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Inleiding

Door het plaatsen van één meetcode, kun je de statistieken van je website gaan
meten. Helaas komt bij het implementeren van Google Analytics meer kijken dan het
plaatsen van één meetcode. Het statistiekenpakket is inmiddels namelijk zo
uitgebreid, dat de standaard meetcode niet meer voldoet voor de gemiddelde
gebruiker. Dit maakt het ook een stuk ingewikkelder voor de gemiddelde gebruiker.
Behalve standaard statistieken zoals bezoeken (sessies) en bouncepercentages, wil
je ook de gebeurtenissen die plaatsvinden op je website kunnen meten. Ten slotte
wil je natuurlijk kunnen bepalen of je website wel/niet succesvol is. Daarom zal ik
tijdens deze handleiding ook uitgebreid stilstaan bij het doormeten van je conversies
en omzet cijfers voor gebruikers die producten online verkopen.
Het doormeten van campagnes is ook een belangrijk onderdeel van je
implementatie. Je wilt kunnen bepalen of je advertentiecampagnes effect hebben
gehad op de siteconversie. Je Google AdWords campagnes kun je automatische
koppelen met Google Analytics. De overige betaalde campagnes zoals Facebook en
Marktplaats hebben helaas geen automatische koppeling met Google Analytics. Je
dient de doormeting van deze campagnes zelf te verzorgen. Ik zal stap-voor-stap
uitleggen hoe je dit voor elkaar krijgt. Daarnaast zal ik laten zien hoe je deze
campagne statistieken kunt importeren in Google Analytics.
Steeds meer gebruikers hebben meer dan 1 website. Het doormeten van meerdere
websites vergt wat meer stappen dan een standaard implementatie. Het lijkt heel
ingewikkeld. Toch valt het eigenlijk wel mee. Je dient alleen wel goed te weten, welke
stappen je dient te ondernemen. In deze handleiding zal ik stap-voor-stap laten zien
hoe je dit dient aan te pakken.
Het is vooral belangrijk om vooraf goed na te denken over je implementatie.Welke
statistieken heb je nu werkelijk nodig om het succes van je website te kunnen
bepalen? Je kunt wel honderden gebeurtenissen doormeten. Maar welke
gebeurtenissen hebben nu werkelijk impact op de website resultaten? Ik adviseer
klanten altijd om alleen gebeurtenissen te meten, die echt impact hebben op de
conversie.
Kortom: bezint eer ge begint.

In deze handleiding ga ik de Google Analytics implementatie stap-voor-stap met je
doornemen. Aan welke zaken dien je allemaal te denken bij een Google Analytics
implementatie? Oftewel: hoe start je met Google Analytics?
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1. Je maakt een account aan bij www.google.nl/analytics. Om een account aan
te maken dien je eerst jouw e-mail adres om te zetten in een Google account,
indien dit nog niet gebeurd is.
2. Vervolgens zie je dit beginscherm

Vervolgens vul je jouw account naam in:

Zonder meetcode op je site, kun je geen site statistieken bekijken. Eerst dien je dus
onderstaande code op iedere pagina van de site te laten plaatsen:
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Mijn advies is om deze aan je webbouwer te mailen. Je dient het volgende hierover
te weten:
1. Bovenstaande code dient jouw webbouwer op iedere pagina te plaatsen. Dus
ook op de bedankpagina, nadat een bezoeker jouw contact/bestel formulier
heeft ingevuld.
2. Deze code dient de webbouwer tussen de <head> en </head> tags te
plaatsen in de broncode van jouw website.
Indien dit gebeurd is, kun je de 1ste statistieken gaan bekijken:

Alleen ben je er dan nog niet. Je wilt natuurlijk nog meer kunnen meten dan alleen je
site statistieken. Denk bijvoorbeeld aan doelen of gebeurtenissen die plaatsvinden op
jouw website. In deze handleiding geef ik tips om succesvol Google Analytics te
implementeren of jouw implementatie periodiek te kunnen evalueren. Mijn advies is
om in ieder geval jaarlijks de Google Analytics implementatie te evalueren via een
Google Analytics audit. Zo ben je verzekerd van betrouwbare en volledige site
statistieken.
1.1.Maak een meetplan vóór je Google Analytics implementatie

Voordat je met Google Analytics aan de slag gaat, dien je een aantal zaken vooraf te
bepalen:
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Wat zijn de doelen van je website? Bijvoorbeeld het verkrijgen van leads of het
verkopen van kleding/vakanties.



Wat zijn de microdoelen op je website? Een microdoel is een tussenstap voor
de uiteindelijke conversie. Bijvoorbeeld: een brochure aanvraag of een
nieuwsbrief-inschrijving.



Welke interacties vinden er plaats op jouw website? Dit zijn de
contactmomenten met jouw bezoeker. Bijvoorbeeld de interactie met jouw
video of een gestelde vraag via de live-chat.

Vervolgens dien je te organiseren, dat je bovenstaande zaken kunt doormeten:
Stel je doelen in. Let hierbij op de volgende zaken:


Zorg voor een duidelijke en unieke bedankpagina.
(http://www.gerardrathenau.nl/bedankt-voor-je-aanvraag/). De bedankpagina
is de pagina, nadat de bezoeker een contact/bestel formulier heeft ingevuld.
Vervolgens dien je deze bedank-URL toe te voegen binnen je Google
Analytics account.



Indien dit niet mogelijk is, dien je te kiezen voor een tussenoplossing.
Bijvoorbeeld door de verzend/bestel button op je formulier als gebeurtenis
door te meten. Google Analytics registreert zo iedere klik op de
verzend/bestelbutton als een ‘gebeurtenis’. Zo kun je dus toch je doel(en)
meten.

Vervolgens dien je deze doelen toe te voegen binnen Google Analytics.

5



Je kunt ook gebruik maken van ‘virtuele pageviews’. Dit kun je doen, door de
naam van de formulieren toe te voegen binnen je reguliere Google Analytics
code:

Daarnaast kun je er ook voor kiezen om micro-doelen te gaan meten:


Je kunt de doorkliks naar de winkelwagen als doel gaan meten. Zo kun je
bijvoorbeeld achterhalen hoeveel bezoekers überhaupt een product leggen in
hun winkelmandje.



Je maakt een gebeurtenis aan voor afgespeelde video’s en/of vragen via de
chat. Vervolgens kun je deze gebeurtenis als doel toevoegen in Google
Analytics, zodat je ook de waarde hiervan kunt bepalen:
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Bekijk via deze link een instructievideo over het instellen van doelen.
1.2. De Google Analytics kwaliteitsscore

In het boek Successful Analytics legt Brian Clifton uit hoe je een kwaliteitsscore voor
je Google Analytics implementatie kunt bepalen. Met deze Google Analytics auditscorekaart kun je achterhalen welke zaken goed zijn ingericht en wat er nog dient te
gebeuren om te kunnen beschikken over volledige en betrouwbare data. Mijn advies
is om gebruik te maken van deze tool.
Je hebt natuurlijk online tools zoals Mixed Analytics om een audit geautomatiseerd te
laten uitvoeren. Mijn advies is om je niet blind te laten staren op dergelijke tools. Je
haalt zeker inzichten uit dergelijke audit-tools, maar ze beoordelen niet alle cruciale
onderdelen uit je implementatie zoals de activatie van de E-commerce module en het
toepassen van cross-domain tracking. (koppelen van je domeinen)
In deze paragraaf laat ik je de werking van deze Google Analytics audit-scorekaart
zien. Daarnaast zal ik een praktijkvoorbeeld met je bespreken om deze tool toe te
passen op je eigen implementatie. Tot slot geef ik enkele tips om jouw kwaliteitsscore
te verbeteren, zodat je beslissingen kunt nemen op basis van volledige en
betrouwbare data.
Wat is de Google Analytics kwaliteitsscore?
De Google Analytics kwaliteitsscore is een meetinstrument zoals de balanced
scorecard om de kwaliteit van je implementatie periodiek te monitoren. Hoe gaat dit
in zijn werk?
In de audit-scorekaart beschrijf je de onderdelen uit je huidige implementatie die je
wilt monitoren. Onderstaand is een voorbeeld van een Google Analytics auditscorekaart:
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Mijn advies is om de onderdelen mee te nemen die van toepassing zijn op jouw
website/webshop. Voorbeeld: niet in iedere implementatie zal de activatie van de Ecommerce module of interne zoekopdrachten noodzakelijk zijn om mee te nemen
binnen je audit.
Wegingsfactoren audit-scorekaart
Allereerst bepaal je de wegingsfactoren per onderdeel. Hoe cruciaal is ieder
onderdeel om beslissingen te kunnen nemen op basis van betrouwbare en volledige
data?


Een wegingsfactor van een 0,5 staat voor een belangrijke meting, maar zeker
niet cruciaal voor het slagen van je implementatie.



Een wegingsfactor van 1 staat voor een cruciaal onderdeel binnen je
implementatie.



Een wegingsfactor van 2 staat voor een must-have onderdeel binnen je
implementatie. Indien dit onderdeel niet of slechts gedeeltelijk is
geïmplementeerd, heb je niet de beschikking over volledige en betrouwbare
data om onderbouwde beslissingen te kunnen nemen.

Scores audit-scorekaart
Daarnaast dien je scores te geven aan ieder onderdeel binnen je implementatie. Mijn
advies is om de volgende scores te gebruiken om je kwaliteitsscore te bepalen:



0= Het onderdeel is (nog) niet uitgevoerd binnen je huidige implementatie;
5= Het onderdeel is slechts gedeeltelijk of onvoldoende uitgevoerd binnen je
huidige implementatie;
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10= Het onderdeel is volledig uitgevoerd binnen je huidige implementatie. Je
hoeft geen aanpassingen te verrichten binnen dit onderdeel.

Nu kun je jouw scores laten uitrekenen om je kwaliteitsscore te bepalen. Je
vermenigvuldigt de scores met jouw wegingsfactoren per onderdeel. Vervolgens
deel je deze totaalscore door je opgetelde wegingsfactoren.(115/145)
Mijn advies is om in ieder geval te streven naar een kwaliteitsscore van 55% of
hoger. Indien je een kwaliteitsscore hebt <55%, dan adviseer ik je om kritisch de niet
of onvolledig uitgevoerde onderdelen binnen je huidige implementatie na te lopen.
De Google Analytics audit-scorekaart in de praktijk
Nu we de werking van de Google Analytics audit-scorekaart stap-voor-stap hebben
doorgenomen, wil ik je ook een praktijkvoorbeeld laten zien hoe je een dergelijke
scan/audit kunt uitvoeren. Hoe kun je de audit-scorekaart gebruiken om je
implementatie te monitoren en te verbeteren?

De score van bovenstaande implementatie is net boven de kritische grens van 55%.
Toch zijn er nog een aantal zaken die deze website dient op te pakken om over een
volledige en betrouwbare implementatie te kunnen spreken:
Bekijk kritisch de opzet van je Google Analytics account
De opzet van je Google Analytics account is zeer belangrijk om onderbouwde
beslissingen te kunnen nemen op basis van betrouwbare data. Dit onderdeel is
slechts gedeeltelijk uitgevoerd:


Deze site heeft een weergave met filters om het interne verkeer + bureaus uit
te sluiten van de site statistieken;
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Er is echter nog geen reserve weergave ingesteld in geval van calamiteiten.
Een voorbeeld hiervan is het foutief toepassen van een filter op de
hoofdweergave.
De niet-menselijke bezoekers zoals spambots/sites zijn nog niet uitgesloten
van de site statistieken.

Stel ook een meting in voor geen weergegeven zoekresultaten
De interne zoekopdrachten zijn correct geactiveerd in Google Analytics. Echter, de
zoekopdrachten met geen zoekresultaten zijn nog niet als zoekcategorie of
gebeurtenis ingesteld. In dit artikel staat een heldere uitleg hoe je geen
zoekresultaten als gebeurtenis instelt via Google Tagmanager.
Stel de KPI’s in die werkelijk impact hebben op je conversie
Dit is een cruciaal onderdeel binnen je implementatie. Daarom heb ik aan dit
onderdeel een wegingsfactor van 2 (must-have) gekoppeld. Iedere website/webshop
eigenaar dient namelijk vóór de start van een implementatie zijn belangrijkste KPI’s
te bepalen. Vervolgens kun je deze KPI’s als doel gaan instellen.
Binnen dit account is alleen de bedankpagina van de bestelling als doel ingesteld.
Mijn advies is om naast je macro-doel altijd micro-doelen in te stellen. Zo krijg je
namelijk een goed beeld over het gebruikersgedrag vóór de uiteindelijke conversie.
In dit geval heb ik geadviseerd om de volgende micro-doelen binnen Google
Analytics in te stellen:




Offerte-aanvragen;
Nieuwsbrief-inschrijvingen;
Alle uit te voeren stappen in de winkelwagen en check-out.

Gebruik de geoptimaliseerde E-commerce module om het gehele winkelgedrag in
kaart te brengen
De reguliere E-commerce module is voor deze webshop geactiveerd. Echter, de
productcategorieën zijn nog niet geactiveerd binnen de E-commerce module.
Daarnaast beschikt deze webshop over tientallen merken.
Daarom heb ik mijn opdrachtgever geadviseerd om over te stappen naar de
geoptimaliseerde E-commerce module. Deze geoptimaliseerde E-commerce
module geeft je namelijk de mogelijkheid om het gehele winkelgedrag in de webshop
te monitoren:
Naast de omzet per product/productcategorie kun je ook de omzet per merk gaan
bepalen;
Je kunt de conversie van productcategorie naar productdetail pagina’s en van
productdetail pagina’s naar producttoevoegingen aan de winkelwagen gaan bepalen.
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Zo kun je de winkelwagen – en check-out conversie gaan bepalen.

Afsluitende tips
Met deze Google Analytics audit-scorekaart kun je periodiek de kwaliteit van je
implementatie monitoren. Mijn advies is om in ieder geval 1x per jaar de
kwaliteitsscore van je implementatie te gaan bepalen. Hoe meer meetcodes (tags) je
namelijk gaat gebruiken voor je website/webshop, hoe hoger de kans is dat de
betrouwbaarheid en volledigheid van je data afneemt. Zo voorkom je dat je op basis
van onvolledige en onbetrouwbare data beslissingen gaat nemen.

1.3. Rapportage weergave instellingen
Je rapportage weergave instellingen zijn de basis van je Google Analytics account.
Daarom is mijn advies om hiermee je Google Analytics implementatie te starten:
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Let tijdens het invullen van deze instellingen op de volgende zaken:



Vul de juiste tijdzone en valuta eenheid in voor jouw website.
Check de instellingen voor het importeren van je AdWords campagne
statistieken. Het klant-id in jouw Google AdWords account dient identiek te zijn
aan dat binnen de instellingen voor rapportage weergave.

Het is natuurlijk wel belangrijk, dat het juiste AdWords account hierbij staat. Het kan
natuurlijk voorkomen, dat een ander AdWords account al eerder is gekoppeld aan
Google Analytics. Bijvoorbeeld door een bureau, dat jouw campagne(s) beheerde.
Mijn advies is om dit bureau te verzoeken om hun AdWords account te ontkoppelen
van jouw Google Analytics account. Indien dit niet mogelijk is, kun je altijd nog de
helpdesk van Google inschakelen om dit AdWords account te ontkoppelen van jouw
Google Analytics account.
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Instellingen voor zoekopdrachten op de site

Indien je een zoekmachine op de site hebt, kun je deze activeren. Bovenstaande
query parameter kun je nagaan op je eigen site door een zoekopdracht op je eigen
site in te typen. In bovenstaand voorbeeld is de query parameter dus ‘s’. Ik kies in dit
voorbeeld om de query parameter uit de URL te verwijderen, omdat je deze ingetypte
zoekopdrachten anders als URL in je pagina rapporten te zien krijgt.
http://www.ganalytics.nl/?s=ganalytics

Gebruikersbeheer
Onder gebruikersbeheer kun je toegang verlenen aan collega’s/klanten/leveranciers.
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Je kunt de gebruiker 4 rollen toekennen:



Gebruikers beheren. Deze gebruikers hebben volledige toegang tot jouw
Google Analytics account. Deze gebruikers mogen doelen/filters aanpassen.
Daarnaast hebben zij ook het recht om gebruikers toe te voegen of te
verwijderen



Bewerken. Deze gebruikers hebben dezelfde rechten als gebruikers beheren.
Zij hebben alleen geen rechten om gebruikers toe te voegen of te verwijderen



Samenwerken. Deze gebruikers kunnen geen filters of doelen aanpassen. Zij
hebben alleen leesrechten in Google Analytics. Daarnaast hebben zij het recht
om dashboards te delen met de overige gebruikers.



Lezen en analyseren. Deze gebruikers hebben dezelfde rechten als
samenwerken. Zij hebben leesrechten in Google Analytics. Zij kunnen alleen
geen dashboards delen met de overige gebruikers.

Je kunt deze gebruikers op account/property (website)/profiel niveau rechten geven.
Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een gebruiker op accountniveau alleen
leesrechten te geven, maar op profiel niveau alle rechten (gebruikers beheren).
Voorbeeldsituatie:
Je wilt jouw SEO/SEA bureau toegang verlenen tot Google Analytics. Je kunt voor
hen een profiel aanmaken met alleen statistieken voor SEO/SEA. Vervolgens geef je
hen alleen voor dat profiel volledige rechten (gebruikers beheren).
Waarom zou je dit doen? Jouw SEO/SEA bureau kan ook de campagnes beheren
van een directe concurrent. Zo voorkom je dat jouw bureau de omzet/conversie
resultaten over de gehele site kunnen inzien en gebruiken voor de campagne(s) van
jouw concurrent.
Bekijk deze instructievideo waarin ik stap-voor-stap de nieuwe gebruikersrollen uitleg
+ praktijkvoorbeelden
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1.4. E-commerce module
Je conversies en events meten is natuurlijk stap 1. Maar als je online producten
verkoopt, wil je ook de omzet kunnen meten in Google Analytics. Met de Ecommerce module is dit mogelijk. Allereerst dien je de E-commerce module aan te
zetten binnen jouw profielinstellingen.
Vervolgens dien je het E-commerce script te laten plaatsen op de bedankpagina. Dit
is de pagina, nadat de bezoeker jouw product besteld heeft.
<script> dataLayer = [{ 'transactionId': '491434616', 'transactionAffiliation': 'klammer', '
transactionTotal': 29.66, 'transactionTax': 4.74, 'transactionShipping': 8.50, 'transactio
nProducts': [{ 'sku': 'abr4s', 'name': 'Brochüre Klammerheftung', 'category': 'klammer',
'price': 8.2088, 'quantity': 2 }] }]; </script>

Bij het plaatsen van het E-commerce script dien je te letten op de volgende zaken:






Het E-commerce script dien je onder de reguliere Google Analytics code te
plaatsen voor de </HEAD> tag
Je order-ID dient uniek te zijn
Je bedrijfsnaam dien je te vermelden onder ‘affiliation’
Je productnaam dien je te vermelden onder ‘productname’ binnen dit script
Je dient een . als decimale in te vullen voor de prijzen van je producten

Mijn advies is om in een profiel zonder filters het E-commerce script te testen. Je
krijgt dan bijvoorbeeld onderstaande data te zien:

Wil je meer weten over het instellen van en werken met de (geoptimaliseerde) Ecommerce module? Bekijk dan deze handleiding hierover.

1.5. Doormeten van campagnes
Het is ook geen overbodige luxe om je externe communicatie activiteiten te laten
doormeten. Bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers komen er vanuit een social media of email campagne? Dit is vrij eenvoudig in te stellen. Gebruik hiervoor het
hulpprogramma ‘de URL builder’ van Google.
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De invulvelden Campagnebron/medium en campagnenaam zijn verplicht. De velden
campagneterm en campagne-inhoud zijn optioneel. Door het invullen van deze
velden, krijg je onder campagnes het volgende te zien in Google Analytics:
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Tip: denk goed na over de naamgeving van je campagnevelden. Anders kan het
voorkomen, dat je bepaalde campagnes niet meer terug kunt vinden in Google
Analytics. Een voorbeeld van een dergelijke structuur:
E-mail/Nieuwsbrief
Twitter/Social
Sanoma/Bannering
Met de Chrome extensie voor de URL-builder kun je een dergelijke
naamstructuur opbouwen.

Bekijk de instructievideo over het doormeten van jouw campagnes
Importeer de campagne statistieken van niet-Google AdWords campagnes
Naast de site statistieken voor je campagnes wil je ook de campagne statistieken
zoals vertoningen/kliks en kosten kunnen bekijken in Google Analytics. Voor Google
AdWords campagnes kun je dit implementeren door de Google AdWords en
Analytics accounts aan elkaar te koppelen.
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Voor de overige kanalen zoals Facebook/LinkedIn en Marktplaats dien je deze
campagnes statistieken handmatig te importeren in Google Analytics. Hoe krijg je dit
voor elkaar?


Klik op de beheerders pagina onder property op gegevens importeren:



Klik vervolgens op nieuwe dataset→ en vink kostengegevens aan;



Nu selecteer je de rapportage weergave(n) waarin je de campagne
statistieken wilt importeren;
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Vervolgens selecteer je de campagne dimensies en statistieken die je wilt
gaan importeren. Bron en medium zijn hierbij verplicht. Mijn advies is om de
dimensie campagne hieraan te koppelen, zodat je de verschillende
advertentie of content campagnes kunt onderscheiden. Daarnaast adviseer ik
om de statistieken vertoningen/klikken en kosten hierin mee te nemen. Zo
beschik je namelijk over de verhoudingsstatistieken zoals doorklikratio (CTR)
en kosten per klik (CPC):

Disclaimer hierbij: de naamgeving van bron/medium en campagne die je importeert
dient exact overeen te komen met je aangemaakte campagne-tags via de URLbuilder. Anders kan Google Analytics namelijk de campagne statistieken niet
combineren met de al aanwezige site statistieken.
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Ten slotte kun je kiezen voor optelling of overschrijving. Met optelling kun je de
verschillende geïmporteerde campagnes bij elkaar optellen. Met overschrijving
kun je een import laten vervangen. Dit is vooral praktisch wanneer je foutieve
waarden hebt geïmporteerd binnen Google Analytics.



Nu ga je jouw campagne statistieken importeren in een Excel (CSV) sheet.
Klik hiervoor op schema ophalen en schema-sjabloon downloaden:



Nu beginnen we met het echte werk: het invullen van de campagne
statistieken:

De bovenste rij heeft Google Analytics al voor je aangemaakt. Jij dient nu alleen de
dimensies en statistieken nog in te vullen. De dimensies kun je halen uit de reeds
aangemaakte campagne-tags via de URL-builder.
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De statistieken kun je achterhalen via de campagnerapportage binnen bijvoorbeeld
Facebook/LinkedIn of Marktplaats:

Tip: bovenstaande datum (ga:date) kun je instellen via celeigenschappen →
aangepast:



Tot slot dien je dit document als CSV-document op te slaan.
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Nu ga je weer terug naar je import in Google Analytics. Je klikt op uploads
beheren→ bestand uploaden→ bestand kiezen:



Je campagne statistieken zijn geïmporteerd in Google Analytics. Na maximaal
24 uur kun je je campagne statistieken bekijken via het onderdeel
acquisitie→ campagnes → kostenanalyse:

Tip: gebruik een aangepast rapport die afgestemd is op jouw informatie behoefte.

Wat zijn de voordelen van deze geïmporteerde campagne statistieken?
Indien je alleen adverteert via Google AdWords, is het overbodig om handmatig
campagne statistieken te importeren in Google Analytics. Echter, wanneer je
meerdere advertentiecampagnes hebt lopen is het geen overbodige luxe om de
campagne statistieken te koppelen aan de al aanwezige site statistieken.
Daarnaast kun je nu binnen de conversie attributie berekeningen de
conversiewaarde koppelen aan de gemaakte kosten. Zo kun je het werkelijke
rendement per acquisitie kanaal gaan bepalen:
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1.6.Google AdWords koppelen aan Google Analytics
Google Analytics heeft gelukkig wel een geautomatiseerde integratie met Google
AdWords. Deze integratie is vrij eenvoudig in te stellen zonder handmatige
importeren zoals bij de overige acquisitie kanalen:


Ga vanuit het Google Analytics startscherm naar AdWords-links



Klik op nieuwe link
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Koppel je AdWords account aan Google Analytics
Selecteer de profielen die je wilt koppelen aan je Google AdWords campagnes

In bovenstaand voorbeeld zie je dat de rapporten voor het Google Display Netwerk
geactiveerd zijn. Je dient 2 zaken te doen om deze rapporten te activeren:
1. Je dient het Google Analytics meetscript aan te passen. Ga hiervoor naar
jouw ‘property’ en klik op tracking info. Vervolgens dien je de ondersteuning
voor adverteerders in het Display Netwerk aan te vinken:

2. Daarnaast dien je in je ‘privacy statement’ te vermelden dat je cookies op je
site plaatst om gepersonaliseerde advertenties te kunnen communiceren aan
de bezoekers.
24

1.7. SEO data koppelen aan Google Analytics
Naast Google AdWords wil je ook jouw SEO data koppelen aan Google Analytics. In
het webmaster hulpprogramma kun je namelijk nog steeds de zoekwoorden vanuit
SEO bekijken. Het koppelen van het webmaster hulpprogramma aan Google
Analytics is vrij eenvoudig:


Ga naar je property instellingen



Ga vervolgens naar alle producten→ webmaster hulpprogramma’s van
Google;
Klik op bewerken en koppel het webmasterhulpprogramma aan Google
Analytics;
Selecteer vervolgens de dataweergave (profiel) van jouw website




1.8. Kanaal – en paginagroepen in Google Analytics
In onderstaand voorbeeld zie je de standaard kanaalgroepering van Google
Analytics. Ik kan me voorstellen, dat referral niet erg concreet is. Je wilt graag weten
welke referrals (verwijzende sites) verkeer naar je site leiden. Daarnaast ontbreekt
social media in dit rijtje. Deze staat bij de standaard kanaalgroepering onder ‘referral’.
Daarom adviseer ik om eigen kanaalgroepen aan te gaan maken. Dit is vrij
eenvoudig. Klik op overzicht en ‘kanaalgroep bewerken’:
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In bovenstaand voorbeeld zie je dat ik aangepaste kanaalgroepen heb aangemaakt.
Hoe maak je een dergelijke kanaalgroep aan?


Klik op een nieuw kanaal definiëren



Geef jouw kanaalgroep een naam



Definieer jouw kanaalregels

Het aandeel van SEO ‘not provided zoekverkeer’ neemt voor iedere site toe. Daarom
is het geen overbodige luxe om hiervoor een aparte kanaalgroep aan te maken. Het
heeft niet zoveel zin om kanaalgroepen aan te maken voor zoekwoorden met of
zonder bedrijfsnaam, omdat deze zoekwoorden binnen niet afzienbare tijd helemaal
niet meer te achterhalen zijn in Google Analytics. Daarnaast wil je ook een
onderscheid kunnen maken tussen de verschillende zoekmachines. Bijvoorbeeld
Google en Bing. Mijn advies is om in ieder geval voor Bing een aparte kanaalgroep
aan te maken. Dan weet je ook meteen of er überhaupt andere zoekmachines
verkeer naar je site leiden:

Google Analytics geeft voor de betaalde zoekresultaten (AdWords) de zoekwoorden
natuurlijk wel gewoon door. Daarom adviseer ik om aparte kanaalgroepen aan te
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maken voor de zoekwoorden uit jouw AdWords campagnes met én zonder
bedrijfsnaam(indien van toepassing)

In bovenstaand voorbeeld zie je dat ik kies voor betaald zoekverkeer (AdWords) en
als zoekopdrachttype voor algemeen. Binnen deze kanaalregel krijg je dus alleen
non-branded zoekwoorden (zonder bedrijfsnaam) te zien vanuit je AdWords
campagne. Binnen de kanaalgroep voor je branded-zoekwoorden (met bedrijfsnaam)
kies je als zoekopdrachttype voor merk:

Daarnaast wil je ook jouw referrals (verwijzende sites) opnemen als aparte
kanaalgroep.:

Voeg je meest belangrijke verwijzende sites (in dit geval Frankwatching.com) toe als
bron.
Social media staan in de standaard kanaalgroepering onder referral. Dat zijn
natuurlijk helemaal geen referrals. Je wilt de verwijzende sites en social media van
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elkaar kunnen onderscheiden. Daarom adviseer ik om voor ieder social media een
kanaalgroep aan te maken:

Tip: maak onderscheid tussen je betaalde en niet-betaalde content op bijvoorbeeld
Facebook:

Als je dit gedaan hebt, krijg je bijvoorbeeld onderstaand rapport te zien met jouw
eigen kanaalgroepen:

Nu heb je dus een mooi en praktisch overzicht van je site resultaten. Welke
acquisitiekanalen leveren jou nu wel of geen bezoeken/conversies op? In
bovenstaand voorbeeld kun je zien dat Frankwatching een zeer belangrijk kanaal
voor mijn site is. Bijna 100 bezoeken en een hoger dan gemiddeld conversie
percentage. Met dit rapport kun je dus in één oogopslag de goed en minder goed
presterende acquisitie kanalen onderscheiden.
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Paginagroepen
Naast kanaalgroepen is het ook mogelijk om je pagina’s in groepjes onder te
verdelen. Bijvoorbeeld voor je categorie/producten en merken pagina's binnen een
webshop. Maar ook niet-E-commerce sites kunnen deze tool gebruiken. Bijvoorbeeld
voor het in groepjes onder verdelen van je site-onderdelen. Waar vind je deze
paginagroepen?

Ga hiervoor naar inhoudsgroep en maak jouw inhoudsgroep aan

3 manieren om paginagroepen in te stellen
De paginagroepen kun je vinden onder 'beheer'. Klik op inhoudsgroepen en nieuwe
inhoudsgroepen maken. Inhoudsgroepen is natuurlijk niet de meest beschrijvende
naam hiervoor. Dit is echter wel de letterlijke vertaling van 'content groupings'.
In tegenstelling tot de kanaalgroepen, heb je 3 manieren om de paginagroepen in te
stellen:
Methode 1. Aanpassing van je meetcode
Dit is de meest natuurlijke wijze om je paginagroepen in te stellen. Helaas is het wel
een heel technische methode:
1. Kies voor trackingcode inschakelen;
2. Kies jouw indexnummer om je paginagroep te kunnen herkennen;
3. Pas vervolgens jouw meetcode aan met jouw paginagroep.
Universal Analytics-trackingcode (analytics.js):
ga('set', 'contentGroup1', 'My Group Name');

Voordeel van deze methode:
Indien je dit goed hebt ingesteld, hoef je geen aanvullende aanpassingen meer te
verrichten. Ook niet bij URL wijzigingen of indien je pagina URL's toevoegt aan je
site.
Nadeel van deze methode:
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Voor het implementeren van deze methode ben je afhankelijk van je webbouwer.
Tip: het is nu ook mogelijk om in Google Tagmanager deze paginagroepen te
activeren zonder afhankelijk te zijn van je webbouwer.
Methode 2. Gebruik van reguliere expressies
Je kunt ook met reguliere expressies paginagroepen instellen. Een voorbeeld
hiervan:

Met deze reguliere expressie kun je alle pagina's onder de categorie 'dames' in één
paginagroep plaatsen. Met deze reguliere expressie kun je ook producten en merken
pagina's onder verdelen in groepjes. De waarde van de reguliere expressie is
automatisch de naam van jouw paginagroep. Jouw URL structuur is hierbij dus
leidend. Je dient dezelfde opbouw qua URL structuur voor je categorie pagina's te
hebben om deze methode te kunnen gebruiken.
Voordeel van deze methode:
Je kunt zelfstandig paginagroepen instellen zonder je webbouwer te hoeven
inschakelen.
Nadeel van deze methode:
Indien je URL's aanpast of pagina URL's toevoegt aan je site, dien je jouw reguliere
expressie hierop aan te passen
Methode 3. Gebruik van paginaregels
Deze methode kun je ook gebruiken bij het instellen van kanaalgroepen. Je kunt
handmatig regels opgeven voor jouw paginagroepen:
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Voordelen van deze methode:
1. Geen afhankelijkheid van je webbouwer;
2. De regels zijn eenvoudig in te stellen voor jouw pagina structuur.
Nadeel van deze methode:
Ook bij deze methode dien je bij URL wijzigingen of het toevoegen van pagina
URL's, de regels van jouw paginagroepen hierop aan te passen.
Waar dien je op te letten bij het instellen van je pagina groepen?
Het instellen van paginagroepen dient een vast onderdeel te zijn van je Google
Analytics implementatie of evaluatie hiervan. Houd rekening met de volgende zaken
tijdens het instellen van jouw paginagroepen:
1. Bepaal vooraf hoe je de paginagroepen gaat instellen. Het meest logische is om
dit op basis van je site structuur in te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dien je van
tevoren te bepalen welke pagina’s op jouw site bij elkaar horen.
2. Maak je paginagroepen eerst aan in een test weergave, zodat je kunt testen of
Google Analytics de data voor deze paginagroepen ook weergeeft.
3. Indien de data voor jouw paginagroepen goed doorkomen, kun je de
paginagroepen definitief instellen binnen jouw hoofdweergave.
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Welke inzichten haal je uit deze paginagroepen?
Paginagroepen instellen is natuurlijk de 1ste stap, maar wat voor actiegerichte
inzichten haal je hier nu uit?
1. Je kunt nu de paginawaarde per paginagroep gaan bepalen. De paginawaarde is
een verhoudingsgetal die je kunt uitrekenen met de volgende formule:
conversies*conversiewaarde/unieke paginaweergaves. Zo kun je de vergelijking
maken tussen de resultaten van bijvoorbeeld jouw categorie en producten pagina's.
In onderstaand voorbeeld zie je dat de producten pagina’s een 2x zo hoge
paginawaarde hebben dan de homepage.
2. Je kunt het % navigatie bezoeken per paginagroep gaan bepalen. Naar welk
gedeelte van de site navigeren de meerderheid van de bezoekers? In onderstaand
voorbeeld zie je dat bijna 89% van de bezoekers navigeren naar de producten
pagina's.

Waar kun je de paginagroepen terugvinden?
Onder gedrag→ site-inhoud vind je als primaire dimensie jouw paginagroepen.
Daarnaast kun je een aangepast rapport aanmaken met voor jou relevante interactie
statistieken:

34

In de handleiding over aangepaste rapporten leg ik uit hoe je actiegerichte inzichten
haalt uit aangepaste rapporten.
Praktijkvoorbeeld
Voor één van mijn klanten heb ik onderstaande paginagroepen ingesteld met de
pagina regels methode:
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Uit bovenstaand voorbeeld kun je de volgende zaken achterhalen:
1. De 'voor wie' paginagroep heeft veruit de hoogste paginawaarde. Daarnaast heeft
deze paginagroep relatief gezien veel navigerende bezoekers (100-8,27=91,73%).
Bezoekers zijn dus op zoek naar deze informatie.
2. De homepage heeft de laagste paginawaarde, terwijl 69% van de site bezoeken
afkomstig is vanuit de homepage.
3. De module paginagroep heeft een hoger dan gemiddelde paginawaarde.
Daarnaast heeft deze paginagroep ook relatief veel navigerende bezoekers ( 10013,77=86,23%)
Bovenstaand voorbeeld zijn alle website bezoekers. Je kunt natuurlijk ook een onder
verdeling maken tussen nieuwe en terugkerende gebruikers. Begrijpen gebruikers
die voor het eerst jouw site bezoeken, welke acties ze kunnen uitvoeren?
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Uit bovenstaand voorbeeld kun je afleiden dat terugkerende bezoekers vanuit de
'voor wie' paginagroep veel meer waarde hebben dan de nieuwe bezoekers.
Daarnaast navigeren terugkerende gebruikers veel meer naar de 'hoe werkt het'
pagina dan de nieuwe gebruikers.
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Vervolgens ben ik verder gaan kijken binnen de 'voor wie' paginagroep. Mijn klant
heeft namelijk 2 doelgroepen:
1. Opleidingsinstituten
2. Bedrijfsacademies
Welke doelgroep is het meest waardevol voor mijn klant?

Het zijn natuurlijk kleine aantallen, maar toch zijn de verschillen wel opvallend te
noemen. De pagina voor de opleidingsinstituten heeft een hogere paginawaarde dan
de pagina voor de bedrijfsacademies. Kortom: de doelgroep opleidingsinstituten
heeft een hogere impact op de site conversies dan bedrijfsacademies.
Maak een prioriteitenlijst met jouw paginagroepen
Tot nu toe hebben we de volgende praktische inzichten opgedaan met
paginagroepen:
1. De bezoeker is allereerst op zoek naar informatie gericht op de doelgroepen van
deze site.
2. De doelgroep opleidingsinstituten heeft een hogere conversiewaarde dan de
doelgroep bedrijfsacademies.
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3. De terugkerende bezoekers hebben significant meer impact op de site conversie
dan nieuwe bezoekers.

Dat zijn natuurlijk zeer relevante inzichten. Maar uiteindelijk wil je weten, wat je dient
te optimaliseren. Oftewel: een prioriteitenlijst voor je landingspagina's. Welke
pagina's dient mijn klant te optimaliseren? Ik hanteer hiervoor het volgende
raamwerk:
P= potentieel van de pagina. Hoe groot zijn de kansen om de conversie op deze
pagina te verbeteren?
I= Importantie van de pagina. Hoe belangrijk is de pagina voor de site als geheel?
E= Ease. Hoe eenvoudig kun je veranderingen aanpassen op de betreffende
pagina's?
Op basis van bovenstaande resultaten heb ik de volgende prioriteitenlijst gemaakt:
1. De homepage hoeft natuurlijk geen aanvullende uitleg. Met de laagste
paginawaarde en relatief gezien veel bezoeken staat deze bovenaan de
prioriteitenlijst.
2. De tarieven paginagroep is ook een belangrijk aandachtspunt. Deze paginagroep
ontvangt namelijk (100-7,08= 92,92%) navigerende bezoekers. De bezoekers zijn op
zoek naar informatie over de tarieven van mijn klant, maar de paginawaarde is lager
dan de meeste andere paginagroepen.
3. Het verschil in paginawaarde tussen nieuwe en terugkerende gebruikers is een
aandachtspunt. De content op de huidige en nieuwe landingspagina's dient gericht te
zijn op de terugkerende gebruikers, want deze zijn verantwoordelijk voor een
significant hogere paginawaarde binnen alle paginagroepen.
Samenvattend
In bovenstaand praktijkvoorbeeld heb ik enkele mogelijkheden van paginagroepen
besproken. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer analyse mogelijkheden met
paginagroepen. Bijvoorbeeld:
1. Welke producten kopen jouw bezoekers na het bekijken van jouw homepage?
Oftewel: welke productcategorieën dien je te communiceren op de homepage?
2. Via welke paginagroep(en) klikken de meeste bezoekers door naar jouw
winkelwagen/offerte formulier?
3. Een koppeling tussen je interne zoekopdrachten en paginagroepen. Binnen welke
paginagroep(en) gebruiken de bezoekers jouw interne zoekmachine?
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Kortom: zeer actiegerichte inzichten, waar je acties aan kunt koppelen!
Wil je meer weten over het instellen van en werken met paginagroepen in Google
Analytics? Bekijk dan onderstaande instructievideo hierover:
http://www.ganalytics.nl/tutorial-paginagroepen/

1.9. Filters en segmenten
Binnen een Google Analytics implementatie is het aanmaken van filters en
geavanceerde segmenten onontbeerlijk. Je wilt namelijk naar betrouwbare cijfers
kunnen kijken. Mijn advies is om altijd met minimaal 2 profielen te werken:
1. Weergave zonder filters (back-up).
2. Profiel met filter omde IP-adressen van jezelf/klanten/leveranciers en
webbouwer uit te sluiten.

Ik gebruik altijd een ongefilterde weergave om zaken uit te testen. Bijvoorbeeld of de
behaalde doelen en ingestelde gebeurtenissen werken. Daarnaast kun je deze
ongefilterde weergave gebruiken om de implementatie van meerdere (sub) domeinen
te testen. Binnen de ‘realtime rapporten’ kun je dan nagaan of het allemaal naar
behoren werkt.

Uitsluiten van je eigen website bezoeken en leveranciers.
Je wilt naar betrouwbare cijfers kunnen bekijken. Daarom dien je de bezoeken van
jezelf/webbouwer en andere leveranciers uit te sluiten van de site statistieken.

Onderstaand zie je een voorbeeld van een filter om de IP-adressen van je klanten
uit te sluiten. Je gebruikt de backslash (\) voor iedere punt. Daardoor kan Google
Analytics de IP-adressen herkennen. Daarnaast gebruik je een reguliere expressie
‘|’, zodat je meerdere IP-adressen tegelijkertijd kunt uitsluiten in één filterveld.
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Praktijkcase Google Analytics implementatie

In Google Analytics kun je IP-adressen van klanten/leveranciers uitsluiten in een
filter. Je kunt echter geen honderden klanten uitsluiten in dit filter. Je hebt slechts de
beschikking over 255 karakters in dit filter om IP-adressen uit te sluiten. Je kunt dus
maximaal 30-40 klanten in één filter uitsluiten. In de meeste gevallen is dit ook ruim
voldoende. Indien je > 30 actieve klanten op je site hebt, dien je naar een
alternatieve oplossing te zoeken. Is er überhaupt een alternatieve oplossing
hiervoor?
Jazeker!
1. Je stelt de ingelogde gebruikers in als gebeurtenis:

2. Vervolgens kun je een segment aanmaken, waarbij je de inloggers uitsluit van je
site statistieken:
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Nu kun je de site statistieken met en zonder inloggers (klanten) met elkaar
vergelijken:

In bovenstaand voorbeeld kun je zien dat de helft van de site bezoekers inloggers
(klanten) zijn. Door deze inloggers uit te sluiten van je site statistieken, kun je
eindelijk naar betrouwbare cijfers kijken en cijfers gaan vertalen naar informatie!
Welke learning kun je hieruit halen?
Bepaal vooraf hoe je actieve klanten gaat uitsluiten voor je site statistieken. Heb je >
20-30 klanten op je site? Maak een gebeurtenis aan voor je inloggers en sluit deze
uit via bovenstaand segment.
Segmenten
Naast filters kun je ook gebruik maken van segmenten binnen Google Analytics. Je
hoeft hiervoor geen aparte weergave aan te maken. Je hebt de volgende
mogelijkheden met segmenten:
Je kunt maximaal 4 segmenten tegelijkertijd met elkaar vergelijken. Met segmenten
kun je bepaalde sitestatistieken met elkaar combineren. Bijvoorbeeld: terugkerende
bezoekers vanuit AdWords.
Je kunt kiezen uit ingebouwde segmenten, maar je hebt ook de mogelijkheid om
aangepaste segmenten in te stellen
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Zoekwoordvragen
Je wilt bijvoorbeeld meer inzichten krijgen in de zoekwoordvragen op jouw site. Met
onderstaand segment krijg je antwoord op deze vraag:
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Longtail zoekwoorden op jouw site
Met onderstaand segment kun je de belangrijkste zoekwoorden op jouw site
onderscheiden. Hoe is de verdeling op jouw site tussen enkelvoudige en
meervoudige zoekwoordcombinaties? En nog belangrijker: speel je in op de
ingetypte zoekwoorden door de gebruiker?

Afhakers binnen jouw funnel/winkelwagen
Je kunt ook een segment gebruiken om de afhakers uit jouw funnel te achterhalen.
Het is zelfs mogelijk om dit per kanaal uit te splitsen. Zo kun je de afhakers uit jouw
funnel voor AdWords en SEO verkeer met elkaar vergelijken.
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1.10. Het doormeten van meerdere (sub) domeinen
Indien je 1 of meerdere subdomeinen hebt op je website, meet Google Analytics niet
automatisch deze statistieken door. Voor subdomeinen zal je een aangepaste
meetcode op je site dienen te plaatsen. Een voorbeeld van een subdomein is
bijvoorbeeld:
Klanten.ganalytics.nl
ga('create', 'UA-22550820-1', 'auto', {'allowLinker': true});
ga('require', 'linker');
ga('linker:autoLink', ['digitalanalisten.nl'] );
Vervolgens dien je een nieuwe rapportage weergave aan te maken met een
aangepast filter:

Nu kun je in deze weergave de pagina’s voor zowel je hoofd als subdomein(en)
onderscheiden.

Het doormeten van meerdere domeinen (cross-domain tracking)
Het kan ook voorkomen, dat je over meerdere hoofddomeinen beschikt. Bijvoorbeeld
als je een website hebt voor meerdere landen/talen. Of als je bezoekers verwijst van
het ene hoofddomein naar het andere hoofddomein. Google Analytics meet ook
meerdere hoofddomeinen niet automatisch door. Om dit te kunnen doormeten dien je
een aangepaste meetcode op beide hoofddomeinen te plaatsen:
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ga('create', 'UA-22550820-1', 'auto', {'allowLinker': true});
ga('require', 'linker');
ga('linker:autoLink', ['digitalanalisten.nl'] );

ga('create', 'UA-22550820-1', 'auto', {'allowLinker': true});
ga('require', 'linker');
ga('linker:autoLink', ['ganalytics.nl'] );

Ten slotte dien je een nieuwe weergave aan te maken met onderstaand filter, zodat
je de URL’s van Ganalytics.nl en Digitalanalisten.nl kunt onderscheiden in je Google
Analytics account:

Bekijk deze instructievideo over het doormeten van meerdere domeinen
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1.11. Aangepaste meldingen
Aangepaste meldingen kunnen je ondersteunen bij het monitoren van je website
resultaten. Je wilt natuurlijk graag een melding ontvangen, wanneer bepaalde zaken
misgaan op jouw site of juist significant verbeteren. Bijvoorbeeld: je site statistieken
komen niet meer door in Google Analytics of je conversiepercentage is met > 25%
gedaald. Waar kun je deze meldingen vinden in Google Analytics?
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Wat zijn handige aangepaste meldingen om in te stellen?


Je site statistieken komen niet meer door in Google Analytics. Mijn advies is
om deze op dag basis in te stellen. Want je wilt tijdig kunnen ingrijpen,
wanneer je geen site statistieken meer te zien krijgt in Google Analytics.



Hoeveel 404 (foutmeldingen) komen er voor op jouw site? Mijn advies is om
deze op dag basis in te stellen, zodat je dit direct kunt doorgeven aan je
webbouwer. Deze kan dan op korte termijn deze foutmelding herstellen.
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SEO bezoeken dalen met > 25%. Mijn advies is om deze melding op week of
maand basis in te stellen. Dan heb je ook onderbouwd vergelijkingsmateriaal
over deze bezoekersdaling, zodat je er ook acties aan kunt koppelen.



Omzet daalt met > 25%. Mijn advies is om deze melding ook op week of
maand basis in te stellen, zodat je ook onderbouwd vergelijkingsmateriaal
hebt om acties aan te koppelen.

Daarnaast kun je ook aangepaste meldingen aanmaken voor je
winkelwagen/contactformulier bezoeken. Dit zijn de bezoekers, die vanuit jouw
landingspagina’s doorklikken naar jouw formulieren. Weten de bezoekers überhaupt
jouw winkelwagen/contactformulier te vinden?
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Naast afhakers uit je funnel, wil je ook weten hoeveel bezoekers doorklikken naar
jouw funnel/winkelwagen. Met bovenstaande melding weet je wanneer dit %
funnelbezoeken daalt met > 10%. Kortom: nu dien je na te gaan, waarom er 10%
minder bezoekers doorklikken naar jouw winkelwagen/contactformulier.
Positieve aangepaste meldingen
Naast meldingen in geval van calamiteiten, adviseer ik om ook aangepaste
meldingen in te stellen voor positieve informatiegebeurtenissen. Onderstaand zijn
enkele voorbeelden van positieve aangepaste meldingen:

Omzet stijgt met meer dan 20% vanuit SEO
SEO is voor iedere webshop een belangrijk acquisitie kanaal. Daarom wil je een mailtje ontvangen,
wanneer de omzet met meer dan 20% is gestegen in de afgelopen maand. Je kunt hiervoor
onderstaande aangepaste melding instellen:
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Waarde per bezoek vanuit LinkedIn stijgt met meer dan 20%
LinkedIn is voor websites gericht op de zakelijke dienstverlening een zeer belangrijk acquisitie kanaal.
Daarom wil je een mailtje ontvangen wanneer de waarde per bezoek (sessiedoel) met meer dan 20%
is gestegen in de afgelopen maand. Mijn advies is om dit voor je 3 meest belangrijke acquisitie
kanalen in te stellen:

Conversie van een bepaalde pagina stijgt met meer dan 20%
Wanneer de conversie voor een bepaalde pagina significant stijgt, wil je over deze informatie
gebeurtenis een mailtje ontvangen. Mijn advies is om deze aangepaste melding in te stellen voor je
3-5 meest bezochte pagina’s op de site:
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1.12. Checklist Google Analytics implementatie
Voor het implementeren van Google Analytics komt meer kijken dan het plaatsen van
één regeltje code op iedere pagina van je site. Daarom adviseer ik om altijd eerst een
meetplan te maken, voordat je met de Google Analytics implementatie begint. Zo
kom je later niet voor onplezierige verrassingen te staan. Let op onderstaande zaken
bij je implementatie:








Bepaal vooraf de doelen/interacties op je site, die je wilt doormeten.
Check daarna of je een bedankpagina hebt om deze doelen door te meten.
Indien dit niet het geval is, adviseer ik om de contact/bestel button op jouw
formulieren als gebeurtenis door te meten.
Gebruik het meetplan uit dit hoofdstuk voor het doormeten van meerdere
(sub)domeinen;
Zorg voor een consequente naamgeving van je campagnes. Maak
bijvoorbeeld lijsten, die je collega’s kunnen gebruiken. Zo voorkom je dat
resultaten vanuit E-mail of social media campagnes niet meer terug te vinden
zijn in Google Analytics.
Evalueer je Google Analytics implementatie jaarlijks met de Google Analytics
kwaliteitsscore.

Heb je nog aanvullende vragen/opmerkingen n.a.v. deze handleiding?

Mail mij gerust!
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