
Voor onderzoek en advies is tijd de belangrijkste variabele. Bij online marketing is ontzettend veel data 

beschikbaar en dus is er ook ontzettend veel informatie te achterhalen. Per week, maand, kwartaal, half 

jaar, jaar, alle tijd verschillen de statistieken en daarom is het belangrijk om goed na te gaan welke 

informatie belangrijk is om te weten voor u en uw bedrijf. 

In dit document hebben een groot deel van het voorwerk voor u gedaan, namelijk de vragen 

opgeschreven die zijn te achterhalen via online marketing waarvan de antwoorden zeer nuttig zijn voor 

verdere besluitvorming voor de online marketing van uw bedrijf. 

Te achterhalen informatie via online marketing tools: 
Let op, bedenk dat achter elke vraag het volgende kan worden gezet: “in periode x en hoe 

verhoudt zich dat met periode y?” Voorbeeld: Wat is de totale doelwaarde in periode x en 

hoe verhoudt zich dat met periode y? 

Conversies & Waarde (totaal, jaarlijks en (twee) maandelijks) 
• Wat is totale doelwaarde? 

• Hoeveel conversies zijn behaald en wat voor conversies zijn dit? 

• Wat is het conversiepercentage? 

• Wat is het aankooppercentage? 

• Hoeveel aankopen zijn er gemaakt (let op, dit is het meest gemakkelijk bij een webshop) 

 

Website effectiviteit & Gedrag (Hoe meer er gesleuteld wordt aan de website, des te 

vaker je deze analyses wilt doen aangezien hiermee de impact van de wijzigingen is te 

meten, Aangeraden is minimaal één keer per kwartaal.) 
• Hoeveel gebruikers zijn er geweest op de website en op specifieke pagina’s? 

• Hoe effectief is de website en specifieke pagina’s om bezoekers te laten terugkeren? 

• Hoe effectief is de website en specifieke pagina’s om gebruikers te laten doorklikken? 

• Hoe effectief is de website en specifieke pagina’s om gebruikers lang op de website te houden? 

• Wat is de laadtijd van de gehele website en van specifieke pagina’s? 

• Welke pagina’s hebben de hoogste waarde? 

• Hoe gebruikers/converteerders/kopers de website? 

• Waar zoeken mensen naar op de website? 

• Waar zoeken mensen organisch naar en vinden ze je op google? 

 

E-Commerce, webshop effectiviteit & gedrag (Afhankelijk van budget. Aangeraden is om 

minimaal één keer per kwartaal te controleren, liefst zo vaak mogelijk) 
• Wat is het winkelgedrag van gebruikers/converteerders/kopers? 

• Wat is het betaalgedrag van gebruikers/converteerders/kopers? 

• Waar verlaten gebruikers vaak de webshop? 

• Welke producten/ productgroepen verkopen het beste en het slechtst? 

• Wat is de omzet per product? 



 

Marketingkanalen (Aangeraden is minimaal één keer per jaar) 
• Welke marketingkanalen dragen bij aan conversies/aankopen? 

• Wat is directe ROI van een marketingkanaal? 

• Wat is de ROI van een marketingkanaal inclusief bijgedragen conversiewaarde? 

• Wat is de betrokkenheid van bezoekers van een specifiek marketingkanaal? 

• Wat zijn de kosten van de (online) marketing kanalen? 

 

Doelgroep (Vaak jaarlijkse of alle data-analyses) 
• Wat kenmerkt website bezoekers? Hoe oud, welke apparaten gebruiken ze, waar komen ze 

vandaan, man/vrouw?  

• Wat kenmerkt converteerders? Hoe oud, welke apparaten gebruiken ze, waar komen ze 

vandaan, man/vrouw?  

• Wat kenmerkt online kopers? Hoe oud, welke apparaten gebruiken ze, waar komen ze vandaan, 

man/vrouw?  

 

Zoekwoorden (een keer per jaar of eenmalig per productgroep) 
• Welke van uw producten of diensten wordt veel naar gezocht en waar is het meest laag 

hangende fruit? 

• Op welke kennis die u heeft wordt veel op gezocht en weinig mee gedaan?  

• Welke zoekwoorden hebben een hoog verwachte ROI wanneer erop wordt geadverteerd? 

Oftewel welke zoekwoorden zijn interessant om op te adverteren? 

 

Nodige informatie van u voor een vollediger beeld 
• Verkochte omzet 

• Gefactureerde omzet (liefst per maand en als het kan per product/productgroep) 

• Totale marketing kosten / budget 

• Aantal klanten 

• Aantal uitgebrachte offertes 

• Offline doelgroep 

• Offline marketingactiviteiten 

• Verwachte groei 

 

 

 

 


