deelnemers zien. 
 

 Een derde scherm 
 
Heb je nog een extra pc of laptop? log hier dan mee in. Zorg dat je 
hier ook organiser bent van het webinar. Mocht je eerste laptop 
vastlopen dan kun je vanaf het derde scherm je webinar 
voortzetten. 
 

 (Externe) (HD) webcam 
 
Met een webcam geef je je stem een gezicht. Je gebruikt de 
webcam tijdens de introductie, tijdens het hele webinar of tijdens 
de vragenronde. Door het gebruik van de webcam kan de 
deelnemer jou zien. Dit schept een band. Ook word je daardoor 
makkelijker herkend. Tijdens mijn wekelijkse webinar op  
lunchwebinar.nl gebruik ik de webcam bij de introductie en bij de 
Q&A. Zo kunnen de deelnemers zich tijdens het webinar volledig 
richten op de presentatie. 
 
Indien je pc of laptop niet beschikt over een goede (HD) camera 
kun je ook een externe HD camera gebruiken. De Logitech HD 
PRO Webcam C920 is hiervoor een echte aanrader. 
 
Software 
Voor het uitzenden van je webinar of webcast gebruik je speciale 
software. Met deze software kun je eenvoudig je beeldscherm en 
je webcam delen met 10, 100, of zelfs 1.000-en deelnemers. De 
software ondersteunt ook het registratieproces. In de volgende 
sectie gaan wij hier dieper op in. 
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Waar moet je op letten bij de keuze van webinar software? 
 
Er zijn veel aanbieders van webinar software. Sommige bestaan 
al meer dan tien jaar. Anderen zijn net begonnen. Om een goede 
keuze te maken vind je hieronder tien punten die belangrijk zijn 
voor het maken van je keuze:  
 
1. Ondersteunt de tool deelname en beheer via zowel 

Windows, Apple en mobiele apparaten? Steeds meer 
bedrijven gebruiken Apple computers. Daarnaast wordt 
steeds vaker, via tablets en smartphones, gebruik gemaakt 
van internet. Het is dus belangrijk dat deelname via deze 
mobiele apparaten eenvoudig mogelijk is. Maar ook jij als 
organiser wilt wellicht vanaf je Mac of iPad het webinar 
organiseren. 
 

2. Is de software webbased? Het is belangrijk dat jij als 
organiser altijd toegang hebt tot de tool. Ongeacht waar je 
bent. Dit is bij webbased software, software as a service 
(SAAS), het geval. Voor de deelnemers geldt dat ze soms een 
speciaal programma moeten downloaden. Het is handig als 
deelnemers zelf vooraf 24/7 kunnen testen of alles werkt. Zo 
komen je deelnemers niet voor verrassingen te staan bij de 
start van jouw webinar. Het zorgt er ook voor dat je op tijd 
kunt beginnen met je webinar. 
 

3. Ondersteunt de tool het aanmeldproces voor het webinar en 
is integratie met je eigen Email Service Provider mogelijk? 
De meeste tools ondersteunen het aanmeldproces voor het 
webinar met een eigen registratie en bedankpagina. Wel is er 
een groot verschil in de uitstraling van de 
registratiepagina’s: heel 1.0 of juist heel slim opgezet met de 
marketing 3.0 ideeën geïmplementeerd. 
 
Als je webinars organiseert om je mailinglijst te laten groeien 
is het belangrijk dat je webinar software eenvoudig te 
koppelen is met je Email Service Provider software. 
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Aanmelders komen dan direct in een speciale groep. Zo kun 
je deze aanmelders een mail sturen met een link naar de 
webinar opname. Of uitnodigen voor het volgende webinar. 
 

4. Is het mogelijk om naast geluid via je computer ook per 
telefoon deel te nemen zonder hoge kosten? Dit is vooral 
handig als je deelnemers, of jij als organiserende partij, 
onverwacht traag internet hebt. Door het geluid via de 
telefoon te laten lopen, is er voldoende bandbreedte over 
voor het beeld. Bij een van mijn webinars heeft een 
deelnemer alleen geluisterd via zijn mobiele telefoon, omdat 
hij geen internetbereik had. Hij was mij heel dankbaar voor 
de mogelijkheid om ook te kunnen inbellen. 
 

5. Is het mogelijk om als presentator je webcam te delen met de 
deelnemers? Je webcam gebruiken heeft voor- en nadelen. 
Een belangrijk voordeel is dat deelnemers jou zien. Dat 
creëert een verbinding. Een groot nadeel is dat een webcam 
(veel) extra bandbreedte vraagt. Je hebt goede verlichting 
nodig, om je presentator goed in beeld te laten komen. 
Daarnaast bestaat de kans dat deelnemers door de 
webcambeelden worden afgeleid van jouw boodschap. Het 
maakt niet uit of dit een visuele of gesproken boodschap is. 
De goede beschikbaarheid van snel internet zorgt er voor dat 
er steeds meer gebruik gemaakt wordt van de webcam 
tijdens het webinar. Een duidelijk voorbeeld van het 
vervagen van de verschillen tussen webinar en webcast. 
 

6. Biedt de software de mogelijkheid om dynamische 
presentaties te geven? Kun je jouw beeldscherm of het 
beeldscherm van een van de presentatoren live delen? Dit 
geeft jou extra flexibiliteit. Naast een PowerPoint-, keynote-, 
of Googlepresentatie kun je dan bijvoorbeeld ook software 
en webpagina’s eenvoudig laten zien. Bij sommige systemen 
moet je vooraf de presentatie uploaden. Dit beperkt je 
flexibiliteit. 
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7. Is er een chatfunctie beschikbaar? Chatfuncties zijn er in 
verschillende vormen. Kun je de chat aan of uit zetten? Kan 
er alleen met de organisator worden gechat, of kunnen de 
onderlinge deelnemers ook met elkaar chatten? Chatten 
tussen deelnemers geeft interactie, maar leidt de deelnemers 
ook af van jouw boodschap. Het is daarom belangrijk dat je 
zelf de mogelijkheden kunt instellen. 
 

8. Is er een mogelijkheid voor polls in het webinar? Een poll is 
een vraag aan je deelnemers via het webinar systeem. De 
antwoorden worden door het systeem verzameld. Het 
eindresultaat kun je dan aan de deelnemers laten zien. Door 
een poll te gebruiken creëer je interactie met het publiek. 
 

9. Is er een helpdesk, telefonisch, via e-mail of een online FAQ? 
Als je een probleem hebt met de webinar software wil je snel 
geholpen worden. Vaak kun je in een online FAQ veel 
informatie vinden. Staat jouw vraag er niet in dan kun je 
deze online stellen aan de helpdesk. Een antwoord krijgen 
kan even duren als de leverancier in een andere tijdzone is 
gevestigd. Let daarom op de openingstijden. Het is 
onhandig als door het tijdverschil de helpdesk alleen ’s 
avonds en ’s nachts bereikbaar is. Een 24/7 helpdesk biedt 
dan grote voordelen. Terwijl het hier half elf ’s-ochtends was 
ben ik perfect geholpen door de helpdesk in Seattle, waar 
het half twee ’s nachts was. Dat is het voordeel van een grote 
organisatie met een 24/7 helpdesk. 
 

10. Wat kost de software? Voor ieder budget is er een tool. Kijk 
naar het licentie model. Betaal je een vast bedrag per maand 
of per jaar, zonder kosten voor deelnemers. Of betaal je per 
webinar. Is deelname gratis of moet je een duur nummer 
bellen om  deel te kunnen nemen aan het webinar. Als je een 
webinar voor eigen medewerkers organiseert betaal jij als 
organisatie dus de kosten. Dit kan oplopen tot duizenden 
euro’s per webinar. Let dus goed op de kosten voor jou als 
organiser, maar let tevens op de kosten voor de deelnemers.  
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Het webinar software-aanbod is groot met een breed scala aan 
opties en diverse prijzen. Allemaal met hun eigen sterke en 
zwakke punten. In de volgende sectie behandel ik de drie 
belangrijkste. 
 
Overzicht van aanbieders webinar en webcast software 
 
Er zijn veel aanbieders van webinar en webcast software.  
Of je nu een hoog of een laag budget hebt, wel of geen kennis van 
technologie; er is altijd een tool voor jou te vinden. Hieronder 
staan drie van de best aanbevolen webinar platforms.  
 

 GoToWebinar (Citrix) 
 Webinarjam.nl  
 Google Hangout On Air (HOA) + leadpage.nl of 

runclick.nl 
 
GoToWebinar (GTW) 
GoToWebinar is door Citrix ontwikkeld. Ik noem het vaak de 
Rolls-Royce onder de webinar software. Dit webinar platform is 
het krachtigste en betrouwbaarste. Je kunt eenvoudig beginnen 
met het maken van een nieuw webinar, inclusief titel, details, tijd 
en datum. Direct daarna ontvang je een registratielink. Via deze 
link kunnen mensen zich aanmelden en registreren als 
deelnemer.   
 
Beste functies: 
GoToWebinar gebruikt je unieke webinar titel en beschrijving 
automatisch in al je email uitnodigingen, bevestigingen en 
herinneringen voor het webinar. 
 
Door je bedrijfslogo te uploaden en eventueel een extra 
afbeelding toe te voegen, kun je jouw webinar een personal touch 
geven. De afbeeldingen zijn op de webinarpagina’s en mails te 
zien. Ook kun je afbeeldingen van de presentators uploaden. 
Deze zijn zichtbaar in de wachtkamer. 
 

http://webinarjam.nl/
http://leadpage.nl/
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Je kunt een poll houden onder de deelnemers en de resultaten 
direct aan de deelnemers tonen. 
 
GotoWebinar heeft eenvoudige, maar duidelijke statistieken. Er 
zijn oneindig veel audio-opties beschikbaar. Naast geluid via de 
computer kan er ook ingebeld worden via lokale nummers in 40 
landen. Ook zijn tegen een meerprijs toll free nummers 
beschikbaar. Het inbellen is ook handig als je internet snelheid 
instabiel is, of wanneer je microfoon stoort. 
 
Het opzetten van een webinar op dit platform is redelijk simpel. 
Met een makkelijk te gebruiken interface en nuttige tutorials is 
deze applicatie zeer gebruikersvriendelijk. 
 
Als je eenmaal je webinar hebt gecreëerd, geeft GoToWebinar je 
de mogelijkheid om het te plannen en een persoonlijke 
uitnodiging en wachtkamer voor je deelnemers aan te maken. De 
maximale capaciteit is afhankelijk van je abonnement en bedraagt 
100, 500 of 1000 deelnemers. Deelnemers zijn geneigd vroeg in te 
loggen om zeker te zijn van deelname. De persoonlijke 
wachtkamer is een fantastische manier om een goede indruk te 
maken nog voordat het webinar begint. Het webinar kun je 
opnemen. De opname dien je zelf te starten. 
 
Pluspunten: 
 

 Door het real-time scherm kan je publiek deelnemen, en 
geeft het hun het gevoeldat ze zich in dezelfde ruimte 
bevinden als jij. Via questions kunnen ze live vragen 
stellen; 

 Deelnemers kunnen ook deelnemen via hun tablet of 
smartphone via de speciale app voor iOS en Android; 

 De audio-optie voor deelnemers en organisator om in te 
bellen naar een nationaal vast nummer tegen normaal 
tarief;  
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 Bij GoToWebinar krijg je ook GoToMeeting. De tool voor 
zakelijke video conferencing is ook handig in de 
voorbereiding van een webinar met gastsprekers. 

 
Minpunten: 
 

 GoToWebinar installeert een stukje software op je 
computer. Dit kan enige minuten duren. Ook is Java 
vereist. Verdere updates worden automatisch uitgevoerd. 
Houd er bij het opstarten daarom altijd rekening mee dat 
er een update kan worden uitgevoerd; 

 De aanmeldpagina’s zijn qua lay-out verouderd. Door 
GTW te koppelen aan het eerder genoemde LeadPages 
zijn er aantrekkelijke aanmeldpagina’s te maken; 

 GTW kost €79,- per maand, of €948,- per jaar (100 
deelnemers). Als je niet op regelmatige basis webinars 
organiseert kan dit veel geld zijn. Er zijn echter 30 dagen 
en 60 dagen gratis probeermogelijkheden (free trials). 
Deze hebben dezelfde mogelijkheden als de betaalde 
versie. Je kunt er het maximale uit halen door wekelijks of 
zelfs dagelijks webinars te organiseren! 

 
WebinarJam 
In december 2013 kwam er een nieuwe tool op de markt: 
WebinarJam. Binnen drie maanden werden er ruim 10.000 
licenties verkocht. Het is goed in de markt gezet en heeft een 
onderscheidend kenmerk. 
 
WebinarJam is gebaseerd op Google Hangouts technieken, 
waardoor het aan een grote behoefte in de markt voldoet. Het 
grote voordeel van dit platform is dat het je niet alleen in staat 
stelt om een onbeperkt aantal deelnemers te hosten, maar ook 
zeer simpel in gebruik is. 
 
Na aanschaf heb je toegang tot alle handige (Engelstalige) 
instructievideo’s.  Het ontwerp laat zien dat het perfect is voor 
internetmarketeers. 
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Beste functies: 
 

 De keuze van verschillende ontwerpen voor de 
registratiepagina die makkelijk in te stellen en te 
gebruiken zijn. Je kunt ook een video embedden of de 
pagina zelf ontwerpen; 

 Het biedt herinneringsmails voor de datum van het 
webinar en integreert moeiteloos met programma’s zoals 
Aweber en MailChimp; 

 Mid-webinar functies zoals de mogelijkheid een opt-in 
box te laten opkomen en ook een deelnemers chat box, en 
de mogelijkheid vooraf opgenomen video’s live af te 
spelen; 

 
Pluspunten: 

 De prijs. Met een prijs vanaf $197,- (ca €150,-) per jaar is 
WebinarJam zeer aantrekkelijk geprijsd; 

 WebinarJam is meertalig. In totaal zijn 14 talen 
beschikbaar, waaronder Nederlands, voor alle webinar 
pagina’s en e-mails; 

 Het is gebouwd vanuit de internetmarketing gedachte. Zo 
kun je een aanbod tijdens het webinar doen; 

 De opname start automatisch en wordt automatisch 
gepubliceerd op YouTube en Google+. De opname bevat 
naast de presentatie ook de webcambeelden; 

 Door het opnemen van de webcambeelden, zijn deze ook 
geschikt voor webcasting. 

 
Minpunten: 
 

 Vertraging in het geluid door de Google Hangout 
techniek bemoeilijkt de live interactie; 

 Deelnemers die later inloggen kunnen al tijdens de live-
uitzending de opname (versneld) bekijken; 

 Er is geen gratis proefversie. Wel geldt er een 30 dagen 
niet-goed-geld-terug-garantie; 
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 WebinarJam is afhankelijk van de kwaliteit en 
ontwikkelingen van Google Hangout On Air. Google 
HOA is nog steeds in ontwikkeling. De interface en 
mogelijkheden kunnen onverwacht wijzigen. Dit kan 
consequenties hebben voor WebinarJam. 

 
De WebinarJam ontwikkelaars werken continue aan 
verbeteringen. Deze komen ook beschikbaar voor bestaande 
klanten. 
 
Google Hangout On Air (HOA) met LeadPages  
Door Google Hangout On Air (HOA) te combineren met 
LeadPage.nl en een Email Service Provider kun je HOA toch voor 
webinars gebruiken. Wat je eigenlijk doet is je Google Hangout 
direct via LeadPages uitzenden. Leadpages heeft templates 
ontwikkeld die specifiek met bestaande Google Hangouts 
werken. Je hoeft dus alleen maar de code van je uitzending in de 
leadpage pagina te zetten. Hierdoor kun je de uitzending live op 
een aangewezen pagina afspelen. Deze link stuur je toe aan de 
deelnemers via je Email Service Provider. 
 
Omdat je gebruik maakt van Google HOA wordt je webinar 
automatisch opgenomen. Als iemand er live niet bij kan zijn, kun 
je de URL van je landingspagina delen. Zo kan die persoon op 
zijn gemak de herhaling bekijken. 
 
Pluspunten: 
 

 Prijs. Google HOA is gratis;  
 Leadpages is vanaf $197,- (ca €150,-) per jaar beschikbaar. 

 
Minpunten: 
 

 Google HOA is niet binnen iedere organisatie mogelijk; 
 Google HOA is nog steeds in ontwikkeling. De interface 

en mogelijkheden kunnen onverwacht wijzigen.  
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Google Hangout On Air (HOA) met Runclick.nl 
Runclick webinar software is evenals WebinarJam gebaseerd op 
Google Hangout On Air. Runclick is naast een Google Hangout 
app ook een WordPress plugin. Hiermee integreer je een 
Runclick webinar eenvoudig op je eigen website. 
 
Pluspunten: 
 

 Webinar op eigen domein; 
 Lage aanschafprijs van $197,- (€150,-); 
 Onbeperkt aantal deelnemers; 
 Gebaseerd op Google Hangout On Air. 

 
Minpunten: 
 

 Templates voor aanmeldpagina’s dienen apart 
aangeschaft te worden; 

 Vertraging door Google HOA. 
 
Er zijn nog veel meer webinar tools beschikbaar. Een uitgebreid 

overzicht vind je op webinartoolsreview.nl 

 

10.6 Deelnemers werven voor je webinar 
 
Het krijgen van deelnemers en sterker nog, ervoor zorgen dat ze 
live meedoen, kan lastig zijn. Hier volgen een paar tips die je 
helpen om meer  deelnemers te krijgen.  
 
Kies de juiste dag van de week 
Wanneer had je voor het laatst zin om iets op maandag te doen? 
Moraal van die retorische vraag; plan absoluut nooit een webinar 
op maandag. Uit onderzoek is gebleken dat dinsdag tot en met 
donderdag de beste dagen van de week zijn om je webinar te 
hosten. Ook zaterdagochtend is een goed moment. 
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Plan het op het juiste tijdstip van de dag 
Je hebt de juiste dag gekozen, maar wat is de juiste tijd? Ga uit 
van de hoeveelheid interactie die je op je sociale media en 
website hebt en plan je webinar overeenkomstig. Veel gebruikte 
webinar momenten zijn: 
 

 Lunchtijd, start tussen 12 en 13 uur; 

 De avond, start tussen 19 en 20.30 uur; 
 De ochtend om 10 uur; 
 De middag om 15 uur. 

 
Zorg voor een gemakkelijk te onthouden website-adres 
Registreer een extra domeinnaam voor je webinar. Dit kan je 
bedrijfsnaam zijn met het woord webinar erachter, of de naam 
van je doelgroep, of het onderwerp van je webinar met het woord 
webinar erachter. Voorbeelden hiervan zijn: 
 

 IBexpertwebinar.nl; 
 Mantelzorgwebinar.nl;  
 Lunchwebinar.nl. 

 
Via het beheerpaneel van je domeinen stel je een doorverwijzing 
in van dit domein naar je aanmeldpagina. Op deze manier is het 
adres gemakkelijk te onthouden voor je deelnemers. 
 
Start je promotie niet te lang van tevoren 
Mensen hebben het druk en als je ze te ver van tevoren vraagt om 
zich aan te melden voor je webinar vergeten ze het waarschijnlijk. 
Begin tussen 10-14 dagen vooraf met je promotie. Indien je vaker 
webinars organiseert kan deze termijn korter zijn. Voor 
lunchwebinar.nl komt 90% van de aanmeldingen in de laatste 
drie uur voor de webinar live gaat. Gebruik eventueel 
Facebookadvertenties voor het aantrekken van nieuwe 
deelnemers. 
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Blijf promoten, tot aan het einde van het webinar 
De promotie van je webinar stopt pas als je webinar afgelopen is. 
Tijdens je webinar kun je nog berichten via social media posten. 
 
Vraag bij registratie naar het telefoonnummer 
Wie vindt het nou niet leuk om een SMS te krijgen? Zorg dat je 
het telefoonnummer krijgt en stuur een SMS’je voor het webinar 
begint. Maak hiervoor gebruik van een SMS-aanbieder zodat je 
hier geen omkijken naar hebt. 
 
Adverteer op je podcast of videoserie 
Als je zelf een podcast of videoshow host, of als je gepland staat 
bij die van iemand anders, zorg er dan voor dat je je webinar 
onder de aandacht brengt. Door de makkelijk te onthouden URL 
zullen de luisteraars hem minder snel vergeten. 
 
Maak een promotievideo 
Neem een korte promotievideo op met daarin de belangrijkste 
punten uit je webinar, en natuurlijk de gegevens waarmee men 
zich kan aanmelden. Ook hier maakt de makkelijke domeinnaam 
het gemakkelijker om deze te noemen. 
 
Geef waardevolle prijzen weg 
Vraag de aanmelders om je webinar te promoten, je 
facebookpagina te liken, vrienden uit te nodigen. Stel prijzen in 
het vooruitzicht. Laat tijdens het webinar een live trekking van de 
prijzen zien. Vertel dat alleen live deelnemers in aanmerking 
komen voor een prijs. 
 
Maak gebruik van de kracht van je affiliates 
Als je een affiliateprogramma hebt, laat je affiliates dan je 
webinar delen! Ze vinden het al prima om je producten te 
verkopen en aan te bevelen, dus zullen ze een webinar waarin je 
omzet hoopt te maken een goede reden vinden om je te 
promoten.  
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Spoor de aanmelders aan om het in hun agenda te zetten. 
Bied de optie om met een knop het event in de agenda te 
plaatsen. Dit kan in de registratiemail of op de bedankpagina. 
Verschillende leadpage templates bieden deze optie. 
 
Stuur een herinneringsmail een dag vooraf 
Eén dag van tevoren – niet eerder – stuur je een herinnering. Als 
je een gratis weggever hebt zoals een checklist of werkblad stuur 
je deze ook mee.  
 
Stuur nog twee reminders op de dag zelf 
Het kan wat overdadig lijken, maar mensen vergeten en ze 
vergeten snel. 
 

 Stuur een “Over een uur begint het” bericht;  
 Met een “*** Start Nu ***” bericht vergroot je het aantal 

live deelnemers.  
 
Vraag om te delen via sociale media 
Vraag de live deelnemers in de wachtruimte om nog een bericht 
te plaatsen op sociale media. 
 

  
Bekijk het 11 stappen plan van Robert Mares 
over het succesvol organiseren van een 
webinar via www.dgoc.nl. 
#pdf10-01 

 
Wat leveren webinars op? 
 
Het organiseren van webinars kan bijdragen aan een zeer 
succesvolle groei van je bedrijf. Webinars waarin meer dan 
€10.000,- wordt omgezet komen ook in Nederland regelmatig 
voor. 
 
Jacko Meijaard, eigenaar van Internetsuccesgids.nl vertelt: 
Dankzij het geven van webinars is mijn omzet simpelweg 'sky 

http://www.dgoc.nl/
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rocket' gegaan. Zo heb ik een paar maanden geleden ruim € 
17.000,- verdiend met het organiseren van 1 (één) webinar! 
Daarnaast heb ik dankzij het organiseren van webinars een 
autoriteit status opgebouwd, en kan ik op een perfecte manier 
'massa-communiceren' met mijn doelgroep." 

 
 
 
 
 
 
 
 

Simone Levie, eigenaar van simonelevie.nl en internet 
onderneemster, heeft tijdens drie webinars die ze heeft 
georganiseerd meer dan €100.000,- euro omgezet. Een van de drie 
webinars was een affiliate webinar. Dit laat zien dat een goede 
affiliate jou kan helpen om veel deelnemers te krijgen voor je 
webinar. Voor de affiliate was het ook aantrekkelijk. Deze heeft 
meer dan €10.000,- ontvangen. 
 
Tot slot 
 
Op webinartoolsreview.nl vind je een uitgebreid overzicht van de 
softwarepakketten, de mogelijkheden en sterke en zwakke 
punten. Ook kun je een gratis testaccount aanvragen.    
 
Ik wens je veel succes met je eerste webinar! 
  

http://webinartoolsreview.nl/
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Nawoord 

Door Marc de Groot 

 

Meer verdienen en minder uitgeven met online marketing, dat was de 

belofte van dit boek. Met welke van de tien strategieën ga jij aan de 

slag om dit doel te bereiken? 

 

Offline marketing 

Marketing is natuurlijk niet alleen online. Dit boek is mede tot stand 

gekomen met de hulp van sponsoren. Stuk voor stuk fantastische e-

commerce bedrijven die hiermee aan een stukje offline marketing 

doen. Graag bedank ik Active Ants, Get Indexed, AdvertentiePlanet, 

Eenkadovoor.nl en Checklist Webwinkel voor hun deelname.  

 

Heb je nog vragen of wil je meer weten over de behandelde 

onderwerpen? Neem dan contact op met mij of een van de andere 

experts van dit boek. 

 

Voor nu wens ik je heel veel succes met je online ambities! 


