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Introductie 
Samen staan we sterker. Voor bijna elke ondernemer is het momenteel lastig om 
het hoofd boven water te houden. Daarom is het cruciaal om alle kansen te grijpen. 
Goed gevonden worden door onze klanten én die klanten ook vasthouden is in 
onze ogen een van de belangrijkste stappen. Met die gedachte zijn wij begonnen 
met het bundelen van onze kennis in deze whitepaper.  
 
In deze whitepaper geven we, eenmalig, jaren aan kennis en ervaring kosteloos weg. 
Zo steken we ondernemers die het al zwaar genoeg hebben graag een hart onder 
de riem. Je vindt hier handige how to’s, trucjes die je normaal alleen met vallen en 
opstaan leert en veel aanvullende kennis. Doe er je voordeel mee! 

 

Wie zijn wij? 
Wij zijn Pure Minds, een online marketingbureau gelegen in Heerlen. Voor ons zijn 
online marketing uitdagingen dagelijkse kost, waarin we ons maar al te graag in 
vastbijten. Dit doen we door ons in te leven in de business van onze klanten en dat 
te vertalen naar een perfecte strategie en uitvoering. Of het nu gaat om 
exponentiële groei, meer bekendheid, klanten te verbinden met je bedrijf of een 
meer geoliede marketingmachine te worden: door waardevolle aandacht in een 
digitale wereld te realiseren kunnen we onze klanten keer op keer verwonderen. 
 
Neem een kijkje op onze website en leer ons kennen.          www.pureminds.nl 

 

Wat gaan we je leren? 
In deze whitepaper duiken we in een aantal belangrijke aspecten op het gebied van 
lokale (online) vindbaarheid. Na het lezen van de whitepaper heb jij antwoord op de 
onderstaande vragen. 

 
 
Wat heb ik nodig om de basis van lokale vindbaarheid te leggen met Google & 
Facebook? 
 
 
Hoe kan ik beter gevonden worden in Google en hoe meet ik deze resultaten? 
 
 
Hoe zet ik betaalde campagnes op en past dit bij mijn onderneming? 
 
 
Hoe kan ik Social Media inzetten om meer mensen te bereiken?   
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WAT HEB JE NODIG? 
 

In het eerste deel van deze whitepaper gaan we je helpen om wegwijs te worden in 
een aantal tools die we later gaan gebruiken. Daarnaast maken we stap voor stap 
een account aan en vullen deze met de benodigde kennis. De volgende onderdelen 
komen aan bod. 

● Google Analytics 
● Google Ads 
● Facebook business manager 

Google Analytics 
Google Analytics stelt je in staat om vrijwel alle activiteiten van je websitebezoekers 
te meten. Daarnaast kun je zien waar die bezoekers vandaan komen en welke van 
je kanalen het beste presteren. Het grootste pluspunt? Het is gratis!  
 
Met onderstaand stappenplan zorg je voor een juiste implementatie van Google 
Analytics op je website. Vervolgens laten we je zien waar je de belangrijkste 
gegevens kunt vinden. 

1. Account aanmaken 
2. Gegevens invullen 
3. Welke website wil je meten? 
4. Het implementeren van Google Analytics op je website 
5. Controleren of je het goed hebt gedaan 
6. Hoe nu verder? 
7. Waar vind je de belangrijkste data? 

In dit stappenplan gaan we een account aanmaken in Google Analytics en zorgen we 
voor een juiste implementatie op je website. 

 
Stap 1 - Je account aanmaken 

1. Ga naar marketingplatform.google.com 
2. Kies de optie om een nieuw account aan te maken als je er nog geen hebt, 

log anders gewoon in. 
 
Stap 2 - Je gegevens invullen 

● Accountnaam: Wanneer je maar één site hebt maakt het niet zoveel uit 
welke naam je je account geeft. Wij raden je aan om een herkenbare naam te 
kiezen. 
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● URL: De volledige URL van de homepage van je website. Hier moet je ook 

aangeven of je een http of https website hebt. Dit kun je zien door bovenin 
de browser op je eigen URL te klikken. 

● Tijdzone: Selecteer hier Nederland. 
 

● Branchecategorie: Google verzamelt (website en marketing)data van bijna 
ieder bedrijf. Als je dit invult maakt Google o.a. de trends in je branche en 
benchmark rapporten inzichtelijk. Mocht jij hierin geïnteresseerd zijn, dan is 
het handig dat je dit invult. 
 

● Gegevens delen: Wil je je gegevens (anoniem) met Google delen voor 
rapporten zoals hierboven vermeld? Laat dan de vinkjes aan staan. 
 

● Gebruikersovereenkomst: Geef hier akkoord op en druk op de knop 
“account aanmaken”. 

 
Stap 3 - Je website 
Dit is alleen van belang wanneer je verschillende subdomeinen hebt. Als je één 
website hebt staan de instellingen goed zo.  
 
Mocht je wel meerdere domeinen of extensies hebben? Vink dit dan aan voordat 
we de trackingcode gaan installeren. 
 
Stap 4 - Google Analytics implementeren op je website 
Google Analytics implementeren vereist wat technische kennis. Vraag de persoon 
die je website onderhoudt of gebouwd heeft om de Google Analytics trackingcode 
te implementeren. Zij weten dan vaak al wat ze moeten doen. 
 
Heb je dit zelf gedaan en ken je niemand die dit voor je kan doen? Dan gaan we zelf 
aan de slag. 

1. Kopieer de hele code 
2. Ga naar de HTML-code van je website 
3. Plak de code direct na <head> 

 
Google geeft zelf aan dat je dit op iedere webpagina die je wilt meten moet doen, 
echter zijn de meeste systemen zo ingesteld dat de code automatisch op iedere 
pagina wordt geïmplementeerd. Wil je meer weten over het installeren van Google 
Analytics met deze code? Kijk dan hier. 
 
Stap 5 - Controleer of het is gelukt 
Het kan even duren voordat de code daadwerkelijk is geïmplementeerd. Wacht 
daarom een dag voordat je dit gaat controleren. 

1. Ga naar je Google Analytics account 
2. Bezoek het kopje Home > Realtime 
3. Ga naar je eigen website 
4. Bekijk een aantal pagina’s 
5. Als je alles goed hebt ingesteld zie je jouw data terugkomen in het overzicht. 
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En nu verder... 
Nu je Google analytics werkend hebt gekregen is het tijd om er ook mee aan de slag 
te gaan. Een van de eerste dingen die je moet instellen zijn doelen. Je wilt namelijk 
weten hoeveel verkopen, telefoongesprekken, nieuwsbrief inschrijvingen etc. er 
gedaan worden op je website. 
 
Bij de meeste websites kom je na een aankoop op een bedankpagina terecht. Dit is 
ook het geval bij websites die leads binnenhalen, na het invullen van een 
contactformulier kom je op een een dergelijke pagina terecht. Dit is precies de 
pagina die je gaat helpen met het bijhouden van je prestaties. Om doelen in 
analytics in te stellen moet je linksonder op het tandwiel klikken en vervolgens op > 
doelen.

 
 
Wanneer je op > nieuw doel hebt geklikt krijg je een aantal opties. We gaan er voor 
dit voorbeeld vanuit dat je wilt weten hoeveel mensen een afspraak met je willen 
maken. Je klikt dit aan en klikt op > doorgaan. 
 
Nu krijg je de optie om een URL in te vullen. Dit is dus de URL waar de 
websitebezoeker terecht komt nadat hij/zij het contactformulier heeft ingevuld. Vul 
deze hier in. Je krijgt ook de optie om hier een waarde aan te hangen. Als je 
bijvoorbeeld weet wat een lead gemiddeld waard is voor jou kun je dat hier 
invoeren. Dit helpt je later weer om keuzes te maken in je marketingstrategie en bij 
evalueren van je resultaten. 
 
De waardevolle data vinden 
Nu je doelen hebt ingesteld kun je beginnen met het analyseren van je data. Google 
Analytics kan nogal overweldigend zijn, maar het zit vol waardevolle inzichten.  
 
Een voorbeeld daarvan is het bron/medium-rapport. Dit vind je onder acquisitie > 
alle verkeer > bron/medium. 
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Dit rapport geeft je inzicht in de herkomst van je 
websitebezoekers. Je ziet dus diverse verkeersbronnen staan 
zoals “google / organic”. Dit zijn bezoekers die iets op Google 
hebben gezocht en bij je website zijn uitgekomen. Een andere 
bron is “direct”. Dit zijn bezoekers die rechtstreeks, dus 
zonder tussenkomst van Google, naar je website gekomen 
zijn. Let wel op, onder direct verkeer vallen ook de bezoekers 
waarvan Google niet weet hoe ze op je website terecht 
gekomen zijn.  
 
Dit rapport is vooral belangrijk wanneer je ook aan de slag 
gaat met adverteren en dus meerdere bronnen van 
websitebezoekers krijgt. Dan kun je hier zien hoeveel bezoekers ieder kanaal 
oplevert en of deze ook overgaan tot actie! 

 
Dit rapport is het gedragsstroom-rapport. In dit rapport kun je zien op welke 
pagina’s je bezoekers binnen zijn gekomen en op welke ze de website weer 
verlaten. Dit vind je onder gedrag > gedragsstroom. Het rapport ziet er als volgt uit: 

Zoals je kunt zien komen bij onze website de meeste mensen binnen op de 
homepagina, om vervolgens door te klikken naar de teampagina. Opvallend is dat 
het grootste gedeelte van de mensen hier ook weer weggaat. Dit kan dus een 
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indicatie zijn dat deze pagina niet interessant genoeg is. Het kan echter ook zo zijn 
dat de bezoeker vindt wat hij zoekt en daarom weer weggaat. Denk daarom goed 
na over het doel van de pagina en of bezoekers hier het antwoord op de vraag 
krijgen. Dit rapport geeft je dus de inzichten om je website te optimaliseren waar 
nodig. 
 
Het interpreteren van de data 
Nu je je weg hebt gevonden in Google Analytics is het makkelijk om snel conclusies 
te trekken. Let er wel op dat je ook beschikt over voldoende data. Het is namelijk 
moeilijk om iets zinnigs te zeggen over het gedrag van de gemiddelde 
websitebezoeker als je maar van 20 bezoekers gebruikersdata hebt. Pak daarom 
data van een langere periode. Het is rechtsboven mogelijk om je datumrange te 
kiezen. Doe dit op basis van het aantal websitebezoekers dat je hebt. Zorg ervoor 
dat je, als je bijvoorbeeld naar het Bron/ medium rapport kijkt, altijd beschikt over 
minimaal 100 bezoekers vanuit het kanaal dat je wilt onderzoeken.  
 

 
 
Het is in Google Analytics mogelijk om de data te vergelijken met een vorige 
periode, met vorig jaar en met een periode die je zelf kiest. Wij raden je aan om 
vooral te kijken naar de vergelijkingen met de vorige periode en met de data van 
vorig jaar. De data van vorig jaar is bijvoorbeeld handig om te zien hoe je 
websitebezoekers gegroeid zijn of om te onderzoeken of je advertenties door alle 
optimalisaties van het afgelopen jaar beter zijn gaan werken. Daarnaast haal je op 
deze manier factoren als seizoen eruit. Je kunt ook gewoon vergelijkingen maken 
met de vorige periode. Zo zie je sneller of je advertenties renderen en kun je 
meteen zien of bijvoorbeeld je nieuwe advertentie het beter doet dan je vorige.  
 
Het is wel altijd belangrijk om rekening te houden met factoren van buitenaf, vooral 
als je naar de data van een kortere periode kijkt. Wanneer je bijvoorbeeld 
zwembroeken verkoopt heeft het weinig zin om de data van juni, juli en augustus te 
vergelijken met september, oktober en november. Je weet dat je producten dan 
sowieso minder in trek zijn. Ben jezelf bewust van deze factoren en trek niet te snel 
conclusies! 
 
In het volgende stuk gaan we aan de slag met Google Ads!   
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Google Ads 
Google Ads is het betaalde advertentieprogramma van Google. Het stelt je in staat 
om verschillende advertentietypen te gebruiken, deze zijn als volgt: 

● Zoeken 
● Shopping 
● Display 
● Youtube 

 
Al deze advertenties kun je inzetten via hetzelfde platform, hieronder een aantal 
voorbeelden. 
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Na het aanmaken van een account in Google Analytics, gaan we nu een Google Ads 
account aanmaken. 

 
Stap 1 - Je account aanmaken 

1. Ga naar ads.google.com 
2. Log in met hetzelfde account als bij Google Analytics 
3. Google zal vragen naar je website adres, vul dit in 
4. Gefeliciteerd! Je bent nu de trotse eigenaar van een Google Ads account.  

 
Stap 2 - Betalingsgegevens invullen 
Om te kunnen adverteren op Google moet je nog je betalingsgegevens invullen. 

1. Ga naar tools en instellingen (rechtsboven) 
2. Klik op factureringsinstellingen 
3. Hier kun je een betalingsprofiel aanmaken. Het 

makkelijkste is om een (zakelijke) pinpas of 
creditcard te koppelen. Betalingen worden dan 
automatisch afgeschreven bij het bereiken van 
een bepaald bedrag. 

 
Nu je je betaalgegevens hebt gekoppeld staat je niks 
meer in de weg om te beginnen met adverteren. Later 
in deze whitepaper leren we je meer over de in’s en 
out’s van Google Ads. 

 
Op de volgende pagina gaan we verder met Facebook.   
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Facebook Business Manager 
De Facebook Business Manager stelt je in staat om te adverteren op Facebook en 
Instagram. Om een bedrijfsmanager-account aan te maken heb je wel een 
Facebook profiel nodig. Hier zal je in de toekomst ook mee inloggen.  

Tot slot gaan we aan de slag om een bedrijfsmanager account te maken in Facebook. 
 

Stap 1 - Je account aanmaken 
1. Ga naar business.facebook.com/overview 
2. Klik op account maken 
3. Voer je gegevens in (bedrijfsnaam, persoonsnaam & zakelijke e-mail) 
4. Voer je bedrijfsgegevens in en klik op verzenden 

 
Stap 2 - Betaalgegevens invullen 

1. Klik linksboven op de 9 bolletjes 
2. Ga naar facturering 

 
Hier vind je jouw facturen terug zodra je advertenties kosten hebben gemaakt. 
 

1. Klik rechtsboven op betalingsinstellingen 
2. Kies een van de betaalmogelijkheden (Creditcard, PayPal of automatische 

incasso) 
 
Wij adviseren om je creditcard of PayPal te koppelen. Dan ben je, wanneer je 
voldoende saldo blijft houden, altijd verzekerd van lopende Facebook Advertenties.  

 
Verder in deze whitepaper gaan we dieper in op Facebook adverteren en hoe jij hier 
successen mee kan behalen. 
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ORGANISCHE VINDBAARHEID 
 

Waar je voor advertenties per klik moet betalen, kun je in de organische 
zoekresultaten ‘gratis’ verkeer binnenhalen. Goed vindbaar zijn vraagt wel een 
investering van je tijd en moeite. Hoe zorg je ervoor dat je onderneming goed 
vindbaar is? Dat lees je in dit hoofdstuk. 

Google Mijn Bedrijf 
Heb je jouw vermelding op Google Mijn Bedrijf al ingericht en is deze wel volledig? 
Zo niet, dan liggen er kansen om waardevolle klanten aan te trekken. Voor degenen 
die denken: ‘waar heb je het in vredesnaam over?’. Google Mijn Bedrijf is een gratis 
tool waarmee je kunt beheren hoe je lokale bedrijf wordt weergegeven in Google, 
zoals Google Maps en Google Zoeken. 
 
Hieronder een voorbeeld van de bedrijfsvermelding van Pure Minds. 
 

 
 
Als je diensten of producten levert aan klanten op een bepaalde locatie of binnen 
een bepaald servicegebied, kunnen klanten je vinden via Google Mijn Bedrijf. 
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Voorbeeld 
Je bent op zoek naar een chinees restaurant in Heerlen. Google probeert dan 
restaurants in de buurt te tonen waar je misschien heen wilt.  
Daarnaast zie je allerlei informatie waarmee je een weloverwogen keuze kunt 
maken: 

● Openingstijden 
● Adres en een knop naar de navigatietool 
● Reviews 
● Foto’s van maaltijden die andere klanten hebben geüpload 
● Een link naar het menu 
● Wachttijdschattingen 
● Populaire tijden 
● Etc. 

 
Genoeg reden om controle te krijgen over deze informatie zou je denken… Toch zijn 
er nog meer redenen om je bedrijfsinformatie up to date te houden. De kans is 
twee keer zo groot dat (potentiële) klanten jouw onderneming als betrouwbaar 
beschouwen als je geverifieerd bent op Google via een Google Mijn Bedrijf 
vermelding. Bovendien draagt een relevant en prominent bedrijfsprofiel bij aan je 
lokale vindbaarheid. Aan de slag dus! 

Stel in 6 stappen Google Mijn Bedrijf in 
Hoe je een Google Mijn Bedrijfsvermelding kunt aanmaken en optimaal kunt 
inrichten, gaan we je in tien stappen leren.  
 
Stap 1. Je vermelding aanvragen 
Meestal is er al een bedrijfsvermelding, maar heb je nog geen toegang tot Google 
Mijn Bedrijf. Check dus eerst of je toegang hebt tot het account van je bedrijf.  
 

1. Log in met je Google-account op Google 
Mijn Bedrijf. Als je niet direct wordt 
omgeleid naar het Google Mijn Bedrijf 
omgeving, dan heb je met jouw 
Google-account geen toegang.  

2. Vul de naam van je bedrijf in. Komt je 
bedrijf naar voren als suggestie, dan is er 
al een vermelding. 

3. Klik op je bedrijfsnaam en volg de setup 
om toegang aan te vragen tot je Google 
Mijn bedrijf vermelding. 
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Is er nog geen bedrijfsvermelding actief? Volg dan de stappen hieronder om je 
eigen Google Mijn Bedrijf vermelding te claimen. 
 

1. Log in met je Google-account op Google Mijn Bedrijf (idealiter met je 
bedrijfsaccount). 

2. Klik op ‘je bedrijf aan Google toevoegen’ en doorloop alle stappen in de 
setup. 

3. In de laatste stap wordt om een verificatie gevraagd. Voor de meeste 
bedrijven is dit ‘Briefkaart per post’. Je ontvangt een briefkaart met een 
verificatiecode op het fysieke adres van je bedrijf. Dit kan tot 11 dagen duren. 
In enkele gevallen is een verificatie per telefoon, sms, e-mail of Google Search 
Console mogelijk. 

4. Zodra je de briefkaart hebt ontvangen kun je opnieuw inloggen in de Google 
Mijn Bedrijf omgeving de code invoeren om je bedrijfsvermelding te 
verifiëren.  

Stap 2. Download de app 
De Google Mijn Bedrijf app is een absolute must. Met de app kun je contact leggen 
met klanten en de aanwezigheid van je bedrijf in Google Zoeken en Google Maps 
actueel houden. De app is gratis te downloaden voor Android en iOS.  
 
Met de app kun je onder andere de volgende zaken regelen: 

● Bedrijfsinformatie up-to-date houden. 
● Meldingen ontvangen van reviews, vragen en berichten van klanten. Hier kun 

je direct op reageren. 
● Nieuwe foto’s delen en updates plaatsen. 
● In de statistieken bekijken hoe klanten je bedrijf vinden en hiermee interactie 

hebben.   
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Zo download je de app: 

1. Download de app voor Android of iOS. 
2. Log in met het Google account dat de beheerdersrechten heeft van je 

Google Mijn Bedrijf vermelding. 
 
Stap 3. Bedrijfsinformatie aanvullen 
In de setup van Google Mijn Bedrijf die je bij stap 1 doorlopen hebt is de meeste 
bedrijfsinformatie al ingevuld. Je hebt hier een bedrijfscategorie geselecteerd, een 
fysiek adres ingevuld, je servicegebied aangegeven, een telefoonnummer en 
eventueel een website toegevoegd. In de Google Mijn Bedrijf omgeving zijn er 
enkele extra opties beschikbaar om je bedrijfsinformatie verder aan te vullen. Vul 
dit zo volledig mogelijk aan. 
 

1. Log in met je Google-account op Google Mijn Bedrijf 
2. Klik linksboven op het menu-icoontje. Hierdoor verschijnt het hoofdmenu. 
3. Navigeer vervolgens naar ‘informatie’. 

 
In dit venster kun je jouw bedrijfsinformatie verder aanvullen. Zie de uitleg 
hieronder voor de belangrijkste onderdelen. 
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Let op: Als je jouw bedrijfsnaam of adres wijzigt nadat je een verificatiecode hebt 
aangevraagd moet je opnieuw je bedrijfsvermelding verifiëren. 

1. Vermeld hier je bedrijfsnaam. Deze moet hetzelfde zijn zoals deze offline 
wordt weergeven op branding elementen.  

2. Voeg één of meerdere categoriën toe die je bedrijf beschrijven. Bij het 
toevoegen van meerdere categorieën is de categorie in het eerste veld de 
primaire categorie. 

3. Vermeld hier het adres van je bedrijfslocatie en verplaats de markering die 
op Google Maps wordt getoond naar de juiste locatie. 

4. Laat klanten weten waar je bedrijf leveringen of diensten aanbiedt. 
5. Vermeld hier je openingstijden. Als je een onderbreking van je openingstijden 

wilt aangeven, geef dan twee verschillende openingstijden op voor dezelfde 
dag. Bijvoorbeeld van 9.00 uur tot 14.00 uur, opgevolgd door 17.00 uur tot 
22.00 uur. 

6. Vermeld de afwijkende openingstijden voor bijvoorbeeld nationale 
feestdagen. 

7. Vermeld hier het telefoonnummer van je bedrijf (max. 2 telefoonnummers). 
8. Vermeld hier een korte of aangepast naam van je bedrijf. Zorg dat de korte 

naam herkenbaar is en houd deze eenvoudig. Als je bedrijf lokaal producten 
of diensten levert is een tip om je bedrijfsnaam met je locatie te gebruiken. 

9. Vermeld hier de website van je bedrijf. 
10.Geef hier aan op welke link op je website bezoekers een afspraak kunnen 

maken of contact op kunnen nemen. 
11.Geef een omschrijving van de verschillende producten of diensten die je 

aanbiedt met eventueel de prijs erbij. Deze worden onder de categorieën die 
je bij stap 2 hebt aangemaakt geplaatst. Deze optie is alleen beschikbaar 
voor horecabedrijven, gezondheids- en schoonheidsbedrijven en overige 
serviceverleners. 

12.Vermeld kenmerken om bezoekers meer informatie te geven (bijvoorbeeld 
'Heeft wifi', 'Heeft een terras' enz.). 

13.Geef een korte omschrijving van je bedrijf: welke producten of diensten bied 
je aan, hoe onderscheid jij je van andere bedrijven, je geschiedenis of andere 
informatie die relevant is voor klanten (max 750 tekens).  

14.Vermeld hier je officiële openingsdatum. 
15.Voeg foto’s toe die bezoekers direct de sfeer laten proeven van jouw bedrijf. 

 
Alleen voor hotels 

● Vermeld de in- en uitchecktijden zodat klanten kunnen zien wanneer kamers 
klaar zijn en wanneer ze de kamer moeten verlaten. 

● Hotelinformatie: hier kun je als hoteleigenaar je diensten en voorzieningen 
bewerken. Er wordt dan een afzonderlijke tool geopend. 

 

Stap 4. Aan de slag met Google reviews 
Google reviews zijn een kritisch element van je Google Mijn Bedrijf vermelding. Uit 
diverse onderzoeken blijkt dat 50% van de Nederlandse consumenten zijn 
aankoopbeslissing eerder op online reviews dan op aanbevelingen van 
deskundigen baseert.  
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Google reviews dragen bij aan de betrouwbaarheid, positieve uitstraling en online 
zichtbaarheid van jouw bedrijf. Tevens dragen ze bij aan je ranking in Google. 
Reviews over je bedrijf worden ook in Google Maps en Zoeken weergegeven. Heb je 
tevreden klanten? Begin dan zo snel mogelijk met het verzamelen van Google 
reviews.  
 
Vijf stappen om Google Reviews te verzamelen 
Er zijn meerdere stappen nodig om een Google review te plaatsen. Dit wil je jouw 
bezoekers natuurlijk besparen. Gelukkig is er een kleine omweg om een link te 
genereren waarmee bezoekers een review kunnen schrijven. 
 

1. Om de link te kunnen genereren raden we aan om allereerst een korte naam 
toe te voegen aan je bedrijfsprofiel. Hoe je dit doet staat uitgelegd in stap 3. 

2. Zodra je dit gedaan hebt kun je een link kopiëren waarmee klanten reviews 
kunnen achterlaten.  

3. Klik in Google Mijn Bedrijf linksboven op het menu-icoontje. 
4. Navigeer naar ‘Home’ in het hoofdmenu. 
5. Zoek vervolgens naar de kaart ‘Meer reviews ontvangen’ en klik op 

‘Reviewformulier delen’. Je zult zien dat er een webadres verschijnt. Deze kun 
je vervolgens met je klanten delen in een bedankmail of via social media. 

 

 
 

Let op: Win het vertrouwen van je bezoekers nog meer door op reviews te reageren. 
Consumenten vinden bedrijven die reageren op reviews 1,7 keer zo betrouwbaar als 
bedrijven die dat niet doen. 
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● Doe dit eenvoudig door in de desktopversie op ‘Reviews’ te klikken in het 
hoofdmenu en vervolgens de reviews te beantwoorden.  

● Op je mobiel navigeer je hiervoor naar ‘Klanten’ en dan naar ‘Reviews’. 

 
Stap 5. Creatief aan de slag met posts 
Met posts kun je diensten, aanbiedingen, nieuws, evenementen en informatie over 
nieuwe of populaire artikelen delen met je bezoekers. Google Posts helpen klanten 
om tijdens het browsen beter onderbouwde aankoopbeslissingen te nemen. Je 
posts worden net als je bedrijfsinformatie en reviews getoond in Google Zoeken en 
Google Maps.  
 

● Een post blijft 7 dagen zichtbaar. 
● Een evenementen post blijft zichtbaar totdat het evenement is afgelopen. 
● Posts kunnen tot maximaal 1500 tekens bevatten. Wij adviseren kleinere 

updates van 150-350 tekens. 
● Als je afbeeldingen gebruikt in een post hanteer dan een grootte van 

750×750 pixels. 
 
Zo maak je een Google post 

1. Log in met je Google-account op Google Mijn Bedrijf. 
2. Klik in het hoofdmenu op ‘Posts’. 
3. Kies bovenaan de pagina uit een type post die je wilt 

maken. Meer weten over de verschillende typen 
posts? Kijk dan even op deze pagina.  

4. Vul de gewenste velden in. 
5. Klik op ‘Voorbeeld’ om een voorbeeld van je post te 

bekijken. Als je tevreden bent met je post, klik je op 
‘Publiceren’. Je kunt een post achteraf nog altijd 
bewerken. 

 
 
 
Stap 6. Reageer op vragen van potentiële klanten 
Google Mijn Bedrijf heeft een berichtenfunctie om makkelijk met klanten te 
communiceren. Het inschakelen van deze functie is geen harde eis, maar volgens 
ons wel een belangrijke toevoeging aan je Google Mijn bedrijf vermelding.  
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Klanten kunnen op elk gewenst moment contact opnemen via de knop ‘Berichten’ 
in je Google Mijn Bedrijf vermelding. Je kunt vragen beantwoorden, je verhaal 
vertellen en zo meer klanten aantrekken.  
 
Hiermee laat je zien dat je betrokken bent bij je bezoekers en je kunt veelgestelde 
vragen opsporen die je nog niet hebt verwerkt op je website: handig, toch!? 
 
Zodra je de berichtenfunctie inschakelt zien klanten een knop 'Berichten' in je 
Google Mijn Bedrijf vermelding.  
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Bij stap 2 heb je de Google Mijn Bedrijf app geïnstalleerd. Via de app ontvang je 
meldingen van ontvangen berichten. Je kunt een automatisch welkomstbericht 
instellen die bezoekers zien als ze een bericht sturen. Meerdere beheerders 
kunnen antwoorden op berichten die je ontvangt van bezoekers. 
 
De berichtenfunctie inschakelen: 

1. Open de Google mijn Bedrijf app op je smartphone. 
2. Tik op klanten > Berichten > Inschakelen. 
3. Nadat je de berichtenfunctie het ingeschakeld worden alle berichten in 

chronologische volgorde weergeven. Je kunt deze functie op elk gewenst 
moment weer uitschakelen. 

4. In de app kun je eenvoudig gesprekken blokkeren of verwijderen door te 
tikken op meer. 

 

Let op: Berichten moeten binnen 24 uur na ontvangst worden beantwoord. Als je hier 
te vaak te lang mee wacht loop je het risico dat Google de berichtenknop uit je Google 
Mijn Bedrijf vermelding verwijdert. 

 
Je hebt nu een Google Mijn Bedrijfsvermelding. Gefeliciteerd! 

Zoekwoorden 
In dit hoofdstuk leggen we je stap voor stap uit hoe je veelgebruikte zoekwoorden 
kunt achterhalen en bepalen we welke zoekwoorden nu écht de moeite waard zijn 
om op te gaan ranken. We laten je zien welke tools je hiervoor kunt gebruiken en 
hoe deze werken. 
 
Laten we beginnen met een korte uitleg over wat een zoekwoord is en welke 
verschillende typen zoekwoorden er zijn.  
 
Zoekwoorden 
Een zoekwoord is één woord of een samenstelling van verschillende woorden die 
mensen gebruiken om een specifieke website of om online bepaalde informatie te 
vinden. Een zoekwoord kan dus bijvoorbeeld ‘appels’ zijn, maar ook ‘appels kopen in 
Heerlen’.  
 
Ondanks dat het laatste zoekwoord meerdere woorden bevat wordt dit door een 
zoekmachine gezien als één zoekwoord. Dit type zoekwoord heet ook wel een Long 
Tail Keyword. Zoekwoorden zijn simpelweg onder te verdelen in drie 
hoofdcategorieën: head, body en long tail.  
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Hoe specifieker een zoekwoord is, hoe groter de kans dat iemand daadwerkelijk 
overgaat tot conversie (=een gewenste actie op je website, zoals een aankoop of het 
invullen van een formulier). 

 
 

1. Head Terms: dit zijn meestal zoekwoorden die bestaan uit één woord met 
veel zoekvolume en veel concurrentie. Voorbeelden van head zoekwoorden 
zijn zoekwoorden als ‘verzekering’ of ‘auto’. Deze zoekwoorden converteren 
meestal niet goed. Het doel van de gebruiker is namelijk onbekend, oftewel 
verspreid. Iemand die zoekt op ‘verzekering’ is misschien op zoek naar een 
offerte voor een levensverzekering, een lijst met verschillende 
verzekeringsmaatschappijen of simpelweg de definitie van het woord. 

2. Body Keywords: dit zijn zoekwoorden die 2-3 woorden bevatten met een 
behoorlijk zoekvolume en specifieker zijn dan head zoekwoorden. Een 
zoekwoord als ‘levensverzekering offerte’ is hier een voorbeeld van. Over het 
algemeen hebben deze zoekwoorden minder concurrentie dan head 
zoekwoorden. 

3. Long Tail Keywords: dit zijn zoekwoorden die 4 of meer woorden bevatten. 
Ze zijn meestal erg specifiek zijn en hebben hierdoor weinig zoekvolume. Een 
zoekwoord als ‘betaalbare levensverzekeringen voor senioren’ is hier een 
voorbeeld van. Echter, tel je alle long tail keywords op het internet bij elkaar 
op, dan zie je dat ze de meeste online zoekopdrachten vormen (70% van alle 
zoekopdrachten). Deze zoekwoorden hebben relatief gezien weinig 
concurrentie, omdat er niet zo vaak op gezocht wordt. Hierdoor wordt hier 
vaak niet op geoptimaliseerd door bedrijven terwijl hier wel kansen liggen. 
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In je zoekwoorden onderzoek wil je alle drie de categorieën zoekwoorden 
betrekken. Elke categorie heeft voor- en nadelen. Afhankelijk van hoe nieuw je 
website is en hoe bekend je online als merk bent, bepaal je waar de focus op komt 
te liggen. Voor relatief nieuwe websites adviseren wij om je vooral op long tail 
keywords te richten. 
 
Zoekmachines 
Een zoekmachine is niet meer en minder dan een vraag en antwoord machine. In 
het kort werkt een zoekmachine als volgt. Een gebruiker typt één zoekwoord in 
(vraag) en de zoekmachine gaat aan de slag om de meest relevante websites te 
vinden die volgens de zoekmachine de juiste informatie bevatten voor de gebruiker 
(antwoord). De zoekmachine rangschikt de websites van meest relevant naar minst 
relevant (hiervoor kijkt de zoekmachine naar veel verschillende factoren waar het 
gebruik van juiste zoekwoorden er één van is). De meest relevante websites staan 
op de eerste pagina van de zoekresultaten. Dit is de plek waar je met jouw website 
het liefste wilt staan. De kans is dan namelijk het grootste dat gebruikers op jouw 
website zullen klikken. 
 
Er zijn verschillende zoekmachines waarvan Google en Bing de meest bekende zijn. 
In dit hoofdstuk focussen we ons op Google aangezien dit veruit de meest 
gebruikte zoekmachine is. 
 
Op de volgende pagina beginnen we aan een nieuwe to do. Na deze taak weet jij 
exact hoe je aan de slag gaat met zoekwoorden!   
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Stap 1. Zoekwoord oriëntatie 
Om een plekje op de eerste pagina van de zoekresultaten te bemachtigen moet je 
weten welke zoekwoorden je potentiële klanten gebruiken. Het vinden van de juiste 
zoekwoorden en hieromheen jouw content structureren is een essentieel 
onderdeel om je organische vindbaarheid te vergroten. Zoekwoorden zijn als het 
ware een kompas voor het vergroten van je organische vindbaarheid. De 
zoekwoorden achterhaal je door te beginnen met een zoekwoorden onderzoek. 
 
Een zoekwoorden onderzoek is met andere woorden een marktonderzoek voor de 
21e eeuw en geeft antwoord op de volgende vragen: 

● Welke zoekwoorden gebruiken mensen? 
● Hoe vaak gebruiken mensen een zoekwoord (wat is het gemiddelde 

zoekvolume per maand)? 
● In welke structuur willen mensen de informatie vervolgens zien? 

 
Om hier zelf mee aan de slag te kunnen gaan hebben wij de meest effectieve 
manieren op een rijtje gezet. 
 
Brainstormen 
Verplaats je in je doelgroep en stel een lijst op met onderwerpen waarin je 
doelgroep geïnteresseerd is. Stel jezelf de vraag: ‘Welke onderwerpen zijn 
interessant voor mijn doelgroep en hebben betrekking op mijn bedrijf?’  
 
Deze onderwerpen zijn geen zoekwoorden, maar eerder brede onderwerpen die je 
later gaat gebruiken om naar specifieke zoekwoorden te zoeken. Verlies je hier niet 
in en hou het kort.  
Stel: je runt een elektronicazaak, dan zouden de volgende onderwerpen 
bijvoorbeeld interessant kunnen zijn: 

● Laptop 
● Tv 
● Tablet 
● Computers 
● Mobiele telefoon 

 
Nu je enkele onderwerpen op een rijtje hebt gezet kun je aan de slag met het 
vinden van zoekwoord ideeën.  
 
Gerelateerde zoekopdrachten 
Stel je gaat aan de slag met het onderwerp ‘laptop’. Je wilt dan beginnen door het 
onderwerp simpelweg in de zoekbalk in Google in te typen. 
  

 
 
Als je vervolgens helemaal naar beneden scrollt vind je onderaan de pagina 8 
zoekwoorden die gerelateerd zijn aan je zoekterm en waar daadwerkelijk op 
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gezocht wordt. Selecteer daaruit de zoekwoorden of zoekwoord combinaties die 
interessant zijn voor jou. Doe dit vervolgens met al je onderwerpen. 

 
 
Een aanvulling hierop is het gebruiken van de suggesties die Google en YouTube 
geven als je een zoekwoord in de zoekbalk intypt. We pakken weer het onderwerp 
‘laptop’ als voorbeeld.  
 
Dit zijn geweldige zoekwoorden om aan je lijst toe te voegen. Als Google suggesties 
geeft, dan wil dit automatisch zeggen dat je zeker weet dat veel mensen ernaar 
zoeken. Dit trucje kun je ook toepassen bij YouTube. 

 
 
Selecteer hieruit de meest relevante zoekwoorden voor jouw bedrijf en vul je lijstje 
met zoekwoorden ideeën verder aan. Zoals je ziet kun je zoekwoorden waarop 
mensen ook daadwerkelijk zoeken eenvoudig achterhalen. In stap 2 gaan we dieper 
in op enkele tools die je verder kunnen helpen bij jouw zoekwoorden onderzoek. 
 

Stap 2. Aan de slag met zoekwoorden tools 
Met het gebruik van enkele tools kun je het zoekwoorden onderzoek nog 
makkelijker maken. Wij zullen hieronder enkele tools bespreken die we zelf 
gebruiken en aanraden. 
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Google Zoekwoordplanner 
De zoekwoordplanner tool van Google is volgens ons een betrouwbare tool die je 
kunt gebruiken in je onderzoek. Waarom? 
 
In tegenstelling tot talloze andere betaalde tools die op het internet rondzwerven, 
komt de informatie in de zoekwoordplanner van Google rechtstreeks van Google.  
 

1. Log in met je Google-account op Google Ads. Mocht je al een Google Ads 
account hebben, ga dan door naar stap 5. 

 
Om toegang te krijgen tot de zoekwoordplanner tool heb je normaal gesproken een 
volledig geactiveerde Google Ads account nodig. Dit wilt zeggen dat je de hele setup 
voor een nieuwe campagne, die je nu in beeld hebt, moet doorlopen. Aan het einde 
van deze setup vraagt Google om je betaalgegevens. Adverteren op Google is 
namelijk niet gratis. Je kunt natuurlijk ook al meteen aan de slag met het activeren 
van je Google Ads account. Hoe je dit doet staat aan het begin van deze handleiding 
onder ‘Google Ads’. 
 
Wil je gebruik maken van de zoekwoordplanner zonder je betaalgegevens toe te 
voegen, dan weten wij gelukkig een trucje waarmee dat kan.  
 

2. Klik onderaan het eerste scherm in de setup op ‘overschakelen naar 
expertmodus’ 

 
 

3. Klik in het volgende scherm op ‘Maak een account zonder campagne’. 
4. In het laatste scherm klik je op ‘verzenden’.  
5. Herlaad de pagina en voilà, je hebt nu toegang tot de zoekwoordplanner tool 

van Google. Klik rechtsboven op het moersleutel icoontje ‘tools en 
instellingen’ en vervolgens in het uitklapmenu op zoekwoordplanner. 

6. Klik vervolgens op het venster ‘Nieuwe zoekwoorden ontdekken’. 
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7. We pakken weer het onderwerp ‘laptop’ als voorbeeld. Type je zoekwoord in 
de zoekbalk. Je kunt tot maximaal 10 zoekwoorden per keer invoeren. In dit 
voorbeeld gebruiken we slechts 1 zoekwoord. 

 

Let op: Zorg ervoor dat Nederlands als taal en Nederland als locatie staat ingesteld 
onder de zoekbalk wanneer je voor de Nederlandse markt zoekwoorden wilt 
achterhalen. 

 
8. Klik vervolgens op ‘resultaten ophalen’. Je krijgt nu een overzicht te zien met 

gegevens over de zoekwoorden die jij hebt opgegeven. Daarnaast geeft de 
zoekwoordplanner ook meteen een lijst met suggesties van zoekwoorden die 
gerelateerd zijn aan de zoekwoorden die je hebt ingevoerd. 
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Je hebt nu inzicht in de gemiddelde maandelijkse zoekopdrachten (zoekvolume) en 
concurrentie voor de zoekwoorden die je hebt ingevoerd en de suggesties. Dit is 
natuurlijk fantastisch, aangezien je hiermee meteen weet of er veel naar een 
specifiek zoekwoord wordt gezocht en hoe hoog de concurrentie is op dit 
zoekwoord. (Wanneer je een overzicht wilt krijgen met specifieke zoekvolumes 
zonder range, dien je enkele dagen een campagne te draaien. Zo krijg je nog veel 
meer inzicht in het daadwerkelijke gemiddelde maandelijkse zoekopdrachten per 
zoekwoord. Ook kun je dan zien welke maanden er meer of minder volume op het 
desbetreffende zoekwoord zit). 
 

9. Ga hiermee aan de slag en voer eens alle zoekwoorden in die relevant lijken 
voor jouw bedrijf en je doelgroep. Mocht je al een lijstje met zoekwoorden 
hebben opgesteld bij stap 1, voeg deze dan in. Je zult zien dat veel 
zoekwoorden een hoge concurrentie hebben. Let hier niet al te veel op en 
focus vooral even op de zoekwoorden die relevant zijn voor je bedrijf. 
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10. Je wilt nu ook op zoek gaan naar zoekwoorden met een lage concurrentie. 
Hier zal waarschijnlijk minder zoekvolume op zitten, maar met deze 
zoekwoorden maak je wel de meeste kans om hoger in de zoekresultaten te 
belanden. Probeer verschillende zoekwoord combinaties uit, bijvoorbeeld 
‘goedkope laptop kopen’. 

 

Tip! 
Stel je verkoopt laptops in een elektronicazaak in maastricht, dan is het misschien wel 
handig als je gevonden wordt op ‘laptop’ + ‘maastricht’. Je zult vaak zien dat een 
zoekwoord + locatie een lagere concurrentie oplevert, zoals ook in dit voorbeeld.  

 

 
 

11.Om het overzicht te bewaren adviseren wij om jouw gevonden zoekwoorden 
in een apart Excel bestand of Google spreadsheets bestand bij te houden. 
Maak 3 kolommen aan en noteer het zoekwoord, het zoekvolume en de 
concurrentie in een aparte kolom.    
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Ubersuggest 
Een andere tool die wij binnen ons zoekwoorden onderzoek regelmatig gebruiken is 
Ubersuggest. Ubersuggest is vergelijkbaar met de zoekwoordplanner tool van 
Google. Deze tool genereert zoekwoord ideeën uit de zoeksuggesties van Google 
en geeft gegevens over elk zoekwoord. 
 
Het voordeel van deze tool ten opzichte van de zoekwoordplanner van Google is 
dat je iets meer gegevens per zoekwoord kunt inzien. Je krijgt onder anderen 
kwantitatieve score te zien voor de betaalde (PD) en organische moeilijkheidsgraad 
(SD) van het zoekwoord. Daarnaast geeft deze tool ook vragen die mensen stellen 
rondom jouw zoekwoord, zoekwoord combinaties met voorzetsels en zoekwoord 
vergelijkingen. De tool geeft ook nog een overzicht van andere websites die op het 
zoekwoord dat je invoert concurreren. Allemaal handig om verdere inspiratie op te 
doen en je lijstje met zoekwoorden verder aan te vullen! 
 
Het nadeel van deze tool is dat je maar één zoekwoord per zoekopdracht kunt 
invoeren. Hoe deze tool werk en dit er in de praktijk uitziet leggen leggen we hier 
kort uit. 

1. Navigeer naar Ubersuggest 
2. We pakken weer het onderwerp ‘laptop’ als voorbeeld. Type je zoekwoord in 

en klik op zoeken. 

 
3. Klik vervolgens in het linkermenu op ‘keyword ideeën’. 
4. Je krijgt nu een lijst moet zoekwoord suggesties te zien. Het zoekwoord 

waarop je hebt gezocht staat bovenaan. Zoals je ziet heb je hier naast 
suggesties ook de mogelijkheid om gerelateerde zoekopdrachten, vragen, 
voorzetsels en vergelijkingen aan te klikken. Bekijk eens alles en kies uit wat 
voor jou interessant is. 
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5. Aan de rechterzijde vind je een overzicht met andere websites op volgorde 

die scoren op het zoekwoord dat je hebt ingevoerd. Klik eens de best 
scorende websites aan en probeer te achterhalen waardoor hun website 
nou net zo hoog scoort in de zoekresultaten van Google.  
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Stap 3. Zoekwoorden selecteren 
Nu je een lijst met zoekwoorden hebt opgesteld is het tijd om een keuze te maken 
door te bepalen welke zoekwoorden de moeite waard zijn. Helaas is er geen 
handige tool die je vertelt welke zoekwoorden het beste zijn voor jouw bedrijf. Dit 
bepaal je door te kijken naar een handvol verschillende factoren. In deze stap zullen 
we je precies uitleggen welke factoren belangrijk zijn.  
 
Zoekvolume 
Zoals we eerder besproken hebben is zoekvolume het aantal zoekopdrachten van 
een bepaald zoekwoord. Hoe meer mensen naar een zoekwoord zoeken, hoe meer 
websiteverkeer je kunt verwachten. De vraag is: wat is een ‘goed’ zoekvolume? 
 
Dit hangt sterk af van de branche waarin je als bedrijf opereert. Zoekvolumes 
variëren namelijk ontzettend tussen verschillende sectoren. Een lang zoekwoord in 
de fitnessbranche (zoals ‘beste rugspier oefeningen’) heeft bijvoorbeeld meer 
zoekvolume dan een lang zoekwoord in de elektronicabranche (zoals ‘beste laptop 
software’). 
 

 
 
Probeer te achterhalen wat een ‘hoog’ en ‘laag’ zoekvolume is in jouw branche en 
kies aan het begin vooral langere zoekwoorden. Deze zoekwoorden zitten namelijk 
dichter bij een conversie (= de actie die bezoekers op je website moeten uitvoeren) 
omdat ze erg specifiek zijn. Ook zit er vaak minder concurrentie op waardoor het 
makkelijker is om hoog te scoren in de zoekresultaten. 
 
Organische CTR schatten 
Kijken naar het zoekvolume is slechts een deel van het verhaal. Je wilt naast het 
zoekvolume ook kijken naar de de resultatenpagina in Google voor de zoekwoorden 
in je lijstje en een inschatting maken van hoe vaak mensen op je link zullen klikken. 
Dit heet het Click Through Ratio oftewel doorklikratio (CTR). Dit kunnen we het beste 
toelichten met een voorbeeld. Als voorbeeld pakken we het zoekwoord ‘top 10 
laptops’. Voer je dit zoekwoord in, dan krijg je het volgende resultaat te zien op de 
eerste pagina: 
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1. In het eerste blok zie je meteen enkele advertenties staan. 
 

2. In het tweede blok zie je een featured snippet staan. Dit is een van de vele 
zoekmachine functies  die Google gebruikt om mensen te helpen bij hun 
zoekopdrachten. 

 
3. In dit blok staat pas het eerst organische zoekresultaat. 
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Zoals je hierboven kunt zien is proberen te scoren op het zoekwoord ‘top 10 
laptops’ heel lastig. Ook al scoor je op nummer 1 in de organische zoekresultaten, 
dan wordt je website nog altijd flink omlaag gedrukt door zaken zoals Google 
advertenties en een featured snippet.  
 
Daarnaast kun je niet verwachten dat je makkelijk zult concurreren met een 
bekende partij als Coolblue. Let hier dus ook op. Krijg je op een van je zoekwoorden 
websites als Wikipedia, Coolblue, Bol.com te zien op nummer een, twee en drie in 
de zoekresultaten, dan kan dat aangeven dat het lastiger is om te scoren op 
dezelfde zoektermen. Het is echter niet onmogelijk.  
 
Hoe lager je website in de zoekresultaten staat, hoe minder klikken en vertoningen 
je kunt verwachten. Maak dus een inschatting van de zoekwoorden die ook 
daadwerkelijk realistisch zijn om mee te gaan ranken.  
 
User intent 
User intent staat voor de intentie van de gebruiker. Je wilt bij het selecteren van je 
zoekwoorden ook nagaan of het doel van de gebruiker achter een zoekwoord 
overeenkomt met wat jouw website te bieden heeft. We pakken weer even het 
zoekwoord ‘laptop’ als voorbeeld. Als je ‘laptop’ als zoekopdracht invoert krijg je het 
volgende te zien: 
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Je ziet eigenlijk al meteen dat gebruikers die dit zoekwoord gebruiken 
hoogstwaarschijnlijk een laptop willen kopen of laptops met elkaar willen 
vergelijken. Als jij wilt ranken op het zoekwoord ‘laptop’, moet je dus deze behoefte 
invullen met de informatie op jouw website. Zorg er dus voor dat je op jouw website 
voldoende informatie te bieden hebt rondom de zoekwoorden waar jij je op richt. 

Resultaat meten 
De resultaten van je optimalisaties kun je op veel manieren met oneindig veel tools, 
services en programma’s meten. Hier wordt uitgelegd hoe je met behulp van 
Google Search Console de organische vindbaarheid kunt meten. 
 
Wat is Google Search Console? 
Google Search Console (GSC) is een service van Google waarmee je de prestaties 
van jouw website in de zoekresultaten van Google kunt meten. Met deze gegevens 
stelt GSC je in staat prestaties en problemen te controleren en deze te verbeteren 
of op te lossen. 

We gaan nu aan de slag met het gebruik van Google Search Console. 
 
Stap 1 - Je account aanmaken 

1. Maak een GSC account aan. 
2. Nadat je een (GSC) account hebt aangemaakt, kun je inloggen via deze link. 
3. Zodra je ingelogd bent, zie je het onderstaande scherm. Voeg hier jouw site 

toe aan GSC als je dat nog niet gedaan hebt (zie stap 2). 

 
Stap 2 - Een website toevoegen 
Als je jouw website toevoegt aan GSC, kun je kiezen voor verificatie via Domein 
Property of URL-voorvoegsel. Meer informatie over het toevoegen van jouw 
website, vind je hier. 
 

Let op: het kan enkele dagen duren voordat de eerste gegevens zullen verschijnen. 
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Stap 3  
Nu jouw site toegevoegd is en gegevens beschikbaar zijn, kun je nagaan hoe de site 
presteert in de Google zoekmachine. Links bovenaan de pagina vind je het menu. 
Hier kun je de website(s) (= property) selecteren waarvoor je gegevens wilt bekijken 
(zie afbeelding hiernaast). 
 
Stap 4  
Zodra je een ‘property’ geselecteerd hebt, krijg je 
een overzichtspagina te zien van de website met 
een aantal resultaten. 
 
Aan de linkerkant van de pagina vind je een menu 
waarmee je naar verschillende pagina’s kunt 
navigeren die resultaten van de website tonen. 
Ook vind je dergelijke pagina’s door op ‘rapport 
openen’ te klikken boven grafieken. 
 

Let op: het menu aan de linkerkant biedt meer opties dan de ‘rapport openen’ knop. 

 
Op de volgende pagina beginnen we met het meten van je resultaten.   
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Het meten van je resultaten 
Inmiddels ben je al een beetje wegwijs in Google Search Console en wil je de 
resultaten van je zoekwoorden onderzoek, mapping en tekst optimalisaties gaan 
meten. Hoe doe je dat? 

Het monitoren van je resultaten gaat helpen bij het sturen van je campagnes voor betere 
prestaties 

 
Stap 1 - Inloggen 

1. Ga naar Google Search Console en log in.  
2. Selecteer de juiste property wanneer je meer dan één geregistreerd hebt. Nu 

beland je als het goed is weer op de overzichtspagina. Vanuit hier begin je 
aan de meting.  

 
Stap 2 - Pagina’s indexeren 
Nadat je optimalisaties hebt doorgevoerd, kun je via GSC achterhalen of de 
optimalisaties effect hebben gehad. Houd er rekening mee dat het een aantal 
weken kan duren voordat je wijzigingen gescand zijn door Google.  
 
Wil je weten of je pagina’s gescand (= geïndexeerd) zijn? Check het dan op een van 
de volgende twee manieren. 
 
Optie 1: via Google Search Console 

1. Ga naar de categorie ‘URL-inspectie’ in het menu aan de linkerkant en voer 
de URL in van de pagina die je wilt checken. Zodra de pagina geladen is, zul je 
op het scherm verschillende factoren zien waarop je URL geïnspecteerd is. 
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2. Om te zien of je ‘on page’ aanpassingen zijn doorgevoerd klik je op ‘Dekking’. 

Hier krijg je een overzicht van wanneer Google voor het laatst de pagina 
gescand heeft. Voordat je optimalisaties van invloed kunnen zijn, moeten 
deze namelijk eerst door Google opgemerkt zijn. 

 
3. Wanneer je erachter komt dat de pagina nog niet geïndexeerd is en je 

wijziging dus nog niet verwerkt is, kun je Google vragen de pagina in kwestie 
voorrang te geven. Met andere woorden, je kunt Google vragen je pagina zo 
snel mogelijk opnieuw te scannen. Let wel op: het aanvragen van indexering 
geeft geen garantie op de snelheid waarmee Google je pagina(‘s) scant. Het 
kan dagen tot weken duren voordat Google de betreffende pagina 
daadwerkelijk scant. 

 
Optie 2: via de Google zoekresultaten 

1. Kopieer de URL waarin je geïnteresseerd en voeg ‘site:’ aan het begin van de 
URL toe. Zoek vervolgens via de Google zoekmachine naar deze URL (zie 
afbeelding hieronder). In de zoekresultaten zul je nu alle gescande sites zien 
die deze URL bevatten. 

 
2. Wanneer je jouw site gevonden hebt selecteer je naast de URL het 

driehoekje en klik je op ‘In cache’ (zie afbeelding hieronder). Hierdoor zie je 
de variant van de pagina die het laatst gescand is. Bovenaan de pagina zie je 
een balk met een timestamp. Deze timestamp vertelt je wanneer Google 
voor het laatst de pagina gescand heeft. Ligt deze datum na de datum 
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waarop je de pagina geoptimaliseerd hebt? Dan heeft Google je 
aanpassingen gezien en is de nieuwe versie van de pagina gescand. 

 

 
Stap 3  
Als Google de wijzigingen of nieuwe pagina’s verwerkt heeft, kun je de resultaten 
gaan meten. Navigeer via het menu aan de linkerkant naar Prestaties. In het 
volgende scherm zul je een aantal belangrijke statistieken zien die aangeven hoe je 
website en pagina’s presteren. Concreet zijn er vier statistieken die je inzicht geven 
in de prestaties van je website en pagina’s: 

 
1. Totaal aantal klikken 

Deze statistiek geeft aan hoeveel mensen op jouw website in de 
zoekresultaten hebben geklikt binnen een bepaalde periode. 

2. Totaal aantal vertoningen 
Deze statistiek geeft aan hoeveel vertoningen jouw website in de 
zoekresultaten op Google heeft gehad binnen een bepaalde periode. 

3. Gemiddelde CTR (click-through-rate) 
Deze statistiek geeft de verhouding tussen het aantal vertoningen en klikken 
weer. Concreet geeft het aan hoeveel procent van de mensen die jouw 
pagina in de zoekresultaten heeft gezien ook daadwerkelijk op je pagina 
heeft geklikt. 

4. Gemiddelde positie 
De positie, of de engelse term ‘ranking’, laat zien waar jouw pagina in de 
zoekresultaten weergegeven wordt. Hoe dichter bij 1, hoe beter. Positie 1 is 
namelijk de toppositie in de zoekresultaten van Google. Heb je deze 
behaald? Dan wordt jouw pagina als eerste getoond. Let wel op, 1 betekent 
niet altijd dat je ook bovenaan de pagina getoond wordt. Zaken zoals Google 
Advertenties worden altijd boven organische resultaten (gratis vermeldingen 
in de zoekmachine) vertoond en drukken zodoende organische resultaten 
naar beneden op de pagina. 

 
Heb je je pagina op een effectieve manier aangepast? Dan zal het aantal 
vertoningen en klikken moeten stijgen, zal de gemiddelde CTR hoger moeten 
worden en zal de gemiddelde positie van je pagina stijgen. 
 
Prestaties 
Binnen de categorie ‘prestaties’ kun je veel metingen met betrekking tot je SEO 
werkzaamheden doen. Zo vind je op deze pagina statistieken van de resultaten over 

www.pureminds.nl 37 

http://www.pureminds.nl/


 
jouw (organische) vindbaarheid terug. Ook maakt GSC automatisch een grafiek van 
de resultaten. Door de verschillende statistieken te selecteren, wordt de grafiek 
aangepast. 

 
 
 
 
Zorg ervoor dat je binnen het “prestaties” scherm je datumreeks aanpast. Selecteer 
een referentiedatum (nulmeting) tot aan het moment dat je wilt evalueren. Dit kan 
een specifieke datum zijn of een bepaalde termijn, afhankelijk van jouw doelen. Je 
datumreeks aanpassen kan bovenaan de pagina door op ‘datum’ te klikken. 
Filters stellen je in staat specifieke data te vinden.  
 
Zo kun je zoeken naar specifieke pagina’s, zoekwoorden, apparaten, landen en type 
zoekopmaak. 
Ben je geïnteresseerd in een specifieke pagina? Filter dan de resultaten op deze 
pagina (zie afbeelding hieronder). Dit kan als volgt: klik op ‘+nieuw’ en selecteer de 
optie ‘pagina...’. Vul je vervolgens de URL in van de pagina waarin je geïnteresseerd 
bent, zo zie je in de tabel alleen nog gegevens over deze pagina. Op deze manier 
worden de gegevens die je ziet dus specifieker. 
 
 
Klikken 
Om het aantal klikken te begrijpen moet je eerst weten wat een klik is. Het is heel 
simpel: wanneer iemand op een link (URL) klikt en daarmee naar een pagina buiten 
Google Zoeken wordt gestuurd, wordt dit als een klik geteld. Met andere woorden: 
zoekt iemand naar jouw bedrijf en klikt deze persoon vervolgens door naar jouw 
website, dan zal deze klik opgeteld worden bij het totaal aantal klikken dat jouw 
website of pagina heeft gehad. Stel je bepaalde filters in (zoals hierboven 
besproken)? Dan past GSC automatisch de cijfers en grafieken aan.   
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TIP! 
Pas de data reeks aan zodat de startdatum voor de optimalisaties ligt. In de grafiek 
kun je snel zien hoe de resultaten veranderd zijn en of er een stijgende lijn zit in het 

aantal klikken dat je geoptimaliseerde pagina ontvangt. 

 
 
Vertoningen 
Misschien vraag je je af wat ‘vertoningen’ in GSC zijn. Het aantal vertoningen is het 
geschatte aantal keer dat jouw website als zoekresultaat is vertoond in Google. GSC 
creëert een grafiek die het aantal vertoningen over de door jou geselecteerde 
periode weergeeft. Na SEO werkzaamheden mag je ervan uit gaan dat er een 
stijging plaats moet vinden in het aantal vertoningen. 
 

 
Gemiddelde CTR 
De gemiddelde CTR, of doorklikratio, is de verhouding tussen het aantal mensen dat 
je website in de zoekresultaten ziet en het aantal mensen dat daadwerkelijk op jouw 
pagina klikt. Een gemiddelde CTR van 50% geeft dus aan dat de helft van de 
mensen die je pagina ziet, er ook op klikt. Hoe hoger dit cijfer, hoe beter dus. 
Posities hangen uiteraard samen met de gemiddelde CTR. Hoe hoger je pagina in 

www.pureminds.nl 39 

http://www.pureminds.nl/


 
de zoekresultaten getoond wordt, hoe sneller mensen geneigd zijn op jouw pagina 
te klikken. 

 
 
Gemiddelde positie 
De (gemiddelde) positie, ook vaak aangeduid met de Engelse term ‘rank’, is de plaats 
van jouw pagina in de Google zoekresultaten. Hierbij is 1 het eerste zoekresultaat 
dat getoond wordt. Op elke pagina worden doorgaans 10 resultaten getoond. Scoor 
je dus op positie 15, is je pagina normaal gesproken zichtbaar op de tweede 
zoekresultatenpagina. Veel minder mensen zullen in dat geval jouw pagina of 
website zien. Binnen de top 10 scoren is dus altijd het streven. Hoe hoger (dichter 
bij 1), hoe beter natuurlijk. Standaard geeft GSC een gemiddelde van alle pagina’s bij 
alle zoekopdrachten in alle landen op alle apparaten weer. Het is dus belangrijk 
filters in te stellen op bepaalde pagina’s of zoekopdrachten om een duidelijker 
beeld te krijgen van de prestaties van je website of specifieke pagina’s. 

 
Specifieke data 
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Scroll je op de prestaties pagina naar beneden, vind je een tabel met specifieke 
gegevens. In deze tabel kun je onder andere zien op welke ‘zoekopdrachten’ je 
website gevonden wordt. Zoekopdrachten zijn de woorden of zinnen die mensen in 
Google intypen en waarmee ze zoeken. Door alle statistieken boven de grafiek aan 
te klikken, zie je in deze tabel ook de specifieke gegevens per zoekopdracht. Stel je 
geen filters in? Dan zie je in deze tabel alle zoekopdrachten, pagina’s, landen, 
apparaten et cetera waarmee je in Google scoort. Het is dus handig om na te gaan 
welke pagina’s bij welke zoekopdrachten vertoond worden. Je optimaliseert 
bepaalde pagina’s immers voor specifieke zoekwoorden. 
 

 
 
Naast zoekopdrachten zie je ook de betreffende pagina’s, landen waarvandaan 
mensen zoeken, apparaten die mensen gebruiken en meer. Over het algemeen zijn 
de tabbladen ‘zoekopdrachten’ en ‘pagina’s’ de belangrijkste. Deze stellen je immers 
in staat na te gaan hoe bepaalde pagina’s zijn gaan presteren en op welke 
zoekopdrachten deze pagina’s vertoond worden. Het is belangrijk om na te gaan of 
je na de doorgevoerde optimalisaties ook gevonden wordt op de zoektermen die 
voor jou belangrijk zijn en of de geoptimaliseerde pagina vertoond wordt voor deze 
belangrijke zoekwoorden. Dit laatste doe je door het tabblad ‘pagina’s’ aan te 
klikken. Hieronder zie je een overzicht van pagina’s waarmee jouw website in de 
Google zoekresultaten vertoond wordt. Verder kun je onder ‘zoekopdrachten’ zien 
met welke andere zoekopdrachten je pagina of website gevonden wordt en 
inspiratie opdoen om bepaalde pagina’s verder te optimaliseren. 
 
Het evalueren van optimalisaties 
Nadat je GSC hebt ingesteld, resultaten bent gaan meten en optimalisaties hebt 
doorgevoerd, is het tijd om jouw werk te evalueren. Als het goed is, zullen je 
resultaten verbeteren na de doorgevoerde optimalisaties. Het aantal klikken, 
vertoningen en de gemiddelde CTR zal moeten stijgen en de gemiddelde positie zal 
dichter tegen de 1 moeten liggen. Is dat het geval? Dan hebben je optimalisaties 
een positieve invloed gehad op je organische vindbaarheid.  
 
Toch kan het voorkomen dat jouw website of pagina niet beter is gaan presteren of, 
in het ergste geval, zelfs slechter is gaan presteren. Gebeurt dit? Schrik dan niet. 
Ook van deze resultaten kun je leren. Zo kunnen er meerdere oorzaken zijn voor de 
verminderde prestaties, zoals: 
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● De door jouw gekozen zoekwoorden matchen niet met waar bezoekers echt 

naar op zoek zijn. 
● Je gebruikt te veel te specifieke zoekwoorden of termen. 
● De concurrentie is te sterk, waardoor het lastig is om goed te scoren in de 

zoekresultaten 
● De sterkte van de concurrentie is bijvoorbeeld toegenomen. Wellicht hebben 

zij ook optimalisaties doorgevoerd. Dit kan voor slechtere resultaten van 
jouw website zorgen.  

● Je hebt een te korte ‘timerange’ geselecteerd voor je analyse, waardoor je 
weinig data hebt. Resultaten zijn (nog) niet betrouwbaar als er pas weinig 
data verzameld is. 

● Seasonality kan voor veranderingen zorgen. 
● Een pagina over kerstartikelen zal in de zomer minder goed presteren dan in 

de maanden richting december.   
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BETAALDE VINDBAARHEID 
 

Nu je organisch al een stuk beter vindbaar bent, gaan we kijken naar de betaalde 
mogelijkheden om je vindbaarheid te boosten. Hierin gaan we je begeleiden in 
Google Ads, een eerste zoekcampagne opzetten en deze campagne onderhouden. 

Google Ads 
Met Google Ads kun je er redelijk snel voor zorgen dat jouw website op pagina één 
van de zoekresultaten getoond wordt. Om snel zichtbaarheid voor jouw bedrijf te 
realiseren is Google Ads dus het perfecte middel. In tegenstelling tot de normale 
zoekresultaten betaal je bij Google Ads voor advertenties. Concreet betaal je voor 
elke klik of elke (duizend) vertoning(en), afhankelijk van het type campagne en de 
door jou gekozen campagne instellingen. 
 
Nadat je een (ads) account hebt aangemaakt, kun je je inloggen via ads.google.com. 
Zodra je dit hebt gedaan kom je uit op een overzichtsscherm (zie afbeelding 
hieronder). 
 

 
 
Rechtsboven staat een datumbalk. In deze balk kun je aanpassen over welke 
periode Google Ads de prestaties laat zien. Let er 
dus op dat je hier de datum selecteert waarin je 
geïnteresseerd bent.  
 
In het menu aan de linkerkant van de pagina vind je de belangrijkste zaken (zie 
afbeelding). Zo selecteer je in eerste instantie het type campagne waarin je 
geïnteresseerd bent. In de meeste gevallen zul je gebruik maken van 
zoekcampagnes. Dit zijn campagnes met tekstadvertenties die vertoond worden in 
de zoekresultaten van Google (zie afbeelding). 
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Zodra je een type campagne hebt geselecteerd, verschijnt er een menu aan de 
linkerkant van de pagina. 
 

 
 

De meeste dingen die je nodig zult hebben, vind je in dit menu. 
 

● Overzicht. Hier vind je, zoals de naam al zegt, een overzicht van alle 
campagnes die de afgelopen tijd hebben gedraaid. Deze pagina geeft snel 
inzichten in de resultaten van je campagnes. Je vindt er zaken zoals het 
aantal gerealiseerde klikken, het aantal vertoningen, de gemiddelde kosten 
die je betaalt per klik en de totale kosten van de geselecteerde campagnes. 
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Even opfrissen! 
De structuur van campagnes in Google Ads werkt als volgt: op het hoogste niveau 
staan campagnes. Zaken als targeting, budgetten en biedstrategieën stel je in op 
dit niveau. Onder campagnes hangen advertentiegroepen. Advertentiegroepen 

groeperen advertenties. Ze hebben elk een specifiek onderwerp met targeting op 
bepaalde zoekwoorden. Onder advertentiegroepen hangen advertenties. Dit zijn 
de ‘daadwerkelijke advertenties’ die mensen te zien krijgen als ze naar een door 

jouw getarget zoekwoord zoeken. 
 

Voorbeeld: je bent een fruitboer en wilt advertenties draaien om de verkoop van appels 
en peren te stimuleren. Een indeling van je advertentieaccount kan er als volgt uit zien: 

  
● Campagne: fruit  

○ Advertentiegroep 1: appels 
■ Advertenties en zoekwoorden bevatten ‘appels’  

○ Advertentiegroep 2: peren 
■ Advertenties en zoekwoorden bevatten ‘peren’ 

 
● Onder ‘Campagnes’ vind je de campagnes die je hebt gemaakt. Deze pagina 

geeft je een overzicht in tabelvorm. Ook zie je een grafiek met gegevens 
bovenaan de pagina. In de tabel staan alle campagnes met bijbehorende 
cijfers. Onderaan de tabel staan de cijfers van alle campagnes samengevat, 
handig als je wilt weten wat er precies is gebeurd in de afgelopen tijd. Welke 
cijfers in deze tabel verschijnen heb je zelf in de hand. Aan de rechterkant 
van de pagina, boven de tabel staan een aantal opties (zie afbeelding 
hieronder). Door op de optie “Kolommen” te klikken en vervolgens op 
“Kolommen aanpassen” verschijnt er een menu waarin je kunt aangeven 
welke statistieken je wilt tonen. Hier kun je zaken zoals kosten, conversies, 
klikken, vertoningen en meer selecteren. 

 
 

● Onder ‘Advertentiegroepen’ vind je de advertentiegroepen die je hebt 
gemaakt. Het biedt je een diepgaander beeld van de resultaten. Concreet 
kun je zien hoe elke advertentiegroep binnen een bepaalde campagne heeft 
gepresteerd. Net als bij de ‘Campagnepagina’, zie je hier ook een tabel met 
gegevens. Deze pagina werkt dus hetzelfde als de campagnepagina. Het 
enige verschil is dat je hier gegevens van de verschillende 
advertentiegroepen ziet. 

 
● Onder ‘Advertenties en extensies’ maak je advertenties en zie je deze 

terug zodra je ze hebt gemaakt. De advertenties die je hier maakt, zijn de 
advertenties die mensen zien als ze naar de door jou getargete zoekwoorden 
zoeken. 
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● In het kopje ‘Zoekwoorden’ vind je de door jou getargete zoekwoorden. De 
zoekwoorden die je hier ziet, zijn de zoekwoorden die bij de specifieke 
advertenties, advertentiegroepen en campagnes horen. Afhankelijk van welke 
campagne of advertentiegroep je hebt geselecteerd, zie je hier bepaalde 
zoekwoorden al dan niet terug. Niet alleen zie je hier de door jou getargete 
zoekwoorden terug, ook kun je er nieuwe zoekwoorden aan campagnes en 
advertentiegroepen toevoegen. 
 

● De instellingen van een geselecteerde campagne of advertentiegroep vind 
je terug onder ‘Instellingen’. Zaken die je hier aan kunt passen zijn de naam 
van je campagne of advertentiegroep, de status (ingeschakeld of 
onderbroken), het doel van je campagne (e.g. sales realiseren), de getargete 
landen en talen en het budget dat de campagne elke dag op mag maken. 

 

 
 

Nu je weet hoe Google Ads in elkaar steekt gaan we aan de slag om je eerste 
zoekcampagne op te stellen. 

 
Ga snel verder naar de volgende pagina!   
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Je eerste zoekcampagne 

Nu je weet wat Google Ads is en hoe het werkt, gaan we aan de slag om je eerste betaalde 
zoekcampagne op te zetten. Maar hoe doe je dat? 

 
1. Ga naar ads.google.com en log in 
2. Zorg ervoor dat je het juiste advertentieaccount selecteert 

 
Als het goed is beland je nu op de overzichtspagina. Voordat jij je zoekcampagne op 
gaat zetten, moet je eerst weten waar mensen naar zoeken. Gelukkig biedt Google 
een gratis tool aan om dit te achterhalen, de zogenaamde zoekwoordplanner. 
 

1. Klik bovenaan de pagina in het menu op 
> tools en instellingen > en dan onder 
het kopje planning op > 
zoekwoordplanner. 

2. Ga naar > nieuwe zoekwoorden 
ontdekken 

3. Vul de zoekwoorden in waarin jij 
geïnteresseerd bent 

4. Selecteer het land waar jij je advertenties 
wilt tonen en de bijbehorende taal 

 
Heb je dat gedaan? Dan geeft Google je een overzicht van zoekwoorden die 
interessant voor je kunnen zijn. Zo tonen ze de maandelijkse zoekvolumes van de 
door jou gekozen woorden, evenals de concurrentie en het bedrag dat je voor een 
klik mag verwachten te betalen. 
 

Even opfrissen! 
Terug naar het eerder genoemde voorbeeld; stel je wilt graag appels en peren 
verkopen. Voer dan in de zoekwoordplanner woorden in als ‘appels kopen’ en 
‘peren kopen’. Je zult zien dat er maandelijkse 70 keer gezocht wordt naar ‘appels 
kopen’ en 40 keer naar ‘peren kopen’ (In Nederland, door mensen die hun 
browsertaal ingesteld hebben op ‘Nederlands’; zie afbeelding hieronder). 
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Verder zul je zien dat elke klik voor appels kopen waarschijnlijk tussen €1,24 en 
€1,27 zal kosten. Klikken op advertenties die ‘peren kopen’ targeten zijn wat 
goedkoper (tussen €0,23 en €0,87).  

 
Nu je weet waar mensen naar zoeken, ben je klaar om je eerste zoekcampagne op 
te zetten.  
 

1. Navigeer naar de overzichtspagina van Google Ads 
2. Selecteer in het linker menu Zoekcampagnes > Campagnes 

 

 
 

3. Als het goed is ben je nu op de campagnepagina beland. Klik dan op het 
witte kruis in het blauwe bolletje. 

4. Selecteer nieuwe campagne 
5. Selecteer op de volgende pagina het doel dat je wilt bereiken met je 

campagne. Je hebt verschillende opties zoals sales, leads, websiteverkeer et 
cetera 

6. Kies voor het campagnetype ‘zoeken’ 
7. Klik op de blauwe button doorgaan 

 
Op de volgende pagina kun je een aantal dingen instellen, zoals de campagnenaam, 
het netwerk waarop je je advertenties wilt vertonen (let op dat Display Netwerk niet 
geselecteerd is als je een campagne voor zoekadvertenties maakt). 
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Als je op ‘meer instellingen weergeven’ klikt, dan heb je nog een aantal opties. Zoals 
het instellen van een start- en einddatum van je campagne. Selecteer verder 
onder targeting en doelgroepen welk land en welke talen je wilt targeten.  
 

Tip! 
Als je meer dan een land target, zorg er dan voor dat de landen die je target dezelfde 

taal spreken. Je toont immers een soort advertenties aan zoekers. 

 
Scroll je verder, kun je onder budgettering 
en bieden het gemiddelde bedrag dat je 
dagelijks wilt uitgeven invullen.  Ook kun je 
instellen waar je je op wilt richten. Vaak staat 
de optie conversie ingesteld. 
 
 
Wil je zelf in de hand hebben wat je biedt per klik? Klik dan op of selecteer 
rechtstreeks een biedstrategie en selecteer in het dropdown-menu handmatige 
CPC. 
 
Heb je deze zaken ingesteld? Dan kun je door met de volgende opties. Je kunt 
instellen welke conversies voor jou belangrijk zijn onder het uitvouwbare menu 
meer instellingen weergeven. Daarnaast kun je advertentie-extensies maken, dit 
is een uitbreiding van je advertenties met aanvullende informatie zoals belknoppen, 
locatiegegevens, links naar specifieke delen van jouw website, extra tekst en meer.  
 

Tip! 
Meer weten over extensies? Kijk dan even op deze pagina. 

 
1. Ben je tevreden met je instellingen? Klik dan op de blauwe knop ‘opslaan en 

doorgaan’ 
2. Op de volgende pagina kun je bepalen hoe je advertentiegroep eruit zal gaan 

zien. Stel de naam in, wat je maximaal wilt bieden per klik (onder Max. CPC) 
en vul de zoekwoorden in waarop je gevonden wilt worden. 

3. Klaar? Klik op opslaan en doorgaan 
 
De advertentietekst instellen 
Op de volgende pagina ga je de eerste advertenties opstellen, waaronder: 

● De URL van de pagina waar je bezoekers naar toe wilt sturen 
● Je hebt vervolgens drie koppen van elk maximaal 30 karakters en twee 

beschrijvingen van elk maximaal 90 karakters ruimte om je advertentietekst 
in te zetten. Zorg ervoor dat het door jou gekozen zoekwoord terugkomt in 
de koppen en beschrijvingen. 

 

Tip! 
Leef je in in mensen die zoeken naar de voor jou interessante zoekwoorden. Waar zijn 
ze naar op zoek? Schrijf teksten die goed aansluiten op hun zoekintentie en probeer ze 
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zo over te halen om op jouw advertentie te klikken (en niet die van een concurrent). 
Vertel potentiële klanten wat jij te bieden hebt en wat jou uniek en beter dan anderen 
maakt.  

 
Voorbeeld koppen: 
Overheerlijke appels kopen? | Wij hebben heerlijke appels | Bezorging in heel 
Nederland 
 
In de beschrijving kun je verder aangeven waarom jij de beste partij bent om appels bij te 
kopen. Geef mensen informatie over zaken als je aanbod, levertijden, verzendkosten, 
kwaliteit van je producten et cetera.  
 
Een voorbeeld van groenteboer.nl: 
 

 
- Heb je je advertentie gemaakt en ben je tevreden? Klik dan op opslaan en 

schrijf nog een aantal andere advertenties.  
 

Tip! 
Per advertentiegroep wil je minimaal drie goede tekstadvertenties schrijven. Let op dat 
je niet drie keer precies hetzelfde vermeldt in je advertenties. Google zal je advertenties 
rouleren en voorrang geven aan de advertentie die het beste presteert. Ook heb je de 
mogelijkheid om zogenaamde ‘responsieve zoekadvertenties’ toe te voegen. Op deze 

pagina vind je meer informatie over deze advertenties. 

 
Ben je klaar met het maken van advertenties? Sla de advertenties dan op. Vanaf dat 
moment zullen je advertenties goedgekeurd moeten worden door het team van 
Google. Google gaat na of jouw advertenties aan het beleid voldoet. Is dat zo? Dan 
wordt je advertentie goedgekeurd en zal deze vertoond worden als mensen zoeken 
naar de zoekwoorden die jij in hebt gesteld. Doorgaans worden zoekadvertenties 
binnen 24 uur beoordeeld. 
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Onderhoud & resultaat meten 
Nu jij je eerste zoekcampagne hebt opgezet, wil je natuurlijk dat deze optimaal gaat 
presteren. Er zijn heel wat factoren van invloed op hoeveel je per klik betaalt, op 
welke posities je advertenties worden vertoond en hoeveel resultaten je mag 
verwachten. 
Om te snappen hoe alles werkt, moet je weten hoe de vertoningen van je 
advertenties tot stand komen. Je bent namelijk niet de enige die advertenties wil 
vertonen op de zoekpagina’s van Google. Meerdere partijen bieden doorgaans op 
dezelfde zoekwoorden.  
 
Google houdt een soort advertentieveiling als dat het geval is en kijkt naar een 
aantal zaken, waaronder de kwaliteit van de advertenties en wat men bereid is te 
betalen voor elke klik. Op basis hiervan bepaalt Google of het jouw advertenties al 
dan niet vertoont en op welke positie het jouw advertenties toont. 
 
Advertentie Kwaliteit 
Advertenties van hoge kwaliteit krijgen meer zichtbaarheid voor een lagere klikprijs. 
Daarom is het belangrijk om de kwaliteit van je advertenties in de gaten te houden. 
Elk zoekwoord krijgt een zogenaamde ‘kwaliteitsscore’. Dit is een score op schaal 
van 1 tot en met 10. Hoe hoger het cijfer, hoe beter je advertenties zijn. Er zijn een 
drietal factoren van invloed op je kwaliteitsscores, namelijk: 
 

● Advertentierelevantie. Hoe relevanter je advertentie, hoe hoger je score. 
Zorg er daarom voor dat je advertenties relevant zijn voor mensen die 
zoeken naar de door jou getargete termen. 

 
● Verwachte CTR. CTR (click-through-rate) is het doorklikratio, de verhouding 

tussen aantal mensen dat je advertenties ziet en het aantal mensen dat op je 
advertenties klikt. Is de CTR van je advertenties hoger dan die van 
concurrenten, zal je score op dit gebied hoger (dan gemiddeld) zijn. 

 
● Ervaring op bestemmingspagina. Nadat mensen op je advertentie 

hebben geklikt, worden ze naar een door jou gekozen pagina gestuurd. Ook 
daar moeten mensen een goede ervaring hebben. Hoe beter je pagina 
aansluit bij je advertentie en hoe makkelijker mensen kunnen vinden waar ze 
naar op zoek zijn, hoe hoger deze score zal zijn. 

 
Als je op deze drie zaken hoger dan 
gemiddelde scores hebt, zal je 
kwaliteitsscore omhoog kruipen 
richting die felbegeerde 10.  
Hebben je advertenties hoge 
kwaliteitsscores? Dan zul je een aantal voordelen ervaren. 
 

● Je advertenties worden hoger in de zoekresultaten getoond. 
● Je gaat relatief minder voor elke klik betalen. 
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● Je bereikt dus meer klikken met hetzelfde budget dan concurrenten die 

minder goede kwaliteitsscores hebben. 
● Uiteindelijk zul je dus voor hetzelfde advertentiebudget meer conversies 

(verkopen) realiseren. 
 
Het onderhouden van je advertenties 
Je hebt je advertenties ingesteld, snapt hoe de veiling werkt en weet wat je moet 
doen om zo hoog mogelijke kwaliteitsscore te behalen. En nu? 
 
Zorg ervoor dat je niet meer voor klikken betaalt dan nodig. Navigeer naar een 
advertentiegroep en klik in het menu op ‘zoekwoorden’. In de tabel op deze pagina 
zie je gegevens staan over jouw zoekwoorden. Een belangrijk veld is Max. CPC en 
gem. CPC. De eerste metriek geeft aan hoeveel jij bereid bent te betalen voor elke 
klik. De gem. CPC geeft aan hoeveel je gemiddeld hebt betaald voor elke klik. Is de 
gem. CPC lager dan je Max. CPC? Zet je Max. CPC dan lager. Als je Google minder 
speelruimte geeft, zul je zien dat je gemiddeld minder zal betalen voor elke klik. 
Zorg er wel voor dat je Max. CPC hoog genoeg is om vertoond te worden.  
 
Op dezelfde pagina (zoekwoorden) zie je bovenaan de pagina een aantal 
menuknoppen.  

 
 
Onder ‘zoektermen’ kun je zien waar mensen die je advertentie hebben gezien naar 
zochten. Onder ‘uitsluitingszoekwoorden’ kun je woorden toevoegen waarop je niet 
vertoond wilt worden. Stel je hebt advertenties over ‘appels kopen’. Als je 
bijvoorbeeld ziet dat mensen naar ‘appels kopen bij Albert Heijn’ zochten en zo op 
jouw website kwamen en niks kochten, kun je concluderen dat deze zin niet nuttig is 
voor jouw doelen. Woorden als ‘Albert Heijn’ zou je dan kunnen uitsluiten onder 
‘uitsluitingszoekwoorden’. Op deze manier zullen jouw advertenties niet meer 
vertoond worden als mensen naar deze termen zoeken. 
 
Je advertenties worden standaard vertoond aan iedereen die naar jouw termen 
zoekt. Onder ‘apparaten’ in het menu aan de linkerkant van de pagina, zie je een 
onderverdeling van verschillende apparaten. Hier kun je zien hoe deze zich 
verhouden ten opzichte van elkaar. Wellicht zie je dat mensen op mobiele 
apparaten nauwelijks dingen kopen, maar dat veel van je budget wel opgaat aan 
mensen met mobiele apparaten. Je kunt er dan voor kiezen minder te bieden voor 
gebruikers op mobiele apparaten of deze groep zelfs helemaal uit te zetten. Deze 
opties vind je allemaal op de ‘apparaten pagina’ in het menu (zie afbeelding 
hieronder). 
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Hou je deze zaken geregeld in de gaten en pas je dingen aan op basis van de data 
die Google je geeft, dan zul je zien dat je advertenties na verloop van tijd beter gaan 
presteren. Houd altijd jouw budgetten in de gaten. Het is mogelijk dat je niet 
genoeg budget hebt ingesteld om altijd vertoond te worden (dit geeft Google zelf 
aan). Lopen je campagnes goed, maar worden je campagnes beperkt door het 
ingestelde budget? Stel dan een hoger budget in. Uiteindelijk is het de bedoeling 
dat de campagnes rendabel zijn. Zie je dat je campagnes niet (goed genoeg) 
renderen? Pas dan het budget (naar beneden) aan. 
 
Samengevat: 
Nadat je je campagnes op hebt gezet, wil je dat deze zo goed mogelijk presteren. 
Dat doe je door: 
 

● Hoge kwaliteitsscores na te streven. 
● Max. CPC’s aan te passen zodat je niet teveel biedt. 
● Zoektermen in de gaten te houden zodat je advertenties niet vertoond 

worden bij termen die niet relevant zijn. 
● Bieding van apparaten na te gaan en niet te veel te bieden voor apparaten 

die niks opleveren. 
● Kansen te spotten door te onderzoeken welke andere zoekwoorden relevant 

voor je zijn. 
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SOCIAL MEDIA 
 

Tot slot gaan we aan de slag om Social Media zo goed mogelijk in te zetten om 
meer mensen te bereiken.  

Je contentstrategie bepalen 
De inzet van social media kanalen (en content in het algemeen) is een redelijke 
tijdsinvestering. Met een contentstrategie gaan je inspanningen ook daadwerkelijk 
resultaat opleveren.  
Goede content zorgt immers ervoor dat mensen zich binden met je merk of bedrijf. 
Hoe zet je de juiste tone of voice neer zodat deze de doelgroep aanspreekt? En als 
je dan de juiste content hebt gevonden… Hoe zorg je ervoor dat dit door de juiste 
mensen wordt gezien? Tijd om je contentstrategie onder de loep te nemen! 
 
Stap 1 - Bepaal wie je bent en wat je wilt uitstralen 
Beter gezegd: bepaal het DNA van je bedrijf. Wat vind je belangrijk en waarom doe 
je wat je doet? Wat drijft jou en je medewerkers om klanten iedere dag met een 
glimlach te helpen?  
Probeer in karaktereigenschappen uit te drukken hoe je bedrijf zich moet uiten. Dit 
komt niet alleen ten goede voor de content die je maakt, maar voor de complete 
uitstraling (online en offline). 
 
En dat betekent: 
 

● Je kunt consequent zijn in al je uitingen.  
● Klanten voelen binding en vertrouwen. 
● Medewerkers worden ambassadeurs. 
● Je krijgt (meer) fans. 
● En dat betekent meer omzet! 

 
Stap 2 - Wat wil je bereiken? 
Wat wil je bereiken met de inzet van je content? Het lijkt een simpele vraag, maar 
meestal is dit lastiger dan je denkt. Wil je meer naamsbekendheid, gaat het om het 
krijgen van leads of wil je de expert zijn in een bepaald vakgebied? Begin eerst met 
een hoofddoelstelling, daarna kun je de doelstelling terugbrengen naar een 
jaardoelstelling. Zo werk je in kleine, meetbare stapjes naar jouw hoofddoelstelling 
toe. 
 
Stap 3 - Het begint allemaal bij de juiste doelgroep 
 
➔ Hoe beter jij begrijpt hoe je kerndoelgroep in elkaar zit; 
➔ Hoe makkelijker jij hier content voor maakt; 
➔ Hoe beter deze content ontvangen wordt; 
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➔ Hoe beter je social-resultaat zal zijn! 

 
Het bepalen van je kerndoelgroep is essentieel voor je contentstrategie. Social 
Media is het perfecte kanaal om bestaande klanten opnieuw te activeren of om van 
een klant een fan te maken. Dit doe je door je klanten continu te verrassen door ze 
te laten zien hoe goed jij begrijpt hoe ze in elkaar steken. Durf een stap verder te 
gaan dan puur en alleen jezelf te uiten als ‘bedrijf’. Niet alleen maar producten en 
acties promoten: social media is een cocktail party. 
 
Wil je succes boeken met social media, dan zul je moeten analyseren wie de 
doelgroep is, welk deel van de doelgroep zorgt voor de meeste interactie en welk 
deel van je doelgroep het meeste oplevert. 
Deze twee doelgroepen verdienen beide aandacht. Mensen die voor niet veel 
interactie zorgen, kunnen door ‘sociale validatie’ wel zorgen voor sales omdat ze het 
fijn vinden om veel interactie te zien. 
 

Meer dan alleen een persona… 
 
Vaak maken bedrijven persona’s op basis van geslacht, leeftijd en interesses. Dit is 
echter lang niet voldoende om goede content te kunnen maken. Om van betekenis 
te kunnen zijn voor je klant wil je weten wat hun (latente) behoeften, doelen en 
pijnpunten zijn en hoe hun (online) gedrag is. 
 
Door kwalitatief onderzoek te combineren met data kom je achter de 
beweegredenen van je doelgroep.  
 

● CRM-systeem: wat doe je momenteel met jouw klantdata? Heb je een 
CRM-systeem waar je klantgegevens uit kunt halen en houd je bij welke 
producten nu bijvoorbeeld erg in trek kunnen zijn? Op basis van deze data 
kun je sturen op consumentengedrag en behulpzame content schrijven.  

● Google Analytics/Facebook: probeer het online gedrag te analyseren. 
Wanneer zijn jouw klanten online? Gebruiken ze je website vooral mobiel of 
met desktop? Welke interesses hebben zijn? En in welke categorieën zijn ze 
het meest geïnteresseerd? 

● Concurrentie: hoe bereikt de (directe/indirecte) concurrentie de doelgroep 
en hoe kun je hiervan leren?  

● Kwalitatief onderzoek: een absolute must… Vraag het ze gewoon! Er zijn 
meerdere manieren, zoals surveys, (telefonische) 1 op 1 gesprekken, 
interviews of focusgroepen. Je kunt ook je drie beste klanten bellen en deze 
vragen stellen: 

○ Hoe ben je bij ons terecht gekomen (met welke kanalen) en welke 
informatie had jij nodig om tot een goede beslissing te kunnen 
komen?  

○ Welke informatie mis je nog? 
○ Wat is voor jou de voornaamste reden om onze diensten/producten 

te gebruiken? 
○ Wat zou er kunnen tegenvallen of misgaan? 
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○ Wie of wat heeft een belangrijke invloed op jouw houding ten opzichte 

van ons product of bedrijf? 
 
Stap 4 - Bepaal de pijlers van je contentstrategie 
Nu je de uitstraling, de doelstelling en je doelgroep hebt bepaald, kun je het 
eindelijk gaan hebben over content. Het doelgroeponderzoek zal je vast en zeker 
op ideeën hebben gebracht. Nu is het tijd om structuur te gaan aanbrengen in die 
ideeën.  
Bepaal 3 tot 5 inhoudelijke thema’s die structureel terug gaan komen in je 
contentstrategie. 
 
Alle content die je gaat maken hang je op aan deze pijlers. Zo zorg je er altijd voor 
dat alle content past binnen het verhaal en bijdraagt aan de doelen die je hebt 
gesteld. 
 
Stap 5 - Bepaal je kanalen 
Kies de social media kanalen die het beste passen bij de doelen en je doelgroep, 
maar vooral ook bij jezelf en je bedrijf.  
Nog belangrijker: kies de kanalen waarop je doelgroep zich bevindt. Deze feiten 
kunnen je wellicht helpen met je beslissing: 

● Ten opzichte van 2019 is het gebruik van Facebook met 4% gestegen. Er zijn 
7,1 miljoen dagelijkse gebruikers in Nederland. Het Facebookgebruik onder 
jongeren is flink aan het kelderen. In de leeftijdscategorie 20-39 jaar is het 
gebruik slechts licht gedaald en bij de oudere doelgroepen is het gebruik 
gestegen. 

● TikTok wordt door 700.000 Nederlanders gebruikt. Uit onderzoek blijken 
425.000 van deze gebruikers tussen 6 en 14 jaar oud te zijn. 

● 3,4 miljoen Nederlanders zijn dagelijks te vinden op Instagram. Een stijging 
van 29% ten opzichte van 2019. Bijna 60% van de leeftijdscategorie 20-39 
jaar zit dagelijks op Instagram. In de leeftijdscategorie 15 tot 19 is dit 80%. 

● Het aantal Youtube gebruikers is vorig jaar gestegen met 14%: nu 2.800.000 
dagelijkse gebruikers. 14% van de jongeren tussen 15 en 19 jaar vinden 
Youtube het belangrijkste platform. 90% van de jongeren is actief op 
Youtube. 

● Er zijn 1,5 miljoen dagelijkse gebruikers op snapchat, vooral jongeren tot 19 
jaar. 

● LinkedIn wordt dagelijks door 771.000 Nederlanders gebruikt tussen 20 en 
64 jaar. 

 
Bron: https://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-in-nederland-2020 
 
Stap 6 - Maak een contentkalender 
Wanneer ga je wat plaatsen, wie ga je bereiken en hoe ga je dat doen? Met een 
contentkalender bedenk je campagnematig hoe je je doelgroep gaat bereiken. De 
contentkalender is tevens een geheugensteun voor belangrijke periodes waar je 
rekening mee moet houden. Dit zijn enkele inhakers die terug moeten komen in je 
contentkalender: 
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● Terugkerende events/feestdagen zoals Black Friday (welke campagne wil je 

inzetten en vanaf wanneer) 
● Life events van je klant waar op in kunt spelen 
● Actieperiodes 

 
Houd wat ruimte over om in te spelen op actualiteiten.  
 

Tip! 
Blijf op de hoogte en schrijf je overal in. Dat geeft vaak tal van inspiratie. 

Facebook Business Manager 
In het advertentie centrum van je bedrijfspagina kun je simpele advertenties 
opzetten. Als je echter meer wilt gaan doen met Facebook is de Facebook Business 
Manager (Facebook Bedrijfsmanager) al snel handig en eigenlijk onmisbaar.  
 
Bedrijfsmanager is een Facebook-hulpmiddel om je bedrijf te organiseren en te 
beheren. Wanneer je lid wordt van Bedrijfsmanager, kunnen collega's je 
persoonlijke Facebook-profiel niet bekijken, tenzij je hun vriendschapsverzoeken 
hebt goedgekeurd. Collega's kunnen alleen je naam, het zakelijke e-mailadres dat je 
opgeeft wanneer je je voor de eerste keer aanmeldt bij Bedrijfsmanager en de lijst 
met pagina's en advertentieaccounts waartoe je toegang hebt, bekijken. 
 
Bovendien beheer je de toegang en alle middelen vanuit 1 plek: 

● Facebookpagina(’s) 
● Advertentie account(s) 
● Apps 
● Instagram accounts 
● Productcatalogi 
● Pixels 
● Betalingsmethoden 

 
Je hebt een persoonlijk Facebook-profiel nodig om een Bedrijfsmanager-account te 
maken. Je gebruikt je persoonlijke Facebook-aanmeldgegevens (gebruikersnaam en 
wachtwoord) om je aan te melden bij Bedrijfsmanager. Dit is veiliger om je aan te 
melden dan alleen een e-mailadres en wachtwoord. 
 

Let op: Per persoon mag je maar twee Bedrijfsmanager-accounts maken. Als je meer 
dan twee Bedrijfsmanager-accounts nodig hebt voor je bedrijf, kun je met iemand 
anders in je bedrijf samenwerken om nog meer Bedrijfsmanager-accounts te maken. 
Het kan zijn dat deze limiet niet wordt verhoogd wanneer je het maximum aantal 
Bedrijfsmanager-accounts hebt bereikt. 

 
Voordat je aan de slag gaat 
Zorg ervoor dat je een persoonlijk Facebook-account hebt om je identiteit te 
bevestigen. 

www.pureminds.nl 57 

http://www.pureminds.nl/


 
 

Even opfrissen! Een Bedrijfsmanager maken: 
 

1. Ga naar business.facebook.com. 
2. Klik op Account maken. 
3. Voer een naam in voor je bedrijf, selecteer de primaire pagina en voer je 

naam en zakelijke e-mailadres in. 
4. Opmerking: als je nog geen pagina hebt voor je bedrijf, maak je er een. 
5. Voer je gegevens in in de rest van de vereiste velden. (Bedrijfsnaam, adres 

en telefoonnummer) 
6. Automatisch wordt de Facebook Bedrijfsmanager aan je Facebook-account 

gekoppeld. 
7. Pagina’s die je beheert met je persoonlijke login, zijn nu ook toegankelijk via 

de business manager. Je kunt een logo toevoegen aan je Bedrijfsmanager 
(handig als je toegang hebt tot meerdere bedrijfsmanagers). 

8. Door op het tandwieltje links te klikken (Bedrijfsinstellingen) kun je verder 
gaan met het inrichten van je Facebook Business Manager account. 

 
Een bedrijfspagina toevoegen aan je Bedrijfsmanager 
Wanneer je een Bedrijfsmanager-account hebt gemaakt, voeg je bedrijfspagina's 
toe zodat je deze allemaal op één plaats kunt beheren. 
 
Voordat je aan de slag gaat 
Als je een pagina wilt toevoegen moet je beheerder zijn van die pagina. Als je geen 
beheerder bent van de pagina moet je eerst toegang aanvragen. 

 
Een pagina toevoegen aan Bedrijfsmanager werkt als volgt: 
 

1. Ga naar Bedrijfsinstellingen. 
2. Klik onder Accounts (linkermenu) op Pagina's. 
3. Klik op + Toevoegen. 
4. Selecteer Een pagina toevoegen. 
5. Voer de naam of URL van de Facebook-pagina in. 

 

Let op: Iedereen die toegang tot je pagina had voordat je deze naar Bedrijfsmanager 
over hebt gezet, heeft er nog steeds toegang toe en kan de pagina beheren. 
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Een advertentieaccount in Bedrijfsmanager toevoegen 
We gaan direct door naar de volgende to do, hierna heb jij je Business Manager al 
bijna compleet. 
 
Stappen om een advertentieaccount in Bedrijfsmanager toe te voegen: 
 

1. Ga naar Bedrijfsinstellingen. 
2. Klik onder Accounts (linkermenu) en op Advertentieaccounts. 
3. Klik op + Toevoegen. 
4. Kies een van de volgende drie opties: Advertentieaccount toevoegen, 

Toegang vragen tot een advertentieaccount of Nieuw advertentieaccount 
maken. Zie hieronder voor meer informatie. 

5. Als je ervoor kiest om toegang aan te vragen of een advertentieaccount toe 
te voegen, voer je de advertentieaccount-ID in. Lees hier meer informatie 
over waar je de account-ID kunt vinden. 

 

Let op! 
Als je een advertentieaccount deactiveert, wordt het niet uit je bedrijf verwijderd. Een 
gedeactiveerd advertentieaccount wordt nog steeds meegeteld bij het totale aantal 

accounts. 

EXTRA: Meer informatie over de drie opties. 
 

● Een bestaand advertentieaccount toevoegen: als je een 
advertentieaccount toevoegt, wordt het account permanent naar 
Bedrijfsmanager verplaatst. Je moet zowel eigenaar van het 
advertentieaccount als beheerder in Bedrijfsmanager zijn om een 
advertentieaccount te kunnen toevoegen. Zodra je een advertentieaccount 
toevoegt en het advertentieaccount wordt verplaatst naar je 
Bedrijfsmanager, kan deze actie niet meer ongedaan worden gemaakt. Het 
beheer van je advertentieaccount vindt vanaf dat moment volledig plaats in 
je Bedrijfsmanager-profiel. Je kunt geen advertentie account toevoegen dat 
eigendom is van een andere Bedrijfsmanager. Als je toch wilt werken aan een 
advertentieaccount dat het eigendom is van een ander bedrijf, kun je er 
toegang voor aanvragen. 

● Toegang aanvragen tot een advertentieaccount: als je toegang vraagt 
tot een advertentieaccount in Bedrijfsmanager, kan de beheerder van die 
Bedrijfsmanager je toestemming geven om eraan te werken. 

● Nieuw advertentieaccount maken: als je een nieuw advertentieaccount 
maakt in Bedrijfsmanager, behoort het permanent tot die Bedrijfsmanager. 
Als het advertentieaccount is gemaakt binnen Bedrijfsmanager, kan het 
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advertentieaccount niet worden overgedragen aan een individuele eigenaar 
die niet over een Bedrijfsmanager beschikt. 

○ Vul de naam van je bedrijf in 
○ Vul de tijdzone in 
○ Kies een betalingsmethode 

 
Zorg dat je deze stappen doorloopt vóór je met je eerste advertentie begint. 
 
Rollen toevoegen in Bedrijfsmanager 

1. Ga naar Bedrijfsinstellingen. 
2. Klik op Personen. 
3. Klik op + Toevoegen. 
4. Voer het zakelijke e-mailadres in van de personen die je wilt toevoegen en 

selecteer de rol die je aan deze personen wilt toewijzen. Klik daarna op Next 
(Volgende). 

5. Kies de middelen die deze persoon mag beheren en de toestemmingen. 
 

 
 
Als je mensen toevoegt aan Bedrijfsmanager, wijs je ze beheerders- of 
werknemerstoegang toe. 

● Werknemerstoegang: als werknemer wordt je toegewezen aan bepaalde 
tools en accounts. Je hebt verder geen bevoegdheden in bedrijfsmanager. 

● Beheerderstoegang: beheerders hebben volledige controle over je 
bedrijfsmanager. Zij kunnen (betalings)instellingen, rollen, accounts en tools 
bewerken. 

 

Tip! 
Geef medewerkers in eerste instantie werknemerstoegang; het liefst wil je het aantal 

mensen met beheerderstoegang zoveel mogelijk beperken. 

 
Nadat je mensen aan Bedrijfsmanager hebt toegevoegd, geef je ze toegang tot 
bedrijfsmiddelen, zoals advertentieaccounts en pagina's. Je kunt voor elke persoon 
en elk bedrijfsmiddel toegang geven tot specifieke taken. Je kunt iemand 
bijvoorbeeld als werknemer aan je Bedrijfsmanager toevoegen en diegene 
vervolgens toestemming geven om advertenties te maken en paginaprestaties te 
bekijken, maar niet om iets op de pagina te publiceren. De toegang tot elk 
bedrijfsmiddel is verdeeld in twee categorieën: 
 

● Standaardtoegang: activeer elke taak die je de persoon wilt laten uitvoeren. 
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● Beheerderstoegang: in dit gedeelte heb je één optie. Schakel 

beheerderstoegang in om de persoon toegang te geven om het middel te 
beheren en alle beschikbare taken uit te voeren. 

 
Facebook Pixel aanmaken 
De Facebook Pixel is een stukje code dat je op je website plaatst. Met de Facebook 
Pixel kun je data verzamelen over je websitebezoekers. Hierdoor kun je campagnes 
veel gerichter inzetten en dat zorgt voor meer resultaat voor minder kosten. Ook is 
het mogelijk om websitebezoekers een advertentie te laten zien die aansluit op de 
pagina’s die zij hebben bezocht. 
 

Let op: Als je de Facebook Pixel gebruikt is het belangrijk om hier toestemming voor te 
vragen in de cookiebanner van je website. 

 
We gaan je leren om een Facebook-pixel te maken in bedrijfsmanager. 

1. Ga naar het tabblad Pixels in Gebeurtenisbeheer. 
2. Klik op Een pixel maken. 
3. Lees hoe de pixel werkt, en klik op Doorgaan. 
4. Voeg je Pixelnaam toe (bijvoorbeeld Pixel van Pure Minds). 
5. Voer je website-URL in om eenvoudige configuratie opties te bekijken. 
6. Klik op Doorgaan. 

 
Je ontvangt nu een code die je kunt toevoegen op je website. Deze kun je eenvoudig 
doorsturen naar de beheerder van je website. 
Nadat de code op je website is geplaatst, voer je de URL in en klik je op ‘Testverkeer 
verzenden’ om er zeker van te zijn dat de pixel correct werkt. Als de status ‘Actief’ is, 
is je basiscode correct geïnstalleerd. Het kan enkele minuten duren voor de status 
is bijgewerkt. 

Je eerste campagne 
Nu je alles hebt ingesteld is het handig om te weten hoe campagnes in 
bedrijfsmanager zijn opgebouwd. Via Advertentiebeheer kun je campagnes inzien 
en opzetten. Vervolgens zie je de volgende tabbladen: ‘campagnes’, ‘advertentiesets’ 
en ‘advertenties’. 
 
Dit zijn de drie lagen waaruit je campagne straks is opgebouwd. 
Campagnes: hier stel je de doelstelling van je campagne in. 
Advertentiesets: hier stel je de targeting en budgetten van de campagne in. 
Advertenties: hier werk je aan de vormgeving van je advertentie. 
Geef zowel aan je campagne, advertentieset en advertentie een duidelijke naam. Zo 
kun je later, als je meer campagnes hebt lopen, je advertenties makkelijk 
terugvinden. 
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Optimalisatie van campagnebudget 
Als je begint met het maken van de campagne wordt er een campagnebudget 
gevraagd. Wij adviseren om deze functie uit te zetten als je van plan bent om 
meerdere advertentiesets te gebruiken. Op het moment dat je besluit om één 
advertentieset handmatig te pauzeren wordt je budget namelijk niet meer efficiënt 
besteed. Door een budget per advertentieset toe te kennen heb je meer controle 
over je campagnes. 
 
Doel van je campagne 
Voordat je je eerste campagne opzet moet je nadenken over het doel van jouw 
campagne.  

● Wil je bekendheid genereren voor je bedrijf, kies dan voor het doel 
bekendheid.  

● WIl je dat potentiële klanten overwegen je product of dienst aan te schaffen? 
Kies dan voor de overweging.  

● Als je wilt sturen op de daadwerkelijke aankoop kies je voor conversie. 
 

Let op: Hoe dichter je bij de conversie komt, hoe duurder je campagne zal zijn. Met 
een bekendheidscampagne bereik je dus veel meer mensen voor minder geld, maar de 
kans dat zij het product aanschaffen is nog niet groot. Bedenk dus van te voren goed 
hoe groot de kans is dat iemand je product aanschaft na het zien van deze advertentie 
voordat je een doel kiest. 
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1. Bekendheid 

Doelstelling  Uitleg 

Merkbekendheid  Bij deze advertentie doelstelling maakt Facebook een 
schatting van het aantal personen dat zich de 
advertentie nog kan herinneren binnen 2 dagen. Deze 
metriek wordt berekend op basis van een aantal 
factoren: 

● Het aantal mensen dat je hebt bereikt met je 
advertentie. 

● Hoe lang mensen naar je advertentie hebben 
gekeken. 

● Historische data van hoe lang mensen gemiddeld 
kijken naar advertenties en de resultaten van 
enquêtes. 

Bereik  Met deze doelstelling bereik je zoveel mogelijk mensen. 
Hierbij is het belangrijk dat je instelt hoe vaak je wilt dat 
een gebruiker je advertentie kan zien.  
Met deze doelstelling kun je ook instellen hoeveel tijd er 
tussen weergaven in moet zitten. Zo voorkom je 
‘advertentiemoeheid’. 
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2. Overweging 

Doelstelling  Uitleg 

Verkeer  Leid mensen van Facebook naar een URL naar keuze, 
zoals de landingspagina van je website, een blogbericht, 
een app enzovoort. 

Betrokkenheid  Bereik mensen die waarschijnlijker interactie zullen 
hebben met je bericht. Dit betekent dat ze het leuk 
vinden, er opmerkingen bij plaatsen of het bericht delen. 
Je kunt advertenties maken die 

● je bericht promoten 
● je pagina promoten 
● mensen stimuleert om een aanbieding te claimen 
● meer bezoekers voor een evenement genereren.   

App Installaties  Stuur mensen naar de Store waar ze de app van je 
bedrijf kunnen downloaden. Voor deze doelstelling moet 
je je app registreren bij Facebook. Hulp van een 
developer is hierbij meestal noodzakelijk. 

Videoweergaven  Facebook zal je video-advertentie laten zien aan mensen 
die de video waarschijnlijk zullen bekijken.  

Leads 
 
 

Met dit soort advertentie verzamel je leads voor je 
bedrijf. Via een antwoordformulier in de advertentie 
verzamel je bijvoorbeeld de namen en e-mailadressen 
van mensen die interesse hebben in je product.

 

Chatberichten  Bij deze advertenties stuur je op mensen die 
waarschijnlijk contact zullen opnemen via de 
messenger-button in de advertentie. 

 
3. Conversie 

Doelstelling  Uitleg 

Conversies  Laat mensen een specifieke actie uitvoeren op de 
website van je bedrijf. Laat ze bijvoorbeeld producten 
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toevoegen aan een winkelwagentje, je app downloaden, 
zich registreren op je site of een aankoop doen. 

Verkopen uit 
productcatalogus 

Stimuleer verkopen in je webshop door producten te 
tonen in een Facebook advertentie. Facebook biedt 
diverse sjablonen aan om je producten onder de 
aandacht te brengen. 

Winkelbezoeken  Je kunt je fysieke winkels aan Facebook koppelen en het 
voetverkeer hiernaartoe stimuleren. Je kunt bijvoorbeeld 
lokale informatie van je winkel toevoegen, een 
winkelzoeker kaart en actieknoppen als 
routebeschrijving.  
 
Facebook geeft zelf aan dat deze doelstelling alleen 
relevant is als je meerdere winkels hebt die je wilt 
promoten. Mocht je maar één winkel hebben, dan is de 
doelstelling bereik (met een straal) handiger. Dan hoef je 
namelijk niet afzonderlijk alle winkels te koppelen.  

 

Budget en planning 
Hier geef je aan in welke periode je campagne mag lopen en hoeveel budget je wilt 
inzetten. 
Je kunt kiezen voor een budget per dag en een looptijdbudget. Bij een budget per 
dag kies je voor een maximaal dagbudget dat Facebook iedere dag mag gebruiken 
tot een bepaalde datum. Dit geeft je meer controle over hoe het budget over een 
bepaalde periode wordt gespendeerd. 
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Je kunt ook kiezen voor een looptijdbudget. Hierbij geef je de controle aan 
Facebook. Dit komt niet heel vaak voor, maar de mogelijkheid bestaat dat het 
budget op is voordat het einde van de campagne is bereikt. Je kunt de weergaven 
bij deze strategie wel nog beïnvloeden door aan te geven op welke dagen en binnen 
welke tijdschema’s de advertentie mag lopen. Dit kan bij een dagbudget weer niet. 
 

Let op: Zodra je de campagne hebt gepubliceerd kun je niet meer van budget strategie 
veranderen. 

 
Bepaal de doelgroep 
Voordat je hiermee begint is het belangrijk om een paar dingen te weten. 
 

● Hoe specifieker je je doelgroep maakt, hoe kleiner deze wordt. Hierdoor zul 
je meer per klik betalen.  

● Echter: wanneer veel mensen (positief) op je advertentie reageren komt dit 
weer ten goede voor de kosten per klik. Dit komt later uitgebreid aan bod. 
Zoals eerder besproken in de contentstrategie geeft deze doelgroep ook de 
‘sociale validatie’ die de hoofddoelgroep wellicht net over de streep trekt. 

● Samengevat: je wilt een specifieke doelgroep maken die zoveel mogelijk 
overeenkomt met je doelstelling, maar vergeet niet ook de doelgroep toe te 
voegen die voor engagement zorgt.  

 
Je kunt je doelgroep bouwen aan de hand van een aantal aspecten. Het is mogelijk 
om deze aspecten zowel toe te voegen of uit te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan heel 
Nederland, behalve Limburg. Je voegt Nederland als locatie toe en vervolgens sluit 
je Limburg uit. 
 

Targetingoptie  Uitleg 

Locaties  Selecteer het land, provincie, plaats of postcode. 

Leeftijd   Hier target je een bepaalde leeftijdscategorie. 

Geslacht  Target advertenties op vrouwen, mannen of mensen van 
alle geslachten. 

Taal  Target advertenties op gebruikers die bepaalde talen 
spreken. 

Gedetailleerde 
doelgroepen 

Hiermee target je op basis van criteria zoals demografische 
gegevens, interesses en/of gedrag. Hier is vrij veel mogelijk. 
Denk bijvoorbeeld aan een specifieke opleiding of 
opleidingsniveau, interesse in een bepaalde muziekstijl etc. 

Connecties  Voeg mensen toe op basis van connecties met je Facebook- 
of Instagram pagina, apps of Facebook-evenementen. 
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Aangepaste 
doelgroepen 

Hiermee maak je een doelgroep op basis van mensen die je 
al kent. Upload bijvoorbeeld een lijst van e-mailadressen, 
target websitebezoekers of neem mensen op die 
betrokkenheid hebben getoond met je Facebook- of 
instagram pagina. 
 
Het is zeer aan te raden om, mits relevant, een aangepaste 
doelgroep op te nemen in je targeting. Deze mensen zorgen 
immers voor de meeste engagement, wat ten goede komt 
voor de kosten per resultaat. 

Vergelijkbare 
doelgroepen 

Een vergelijkbare doelgroep, ofwel lookalike doelgroep, 
maak je aan op basis van een aangepaste doelgroep. Zo kun 
je bijvoorbeeld een vergelijkbare doelgroep aanmaken op 
basis van je websitebezoekers. De kans is groot dat deze 
doelgroep ook interesse heeft om jouw website te 
bezoeken. 

 
 

Tip! 
Probeer een goede combinatie van targeting mogelijkheden te maken, maar gebruik er 
niet te veel tegelijk. Hoe meer targetingopties je combineert, hoe kleiner de doelgroep 
wordt. 
 
Houd rechts in je venster de Doelgroepbepaling in de gaten. Probeer hier een beetje 
mee te spelen terwijl je je doelgroep maakt. Als de indicatienaald in het rode deel van 
de meter staat, verbreed je je doelgroep.  
 
Als deze in het gele gedeelte staat, heb je waarschijnlijk een groot deel van je budget 
nodig om een groot deel van je doelgroep te bereiken. Facebook adviseert om de naald 
in het groene gedeelte te houden. 
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Plaatsingen 
Bij plaatsingen kies je waar je je advertentie wilt tonen. Via de bedrijfsmanager kun 
je ook advertenties tonen op Instagram. Het is belangrijk dat je je Instagram profiel 
koppelt aan de bedrijfsmanager voordat je hiermee begint. Volg hiervoor de 
volgende stappen: 

 
Je Instagram-account koppelen in bedrijfsmanager 

1. Ga naar Bedrijfsinstellingen. 
2. Klik op het tabblad ‘Instagram accounts’. 
3. Klik op ‘Toevoegen’ en vul de inloggegevens van Instagram in. 
4. Klik op ‘middelen toevoegen’ en selecteer het advertentieaccount waar je het 

Instagram account aan wilt koppelen. 
5. Klik op toevoegen. 

 
Nu kun je kiezen uit de volgende plaatsingen: 
 

Apparaattypen 

Alle  Toon je advertenties op alle apparaten (mobiel + 
computer). 

Alleen mobiel  Toon je advertenties enkel op mobiele apparaten. 

Alleen desktop  Toon je advertenties enkel op computers. 

 
Voorbeeld: je zet een campagne op om verkopen te stimuleren op je webshop. In 
Google Analytics heb je gezien dat klanten voornamelijk via desktop aankopen 
doen. Het is dan aan te bevelen je campagne alleen te tonen op computers. 
 

Overzichten 

Facebook  Toon je advertenties op het nieuwsoverzicht van Facebook. 

Instagram  Toon je advertenties op het nieuwsoverzicht van Instagram. 

Facebook 
marketplace 

Toon je advertenties op de marketplace van Facebook. 

Facebook 
video-overzichten 

Advertenties kunnen worden weergegeven in overzichten 
of video-inhoud op Facebook, waaronder op Facebook 
Watch. 
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Rechterkolom op 
Facebook 

Toon je advertenties in de rechterkolom van de desktop 
versie van Facebook. 

Instagram Explore  Toon je advertenties in Instagram Explore. 

Postvak In 
Messenger 

Hiermee toon je een advertentie tussen de chatberichten in 
messenger van je doelgroep. 

 
 

Verhalen 

Facebook stories  Toon je advertentie op volledig scherm via Facebook 
Stories. 

Instagram stories 
 

Toon je advertentie op volledig scherm via Instagram 
Stories. 

Messenger stories  Toon je advertentie op volledig scherm via Facebook 
messenger. 

 

In-stream 

Toon je video advertentie terwijl mensen een video op Facebook of Instagram 
kijken. 

 

Facebook zoekresultaten 

Genereer meer zichtbaarheid voor je bedrijf wanneer mensen zoeken op 
Facebook. 

 

Chatberichten 

Stuur je doelgroep een chatbericht via Messenger met daarin je advertentie. 

 

In-artikel 

Je advertentie wordt getoond in een Facebook-expresartikel. 

 

Apps en sites 

Audience Network: 
native, banner en 
interstitial 

Hiermee kun je advertenties buiten Facebook kunt laten 
zien op websites, apps of computers, mobiele apparaten en 
verbonden TV’s. Facebook heeft een netwerk van 
aanbieders waar dit mogelijk is. 

www.pureminds.nl 69 

http://www.pureminds.nl/


 

Video's met 
beloning in het 
Audience Network  

Video’s met beloning komen voor in apps waar men een 
‘beloning’ krijgt in ruil voor het kijken van de volledige 
video-advertentie. 

In-stream video's in 
het Audience 
Network 

Toon je video advertentie terwijl mensen een video op een 
externe site in het audience network bekijken. 

 
Zoals je ziet zijn er aardig wat plaatsingen waaruit je kunt kiezen. Facebook beveelt 
alle plaatsingen aan, maar onze ervaring leert dat je moet kijken naar je doelstelling.  
 

● Als je zoveel mogelijk bekendheid wilt genereren kun je kiezen voor 
plaatsingen zoals het nieuwsoverzicht in Facebook en Instagram, Instagram 
Explore, verhalen en apps en sites. 

● Als je echter wilt sturen op conversies, dan kun je het beste plaatsingen 
selecteren waar mensen ook het snelste geneigd zijn om te converteren. Dat 
zou bijvoorbeeld heel goed kunnen via nieuwsoverzichten in Facebook en 
Instagram en chatberichten. 

 
Ten slotte is het belangrijk dat de visuele content aansluit op de plaatsingen die je 
kiest. Als je bijvoorbeeld een video wilt tonen in het nieuwsoverzicht van Instagram 
en in Instagram stories, dan heb je een video in twee formaten nodig. Als je dit 
materiaal niet hebt kun je het beste kiezen voor plaatsingen waar jouw advertentie 
het beste tot zijn recht komt.  
 
Meer informatie over formaten en specificaties komt in het hoofdstuk ‘Advertentie 
aanmaken’ aan bod. 

 
Optimalisatie en weergave 
Kies hier de gebeurtenis waarvoor je advertentie moet worden geoptimaliseerd. Je 
selectie heeft invloed op wie je advertenties ziet om zo de gewenste resultaten te 
genereren.  
 

● Weergaven van landingspagina: hiervoor moet je de Facebook Pixel op je 
website hebben geïnstalleerd. Je advertentie wordt dan getoond aan mensen 
die waarschijnlijk zullen doorklikken naar je website of Facebook Experience. 
Als je de Facebook Pixel niet hebt geïnstalleerd kies je voor ‘Klikken op links’. 

● Klikken op links: je advertentie wordt getoond aan mensen die er 
waarschijnlijk op klikken. 

● Weergaven: je advertentie wordt zoveel mogelijk getoond aan mensen. 
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● Uniek bereik per dag: je advertentie wordt maximaal 1 keer per dag getoond 

aan mensen. 
 
Ook hier is het weer belangrijk om te denken aan je doelstelling. Wil je meer 
bekendheid, dan kies je voor weergaven of uniek bereik per dag. Als je wilt dat 
mensen een bepaalde actie uitvoeren, dan kies je voor weergaven van 
landingspagina of klikken op links. 
 
Kostenbeheer 
Door kostenbeheer in te stellen, vertel je Facebook aan welke resultaten je budget 
moet worden uitgegeven.  
Wij adviseren dit te laten staan op de standaardinstelling als je nog niet veel 
ervaring hebt met adverteren. Stel je je budget bijvoorbeeld te laag in, dan krijg je 
geen weergaven op je advertenties.  
Als je geen kostenbeheer instelt, richt het advertentiesysteem van Facebook zich op 
het uitgeven van je gehele budget en het krijgen van de meeste resultaten. 
 
Advertentie aanmaken 
Yes! Nu je alles hebt ingesteld mag je eindelijk je advertentie gaan aanmaken. 
Besteed hier de meeste aandacht aan. Een advertentie met een ‘knullige’ afbeelding 
en tekst is simpelweg niet voldoende om je doelstelling te halen. 
Het beste is om meerdere advertenties maken die aansluiten op de specifieke 
doelgroep en de plaatsing die je hebt geselecteerd.  
 
Test met meerdere varianten van tekst of afbeelding/video zodat je weet wat het 
beste werkt. Zo kun je in een later stadium met de best presterende combinaties 
verder gaan. 
 

Tip! 
Maak beslissingen op basis van data in plaats van onderbuikgevoel. Dan weet je zeker 
dat je goed bezig bent. 

 
Door te testen hebben wij zelf ervaren dat een video bij veel klanten beter aanslaat 
dan een afbeelding. En bij de ene klant werkt een korte tekst het beste, maar bij de 
ander juist een lange tekst. Dit verschilt natuurlijk per branche, per doelgroep en 
per plaatsing. Er is geen goed of fout, zolang je maar blijft testen.   
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Kies de advertentie-indeling waarmee je aan de slag wilt gaan 
 
Afbeelding  Deze standaard banner-advertentie bevat één afbeelding.  

Video  Deze advertentie bevat één video. 

Carrousel  Een carrousel-advertentie bestaat uit meerdere 
afbeeldingen of video’s die horizontaal naast elkaar komen 
te staan. Je kunt iedere ‘kaart’ apart linken.  

Diavoorstelling  Meerdere afbeeldingen die na elkaar worden weergegeven. 

Collectie/Instant 
experience 

Instant Experience is een ervaring op volledig scherm die 
wordt geopend nadat iemand op je advertentie heeft geklikt 
op een mobiel apparaat. In de ervaring kunnen mensen 
video's kijken, door foto's in een carrousel vegen, 
formulieren invullen en afbeeldingen met getagde 
producten ontdekken. 

Lead advertenties  Als je een lead advertentie maakt kun je hier het 
antwoordformulier maken. 

Dynamische 
advertenties 

Je kunt deze advertenties dynamisch vullen vanuit een 
productverzameling om mensen direct naar een product 
op je website te leiden. 
Vervolgens kun je kiezen om de advertentie te tonen als 
carrousel, banner advertentie of collectie/instant 
experience. 

 

Afbeeldingen en videos 
Mensen zijn visueel ingesteld en zullen eerder zijn aangetrokken tot mooi 
beeldmateriaal. Meer dan 70% van de mensen vertrouwt je advertentie sneller als 
je beeldmateriaal een professionele uitstraling heeft. Bovendien moet je aan de 
afbeelding kunnen zien waar de advertentie over gaat.  
 

Let op: 
● Iedere afbeelding mag maximaal 20% tekst bevatten. Dit geldt ook voor een 

thumbnail van je video. Via deze link kun je testen of je afbeelding voldoet aan 
deze norm. Als de afbeelding meer dan 20% tekst bevat, dan krijg je minder 
bereik voor hetzelfde budget of kun je advertentie zelfs afgekeurd worden.. 

● Upload afbeeldingen altijd in PNG. 
● Per plaatsing kunnen de vereisten voor je beeldmateriaal verschillen. Zo mag 

een video op Facebook bijvoorbeeld 240 minuten duren, maar op Instagram 
Stories wordt de video slechts 16 seconden afgespeeld. 

 
In deze guide vind je altijd de laatste vereisten die nodig zijn voor je beeldmateriaal per 
plaatsing. 
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De advertentietekst 
Het schrijven van een 
advertentietekst, hoe doe je dat? Een 
advertentie bestaat uit een aantal 
onderdelen: de kop, de primaire 
tekst, de beschrijving van het 
nieuwsoverzicht, de aanzet tot actie 
en de URL. Hier vind je een aantal 
tips om een topadvertentie te 
schrijven.  
 
 
  
 
 
Kop 
De kop van je advertentie moet een bepaald resultaat, voordeel of hulp bieden.  
Denk bijvoorbeeld aan geld verdienen of besparen, er goed uitzien, tijd besparen, 
een mogelijk probleem voorkomen, risico verminderen, inspelen op 
toegankelijkheid, service en snelheid, tickets boeken of een toekomstbeeld waar je 
iets aan kan bijdragen. 
 
Zie de kopregel als de tekst richting de call-to-action (button). Zet hier je 
call-to-action extra kracht bij, maak hem onweerstaanbaar. Je kunt hier 3 tot 5 
woorden gebruiken, de rest wordt afgekapt.  
 
Primaire tekst 
Waarom moet de lezer ingaan op jouw aanbieding? Benoem het voordeel van je 
product of dienst. Zorg dat de toegevoegde waarde van je product of dienst 
zichtbaar wordt. 
Maak duidelijk om welke aanbieding het gaat, of wat de lezer kan verwachten na het 
doorklikken.   
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Tip 
Zorg ervoor dat je niet álle voordelen gaat opnoemen, maar noem één voordeel waar 

de doelgroep van je advertentie echt iets aan heeft. 

 
In de primaire tekst versterk je in principe de boodschap van je beeldmateriaal en 
de kop. Test met lange en korte teksten, maar maak er geen heel verhaal van. 
Vermijd linkjes in je tekst. Maak gebruik van emoticons als dit past bij je bedrijf. Je 
kunt @ gebruiken om Facebook-profielen of -pagina's te taggen. We raden 
maximaal 125 tekens aan. 
 
Beschrijving van nieuwsoverzicht 
Dit stukje tekst is alleen te zien in Facebook op het nieuwsoverzicht voor 
computers. Dit kan een ondersteunende tekst zijn die het laatste zetje geeft om op 
de call to action te klikken. 
 
Website URL 
Voer hier de link in van de bestemmingspagina op je website. Door een 
zogenaamde UTM-tag toe te voegen aan je campagne kun je later het resultaat 
meten in Google Analytics. Dit doe je in de URL builder van Google Analytics. Met 
deze tags categoriseer je het webverkeer, zodat je beter kunt analyseren waar je 
websiteverkeer vandaan komt. 

Zo vul je de URL builder in: 
 

● Source: Waar komt het bezoek vandaan? Denk aan Google, Facebook, 
Instagram (of social) en Bing. Voor deze campagne vul je Facebook in. 

● Medium: Het marketing-medium, zoals CPC (betaald verkeer), organisch of 
e-mail. 

● Campaign: De naam van de campagne, indien van toepassing. Wij kiezen 
voor een naam die makkelijk is terug te herleiden op basis van naam en 
periode: social-portfolio-april-2020. 

● Term: Als je bijvoorbeeld met meerdere advertentiesets test welke 
doelgroep het beste reageert op je campagne, vul je dit hier in. Wij vullen hier 
doelgroep1 in. 

● Content: Content staat voor de inhoud van de advertentie. Hierdoor wordt 
het mogelijk individuele advertenties te identificeren. Bijvoorbeeld de naam 
van de advertentie. We houden het simpel en noemen deze advertentie1. 

 
 
 

Op de volgende pagina laten we je een voorbeeld zien. 
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Het resultaat zou er ongeveer zo uit moeten zien als je klaar bent. 

 

 
 
Kopieer de URL en plak deze achter de website URL van je campagne. Test je 
verschillende doelgroepen of advertenties, dan moet je meerdere UTM-tags 
aanmaken. 
 
Zichtbare URL 
Geef een verkorte link weer in plaats van je volledige website-URL in sommige 
plaatsingen. De link moet verwijzen naar hetzelfde domein als je website-URL. 
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Voorbeeld  
De website URL voor onze advertentie ziet er nu zo uit: 
https://www.pureminds.nl/portfolio/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&ut
m_campaign=social-portfolio-april-2020&utm_term=doelgroep1&utm_content=adv
ertentie1 
 
De zichtbare link willen we iets mooier maken. Dit maken we ervan:  
pureminds.nl/portfolio. 

 
De laatste instellingen... 
 
Aanzet tot actie 
Kies een knop die de actie het beste vertegenwoordigt die mensen moeten 
uitvoeren. Je kunt ook kiezen voor geen knop of een knop naar Facebook 
messenger zodat mensen direct contact met je kunnen opnemen. 
 
Talen 
Je kunt, indien relevant, kiezen om je advertentie uit te voeren in meerdere talen. 
Wij gebruiken deze functie liever niet. Wij gebruiken in plaats daarvan verschillende 
advertentiesets waarbij we aangeven in de targeting welke talen/landen er moeten 
worden ingesloten. Zo heb je meer controle op het budget dat per doelgroep wordt 
uitgegeven. 
Mocht je budget niet toereikend zijn, dan kan dit wel een handige optie zijn. 
 
Tracking 
Controleer of je Facebook Pixel is geactiveerd als je die aan je bedrijfsmanager hebt 
gekoppeld. 
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Gelukt! 
Controleer je advertentie nog eens goed en klik op publiceren. De advertentie 
wordt door Facebook gecontroleerd en zal volgens planning live gaan. 

Onderhoud & resultaat meten 
Het onderhouden van je campagnes is net zo belangrijk als het opzetten. Voordat je 
wijzigingen gaat aanbrengen moet je daarom eerst weten op welke metrieken je 
moet letten. 
 
Metrieken in Google Analytics 
Hoe gedragen mensen zich nadat ze op je advertentie hebben geklikt? Bezoekers 
moeten de webpagina waarop ze landen relevant vinden. De pagina moet dan ook 
het liefste naadloos aansluiten op de context van je advertentie.  
Dit is relevant om twee redenen: 

● Bezoekers zullen meer waarschijnlijk de actie gaan uitvoeren waarvoor je de 
advertentie hebt geplaatst. 

● Facebook beloont advertenties met een relevante pagina met een gunstigere 
klikprijs. Bij een irrelevante landingspagina wordt je klikprijs hoger. 

 
In het vorige hoofdstuk hebben we behandeld hoe je een UTM-tag toevoegt aan je 
link. Nu bekijken we hoe je deze terugvindt in Google Analytics. 
 

1. Ga naar https://analytics.google.com/ en log in. 
2. Klik op ‘Acquisitie’. 
3. Klik op ‘Campagnes’. 
4. Klik op ‘Alle Campagnes’. 
5. Selecteer de juiste periode. 
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Nu verschijnt het rapport van alle campagnes die op dat moment actief zijn. Je ziet 
pas resultaten nadat iemand via je advertentie op de website is geland. Het kan dus 
even duren voordat je dit rapport in Google Analytics ziet. 
 
Klik op de campagnenaam om het volledige rapport te openen. 

Je kunt de effectiviteit van je advertenties achterhalen door de volgende metrieken 
te bekijken: 

● Gebruikers: hoeveel mensen zijn op je website geland? 
● Aantal pagina’s per sessie: hoeveel webpagina’s bekijken ze? Aan de hand 

hiervan kun je zien of de doelgroep je bedrijf of aanbod interessant vindt. 
● Gemiddelde sessieduur: hoe lang blijft de bezoeker op je website en hoe 

verhoudt dit zich tot andere pagina’s van je website? 
● Bouncepercentage: dit is het percentage van de bezoekers die slechts één 

pagina hebben bekeken en de website daarna weer hebben verlaten. Dit 
hoeft overigens niet slecht te zijn als je het doel op deze pagina al hebt 
behaald. 

● Behaalde doelen: Hier vind je de doelen die je hebt behaald (bv. nieuwsbrief 
aanvragen). Deze moet je vooraf instellen in Google Analytics. Wanneer men 
zich inschrijft voor de nieuwsbrief, kun je daar bijvoorbeeld uit opmaken dat 
je de advertentie hebt gericht op de juiste doelgroep. 

 
Metrieken in Facebook  
In Google Analytics meet je hoe gebruikers zich gedragen nadat ze op je advertentie 
hebben geklikt. In de statistieken van Facebook kun je zien hoe mensen op je 
advertentie reageren. 
 
Iedere keer dat een advertentie kan worden weergegeven houdt Facebook een 
veiling om te bepalen welke advertentie wordt vertoond en wat de adverteerder 
betaalt.  
Het veilingsysteem selecteert de beste advertentie op basis van je bod en de 
prestaties van je advertentie. De advertentie die waarschijnlijk het beste resultaat 
behaalt wordt weergegeven. 
 
Het is belangrijk om te weten dat Facebook-gebruikers als klanten ziet, niet de 
betalende adverteerders. Zodra het aantal Facebook-gebruikers daalt, zal het aantal 
adverteerders immers ook dalen. Daarom beloont Facebook goede, relevante 
advertenties. Advertenties die niet aansluiten bij de doelgroep en advertenties van 
slechte kwaliteit krijgen een duurder klikbudget. Je krijgt dus minder bereik en het 
resultaat zal tegenvallen. 
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De diagnostische gegevens over advertentierelevantie helpen je om de slecht 
presterende advertenties op drie dimensies van relevantie te controleren: kwaliteit, 
betrokkenheid en conversie. Voor deze scores geldt een gemiddelde benchmark 
tussen 35% en 55%. 
 
Kwaliteitsscore 
De kwaliteitsscore geeft weer wat de waargenomen kwaliteit van de advertentie is 
vergeleken met advertenties die concurreren voor dezelfde doelgroep. De 
advertentiekwaliteit wordt gemeten aan de hand van bepaalde signalen: 

● Feedback van mensen die de advertentie bekijken of verbergen.  
● Beoordelingen van kenmerken van lage kwaliteit in de advertentie, zoals 

teveel tekst in de afbeelding van de advertentie. 
● Het achterhouden van informatie, sensatiebelust taalgebruik en 

engagementbait. 
 
Score betrokkenheidspercentage 
De score van het betrokkenheidspercentage geeft weer wat de verwachte mate van 
betrokkenheid van de advertentie is vergeleken met advertenties die concurreren 
voor dezelfde doelgroep. Het verwachte betrokkenheidspercentage berekent de 
kans dat iemand op een advertentie klikt, erop reageert, er opmerkingen bij plaatst, 
de advertentie deelt of de advertentie volledig weergeeft.  
Engagementbait (bijvoorbeeld vragen om vind-ik-leuks, opmerkingen enzovoort) 
verbetert de prestaties van je advertentie niet. 
 
Score conversieratio 
Een score voor de verwachte conversieratio van je advertentie. Je advertentie wordt 
vergeleken met advertenties met dezelfde optimalisatiedoelstelling die concurreren 
voor dezelfde doelgroep. 
 
Optimalisatiemogelijkheden 
Je kunt eigenlijk eindeloos blijven optimaliseren. We noemen hier enkele belangrijke 
punten: 
 

Testen  Hopelijk heb je ons advies aangenomen en meerdere 
advertentie(sets) aangemaakt. Nu is het tijd om het kaf van 
het koren te scheiden. Zet de minder presterende 
advertentie(sets) uit en verdeel je budget opnieuw. 
Misschien moet je eens een andere boodschap voor een 
minder presterende doelgroep proberen. 

CTR  De CTR (click through rate) hangt een beetje samen met de 
score van het conversieratio.  
Door je CTR te verhogen wordt uiteindelijke je klikprijs lager. 
Dit kun je doen door de doelgroep beter te optimaliseren. 

Frequentie  Hoe vaker je advertentie wordt getoond, hoe minder 
relevant deze wordt. Houd daarom goed je frequentie in de 

www.pureminds.nl 79 

http://www.pureminds.nl/


 

gaten. Als de frequentie te hoog wordt is het tijd om je 
advertenties te verversen. 

Plaatsingen  Presteer je juist goed op mobiel of desktop? Instagram of 
Facebook? Bekijk eens op welke plaatsingen je advertentie 
het beste presteert. 

Budget  Is je budget toereikend? Misschien loopt je campagne wel zo 
goed dat je zou kunnen opschalen. 

 
 

Let op: Als je advertentie al een tijdje loopt kun je beter geen wijzigingen meer 
aanbrengen. Je raakt dan namelijk alle opmerkingen en reacties kwijt. 
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