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Google Analytics

• Gratis web service van Google

• Gelanceerd in 2005

• Gebruikt door 60 miljoen 
websites
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Volume

 Volume is onder meer:

 het aantal bezoeken dat je website ontvangt

 Via welke kanalen bezoekers op je website komen

 Welke pagina’s het meeste bezoek opleveren

 Inzicht in eigenschappen van je websitebezoeker



Volume: verkeer Volume



Volume: kanalen en pagina’s



Volume: doelgroep



Volume: doelgroep



Volume to do

 Filter jezelf en bots uit de resultaten

 Analyseer of je online kanalen werken door:
 Volume per kanaal

 Volume per pagina 

 Volume per plaats

 Leer wie je doelgroep is

 Verbeter pagina’s met hoge bounce percentages

 Je hoeft niet alles te weten



Kwaliteit
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Kwaliteit

 Kwaliteit van verkeer meet je door te meten hoe je website bezoek 
weet te boeien. Statistieken die daarbij komen kijken zijn:

 Bounce

 Pagina’s / sessie

 Sessieduur

 Betere kwaliteit vergroot over het algemeen de kans op verkoop

 Je hebt zelf invloed op kwaliteit van verkeer, niet alleen op je website



Kwaliteit



Kwaliteit: pagina’s



Kwaliteit: pagina’s



Kwaliteit: pagina’s



Site search



Kwaliteit to do

 Zoek naar verschillen tussen pagina’s en kanalen en probeer positieve 
inzichten te kopiëren

 Bekijk of je kanalen aan kunt passen om de kwaliteit te verbeteren

 Bekijk wat er wordt gezocht op je website en op welke pagina’s wordt 
gezocht



Conversie
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Conversie

 Door het meten van conversie meet je welke kanalen, pagina’s en 
doelgroepen echt waarde opleveren voor je bedrijf

 Door conversie te meten kun je je conversiefunnel verbeteren

 Je moet doelen eerst instellen in Google Analytics



Doelen instellen



Doelen instellen



Conversie per kanaal



Conversie binnen een bezoek?



Conversie binnen een dag?



Conversie



Conversie per kanaal



Conversiefunnel



Conversie to do

 Doelen moet je eerst instellen

 Bekijk of kanalen en pagina’s de moeite waard zijn die je er in stopt

 Bekijk niet alleen last click rapportages maar ook assists

 Analyseer de pagina’s met hoge uitstappercentages



Dashboards



Waarom dashboards

 Overzichtelijke website analyses

 Geautomatiseerd dagelijks, wekelijks of maandelijks via email



Dashboard volume



Dashboard kwaliteit



Dashboard conversie



Nog meer 
analyses



Wat kun je niet met analytics

 Google Analytics geeft alleen statistieken van wanneer er wordt 
geklikt. Daardoor meet je niet standaard:

 Hoever je bezoekers scrollen

 Hoe ze bewegen met de muis

 Hoe hoog je in Google staat voor belangrijke zoekwoorden (SEO)

 Hoe je website er technisch voor staat (web audit)



Heatmaps



SEO positie in Google

 Wanneer je zelf Googelt vind je niet de echte posities in Google
 Browser geschiedenis

 Geografische locatie

 Apparaat

 Gebruik daarom een objectieve tool wanneer je echt wilt meten en 
verbeteren



SEO positie in Google

• Voorbeeld Boehringer-Ingehlheim.nl



Website techniek



Meten hoeft niet duur te zijn

 Bij DJOM kun je terecht voor:
 Google Analytics

 SEO

 Google AdWords advertenties 

 Website bouwen

 A/B testen

 Training

 Advies

 Ter illustratie: drie dashboards + heatmap kosten € 100,-
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Volume to do

 Filter jezelf en bots uit de resultaten

 Analyseer of je online kanalen werken door:
 Volume per kanaal

 Volume per pagina (SEO)

 Volume per plaats (demografie)

 Leer wie je doelgroep is

 Verbeter pagina’s met hoge bounce percentages

 Je hoeft niet alles te weten



Kwaliteit to do

 Zoek naar verschillen tussen pagina’s en kanalen en probeer positieve 
inzichten te kopiëren

 Bekijk of je kanalen aan kunt passen om de kwaliteit te verbeteren

 Bekijk wat er wordt gezocht op je website en op welke pagina’s wordt 
gezocht



Conversie to do

 Doelen moet je eerst instellen

 Bekijk of kanalen en pagina’s de moeite waard zijn die je er in stopt

 Bekijk niet alleen last click rapportages maar ook assists

 Analyseer de pagina’s met hoge uitstappercentages


